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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1) 

z dnia 

w sprawie określenia warunków technicznych umożliwiających udostępnianie danych za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych, dla których administratorem systemu 

jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) metodę uwierzytelnienia podmiotów względem siebie, o których mowa w  art. 7 ust. 4 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …); 

2) metodę autoryzacji użytkownika i zabezpieczenia danych przesyłanych pomiędzy 

podmiotem, w którym został zidentyfikowany i uwierzytelniony użytkownik tego 

podmiotu a podmiotem, w którym znajdują się dane o dostępie do których użytkownik 

aplikuje; 

3) podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk certyfikacji, jakie 

muszą spełnić podmioty wskazane w rozporządzeniu; 

4) warunki i metody audytowania systemów służących do uwierzytelnienia podmiotów. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) uwierzytelnienie podmiotu – proces zapewnienia, że dany podmiot jest tym za którego 

się podaje zgodnie z normą ISO/IEC 9798; 

2) protokół TLS – Transport Layer Security protocol; protokół służący do uwierzytelnienia 

podmiotu w systemie klient-serwer i zabezpieczenia kanału przekazywania danych 

zgodny z wymaganiami standardu RFC 2246; 

                                                 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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3) certyfikat X.509 v.3 – poświadczenie elektroniczne zdefiniowane w RFC 5280; 

4) centrum certyfikacji – jednostka organizacyjna wydająca certyfikaty X.509 v.3 służące 

realizacji protokołu TLS spełniająca wymagania określone w standardzie technicznym 

ETSI TS 102 042; 

5) autoryzacja – proces udzielenia dostępu do żądanych zasobów informacyjnych 

zdefiniowany w normie PN-I-02000:2002. 

§ 3. Podmioty uwierzytelniają się względem siebie dwustronnie, zgodnie z modelem 

określonym w normie ISO/IEC 9798-1. 

§ 4. 1. Podmiot, w którym został zidentyfikowany użytkownik żądający dostępu do 

danych znajdujących się w systemie innego podmiotu, jest określony jako żądający. Ten 

drugi podmiot jest określony jako weryfikujący. 

2. Po pomyślnym zweryfikowaniu tożsamości podmiotu żądającego podmiot 

weryfikujący realizuje bezpieczne połączenie end-to-end ze stacją roboczą systemu 

żądającego na której użytkownik końcowy został prawidłowo zidentyfikowany w tym 

systemie. 

§ 5. Uwierzytelnienie podmiotów i zestawienie bezpiecznego połączenia odbywa się z 

wykorzystaniem certyfikatów X.509 v.3 służących do realizacji protokołu TLS. 

§ 6. 1.Stacja robocza systemu żądającego jest uważana za stronę klienta protokołu TLS. 

2. System informatyczny strony weryfikującej uważany jest za stronę serwera protokołu 

TLS. Wykorzystanie opcji serwera anonimowego jest wykluczone. 

3. Certyfikaty, o których mowa § 5, są generowane i utrzymywane przy pomocy 

centrum certyfikacji każdego z podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu. Certyfikaty są 

podpisane podpisem własnym centrum certyfikacji, które je wystawiło. 

4. Podmioty ufają certyfikatom wystawionym przez jednostkę podległą ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Protokół TLS jest używany z wykorzystaniem obligatoryjnie zmienianych 

parametrów dla każdej nowej sesji. Użycie parametrów z poprzedniej sesji jest niedozwolone. 

§ 7. Użytkownik podlega autoryzacji w systemie w którym znajdują się dane o dostęp 

do których aplikuje. 
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§ 8. 1. Dla realizacji autoryzacji system żądający przesyła minimalny zestaw danych 

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. W wypadku pomyślnego zakończenia procesu autoryzacji w systemie w którym 

znajdują się dane udzielany jest dostęp do tych danych. 

3. W przypadku niepomyślnego zakończenia procesu autoryzacji do systemu żądającego 

przesyłany jest odpowiedni kod błędu opisany w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

4. Dla zapewnienia ścieżki audytowej zrealizowanego dostępu lub próby dostępu 

tworzony jest plik, którego struktura jest opisana w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Plik 

jest zapisywany obligatoryjnie po stronie weryfikującej i opcjonalnie po stronie żądającej. 

5. Dane są zabezpieczone przez użycie protokołu TLS. 

§ 9. 1. Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. przekazują sobie wzajemnie oświadczenia, że spełniają 

wymagania określone w standardzie technicznym ETSI TS 102 042 lub w standardzie albo 

normie go zastępującym. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są raz na dwa lata. 

§ 10. Źródłem zapewnienia jest pozytywny wynik audytu przeprowadzonego zgodnie z 

zasadami przeprowadzania audytu instytucji publicznych określonych w rozporządzeniu 

Minister Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania 

audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108). 

§ 11. 1. Pierwszy audyt, o którym mowa w § 10, przeprowadza się w okresie 6 miesięcy 

od wejścia w życie ustawy z własnej inicjatywy podmiotu. 

2. Na wniosek jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia lub Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, lub z własnej inicjatywy minister właściwy do spraw zdrowia 

może zarządzić dodatkowy audyt celem weryfikacji aktualnego stanu faktycznego. 

3. Audyt przeprowadza się z uwzględnieniem warunków określonych w raporcie 

technicznym ETSI 103 123 lub raporcie, standardzie, czy normie go zastępującym. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia 

z dnia …. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

Minimalny zestaw danych 

(Tu należy przy współpracy ZUS ,CSIOZ, NFZ uzgodnić jaki zakres danych będzie 

przekazywany) 
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Załącznik nr 2 

Kody błędów 

KOD OPIS BŁĘDU 

1 Brak użytkownika w systemie; 

2 Użytkownik nie ma prawa dostępu do żądanych zasobów; 

3 etc. 
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Załącznik nr 3 

Opis struktury pliku zawierający dane z nawiązanej sesji 
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków technicznych 

umożliwiających udostępnianie danych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, dla 

których administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia 

lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „projektem”, ma na celu określenie 

warunków technicznych, których spełnienie umożliwi udostępnianie uprawnionym 

użytkownikom identyfikowanym w co najmniej jednym z tych systemów, tj. systemu CSIOZ, 

NFZ i ZUS, danych o zdarzeniach medycznych oraz prezentowanie w systemie, w którym ci 

użytkownicy są identyfikowani. 

Projekt szczegółowo określa: 

1) metodę uwierzytelnienia podmiotów względem siebie, o których mowa w  art. 7 ust. 4 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …); 

2) metodę autoryzacji użytkownika i zabezpieczenia danych przesyłanych pomiędzy 

podmiotem w którym został zidentyfikowany i uwierzytelniony użytkownik tego 

podmiotu a podmiotem w którym znajdują się dane o dostęp do których  użytkownik 

aplikuje; 

3) podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk certyfikacji jakie 

muszą spełnić podmioty wskazane w rozporządzeniu; 

4) warunki i  metody audytowania systemów służących do uwierzytelnienia podmiotów. 

Spełnienie warunków technicznych, zawartych w projekcie rozporządzenia będzie 

uprawniało instytucje, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, do  wzajemnego zaufanego udostępniania danych o zdarzeniach 

medycznych. 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. 
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

warunków technicznych umożliwiających udostępnianie danych za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych, dla których 

administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Kister – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy 

Europejskich, 22 530 03 60, a.kister@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

3.07.2015 r.  

 

 

Źródło:  

Art. 7 ust. 5  ustawy z dnia 28 kwietnia 2004 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) 

 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niniejszym rozporządzeniem określa się warunki techniczne umożliwiające udostępnianie danych za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych, dla których administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W związku z niezbędnością przekazywania danych o zdarzeniach medycznych pomiędzy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa udostępniania danych,  istnieje konieczność określenia w akcie 

wykonawczym do ustawy warunków technicznych, których  spełnienie będzie uprawniało instytucje wskazane w 

ustawie do zaufanego udostępniania danych i ich prezentowania w systemach, w których ci użytkownicy są 

identyfikowani. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Część krajów np. Niemcy, Szwecja, Dania, Hiszpania wprowadziło podobne rozwiązania, tj. karty elektroniczne 

dla pracowników medycznych, wykorzystując podpis elektroniczny. Należy jednak zwrócić uwagę, że kwestia 

dokumentów elektronicznych w poszczególnych krajach jest rozwiązywana różnie. Obecnie są przygotowywane, 

ale jeszcze nie obowiązują w UE jednolite zasady tworzenia i obiegu dokumentacji elektronicznej, stąd każdy kraj 

wypracował, bądź wypracowuje własne rozwiązania w tym zakresie. Jednym z podstawowych zasad 

obowiązujących w państwach, które mają rozbudowane systemy teleinformatyczne w ochronie zdrowia, jest 

zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania danych o zdarzeniach medycznych pomiędzy systemami  

teleinformatycznymi.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister właściwy do spraw 

zdrowia 

1 - Dostosowanie do rozwiązań 

prawnych - CSIOZ. Nadzór nad 

rejestrami medycznymi – 

Minister Zdrowia.  

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

1 - Dostosowanie do rozwiązań 

prawnych – NFZ i ZUS. 

Obywatele/Świadczeniobior

cy  

- -  Brak oddziaływania 

Świadczeniodawcy - - - 

Specjaliści medyczni 

(lekarze, lekarze dentyści, 

pielęgniarki, położne, 

farmaceuci, diagności 

laboratoryjni, ratownicy 

medyczni, felczerzy) 

 

- - - 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Niniejszy projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych, których wynik zostanie omówiony po ich 

przeprowadzeniu. Projekt zostanie przesłany m.in. do zaopiniowania przez: Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, NSZZ „Solidarność, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere,  

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. poz. 979), niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

w mln zł z uwzględnieniem 
wytycznych do stosowania 
jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln. zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Łącznie (1–10) 

Dochody ogółem, tym:            

budżet państwa (MZ)            

budżet państwa 
(wojewodowie)            

JST            

NFZ            

Świadczeniodawcy publ.            

Wydatki ogółem, w tym:            

budżet państwa (MZ)            

budżet państwa 
(wojewodowie)            

JST            

NFZ            

Świadczeniodawcy publ.            

Saldo ogółem, w tym:            

budżet państwa            

budżet państwa 
(wojewodowie)            

JST            

NFZ            

Świadczeniodawcy publ.            
 

Źródła finansowania  
Wydatki związane z projektowanym rozporządzeniem zostały wykazane w Ocenie Skutków 

Regulacji ustawy. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Ocena skutków regulacji do projektowanego rozporządzenia jest spójna z Oceną Skutków 

Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 6 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł) 

 

duże przedsiębiorstwa 

       

 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

  

duże przedsiębiorstwa 

 

 

 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

 

 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: Uproszczenie procedur związanych z 

uzyskaniem świadczeń medycznych NFZ poprzez 

umożliwienie do szybkiego dostęp do danych o 

zdarzeniach medycznych dla użytkowników systemów 

teleinformatycznych CSIOZ, NFZ oraz ZUS.  

 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: Wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych 

zmniejsza liczbę dokumentów w postaci papierowej, natomiast 

wzrośnie liczba procedur związanych ze zwiększoną liczbą 

dokumentów elektronicznych i koniecznością ich obsługi, 

zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania oraz archiwizowania. 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: brak 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 

ludności, jednakże przyczyni się do lepszej identyfikacji osób wykonujących zawody medyczne, 

co w konsekwencji pośrednio przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
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11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 

w sprawie szczegółowego sposobu identyfikacji usługobiorców, usługodawców, 

pracowników medycznych oraz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawą identyfikacji usługobiorcy w Systemie Informacji Medycznej, zwanym 

dalej „SIM”, jest unikalny identyfikator usługobiorcy, zwany dalej „identyfikatorem 

usługobiorcy”. 

2. Identyfikatorem usługobiorcy jest jego numer PESEL. 

3. W przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, identyfikatorem usługobiorcy 

jest jego identyfikator w kraju pochodzenia. Katalog obsługiwanych w SIM identyfikatorów 

w kraju pochodzenia jest określony w dokumencie publikowanym w repozytorium 

interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), w portalu edukacyjno-informacyjnym, o którym 

mowa w art. 36 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia. 

4. W przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL ani identyfikatora w kraju 

pochodzenia, identyfikatorem usługobiorcy jest numer dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość. Katalog obsługiwanych w SIM typów dokumentów umożliwiających stwierdzenie 

tożsamości jest określony w dokumencie, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku noworodków nieposiadających identyfikatora usługobiorcy, usługobiorcę 

takiego identyfikuje się tymczasowo identyfikatorem jednego z rodziców i datą urodzenia 

dziecka lub identyfikatorem opiekuna prawnego dziecka i datą urodzenia dziecka. W 

przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny posiada więcej niż jedno dziecko z identyczną 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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datą urodzenia, noworodkom przypisane są dodatkowo liczby wyróżniające, przy czym w 

przypadku ciąży mnogiej liczby te wskazują na kolejność rodzenia się. 

6. Potwierdzeniem tożsamości usługobiorcy jest zgodność deklarowanej tożsamości z 

danymi zawartymi w dokumencie umożliwiającym jej stwierdzenie, zawierającym 

identyfikator tej osoby. 

7. Usługobiorca, który nie jest noworodkiem i którego tożsamości nie można potwierdzić – 

nie posiada identyfikatora usługobiorcy w SIM, a więc uznany jest w SIM za osobę 

niezidentyfikowaną. 

§ 2. 1. Podstawą identyfikacji usługodawcy w SIM jest unikalny identyfikator 

usługodawcy, zwany dalej „identyfikatorem usługodawcy”. 

2. W przypadku gdy usługodawcą jest podmiot leczniczy, identyfikatorem usługodawcy 

jest numer wpisu tego podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

zwanego dalej „RPWDL”. 

3. W przypadku gdy usługodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą 

podlegający wpisowi do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską lub okręgową 

izbę pielęgniarek i położnych, identyfikatorem usługodawcy jest numer wpisu tego podmiotu 

do RPWDL wraz z kodem odpowiedniej izby. Katalog obsługiwanych w SIM kodów jest 

określony w dokumencie, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

4. W przypadku gdy usługodawcą jest apteka, identyfikatorem usługodawcy jest – 

unikalny identyfikator tej apteki nadany w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie 

Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielonych Zgód na 

Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. 

5. W przypadku gdy usługodawcą jest podmiot realizujący czynności z zakresu 

zaopatrzenia w wyroby medyczne, identyfikatorem usługodawcy jest 9-znakowy numer 

REGON.  

§ 3. 1. Podstawą identyfikacji pracownika medycznego w SIM jest unikalny identyfikator 

pracownika medycznego, zwany dalej „identyfikatorem pracownika medycznego”. 

2. Identyfikatorem pracownika medycznego jest jego numer prawa wykonywania zawodu, 

zwany dalej „NPWZ”. 
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3. W przypadku pracowników medycznych, którym nie nadano NPWZ, identyfikatorem 

pracownika medycznego jest jego numer PESEL. 

4. W przypadku pracowników medycznych, którym nie nadano NPWZ ani numeru 

PESEL, identyfikatorem pracownika medycznego jest jego identyfikator w kraju 

pochodzenia. Katalog obsługiwanych w SIM identyfikatorów w kraju pochodzenia jest 

określony w dokumencie, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

 5. W przypadku pracowników medycznych, którym nie nadano żadnego z 

identyfikatorów wymienionych w ust. 2–4, identyfikatorem pracownika medycznego jest 

numer dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Katalog obsługiwanych w SIM typów 

dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości jest określony w dokumencie, o 

którym mowa w § 1 ust. 3. 

§ 4. 1. Podstawą identyfikacji miejsca udzielania świadczeń w SIM jest unikalny 

identyfikator miejsca udzielania świadczeń, zwany dalej „identyfikatorem miejsca udzielania 

świadczeń”. 

2. W przypadku gdy miejscem udzielania świadczeń jest jednostka organizacyjna 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest 

identyfikator tej jednostki organizacyjnej w postaci I i V części systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozdzielonych myślnikiem bez 

znaków białych. 

3. W przypadku gdy miejscem udzielania świadczeń jest komórka organizacyjna 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest 

identyfikator tej komórki organizacyjnej w postaci I i VII części systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozdzielonych myślnikiem bez 

znaków białych. 

4. W przypadku gdy świadczenia są udzielane przez usługodawcę, o którym mowa w § 2 

ust. 3, identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest identyfikator usługodawcy i numer 

kolejny przypisany do rodzaju działalności leczniczej, o której mowa w art. 106 ust. 4 pkt 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określony w RPWDL, 

rozdzielone myślnikiem bez znaków białych. 



– 4 – 

 

5. W przypadku gdy świadczenia są udzielane przez usługodawcę, o którym mowa w § 2 

ust. 4, identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest identyfikator usługodawcy. 

6. W przypadku gdy świadczenia są udzielane przez usługodawcę, o którym mowa w § 2 

ust. 5, identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest unikalny identyfikator nadany przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

7. Dokument, którego miejscem przechowywania jest SIM, musi zawierać identyfikator 

miejsca udzielania świadczeń, w którym to miejscu dokument ten został wystawiony. 

§ 5. Dokument w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej, którego miejscem 

przechowywania jest SIM, musi zawierać nazwę (firmę) oraz REGON usługodawcy, który 

ten dokument w SIM zamieścił. 

§ 6. Identyfikator usługobiorcy, usługodawcy, pracownika medycznego i miejsca 

udzielania świadczeń musi składać się z rodzaju tego identyfikatora oraz jego wartości. 

Rodzaje identyfikatorów stosowanych w SIM są określone w dokumencie, o którym mowa w 

§ 1 ust. 3. 

§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

W porozumieniu 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia, zwany dalej „projektem”, stanowi wykonanie upoważnienia 

określonego w art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Projekt określa szczegółowy sposób identyfikacji usługobiorców, usługodawców, 

pracowników medycznych oraz miejsca udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. 

W chwili obecnej sposób identyfikacji osób biorących udział w procesie udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się poprzez potwierdzanie danych zawartych w 

tradycyjnych dokumentach tożsamości nieposiadających integralnej warstwy elektronicznej 

dokumentu. Wraz z wdrożeniem Systemu Informacji Medycznej (SIM), a co za tym idzie – 

powszechnie stosowanej dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, 

niezbędnym będzie wdrożenie innego niż dotychczasowy sposób identyfikacji usługobiorców, 

usługodawców, pracowników medycznych i innych podmiotów uprawnionych do dostępu do 

danych zawartych w SIM.  

Niezbędnym jest określenie szczegółowego sposobu identyfikacji usługobiorców, 

usługodawców, pracowników medycznych oraz miejsca udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej w Centralnym Wykazie Usługobiorców, Centralnym Wykazie Pracowników 

Medycznych i w Centralnym Wykazie Usługodawców. 

W nawiązaniu do czego przyjęto, że identyfikatorem usługobiorcy będzie jego numer 

PESEL, a w stosunku do osób, którym nie nadano numeru PESEL identyfikatorem 

usługobiorcy jest jego identyfikator w kraju pochodzenia obsługiwanych w SIM. 

Co do identyfikatora usługodawcy wprowadzono następująca zasadę: 

1) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot leczniczy, identyfikatorem 

usługodawcy jest numer wpisu tego podmiotu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą (RPWDL); 

2) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot działający na podstawie wpisu do 

rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę 

pielęgniarek i położnych, identyfikatorem będzie numer wpisu tego podmiotu do 

rejestru RPWDL wraz z kodem odpowiedniej izby, przy czym lista 

obsługiwanych w SIM; 
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3) w przypadku, gdy usługodawcą jest apteka, identyfikatorem jest unikalny 

identyfikator nadany w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na 

Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych; 

4) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot realizujący czynności z zakresu 

zaopatrzenia w wyroby medyczne, identyfikatorem jest 9-znakowy numer 

REGON.  

Jednocześnie należy podkreślić, iż na potrzeby wewnętrznych operacji na danych 

przetwarzanych w SIM wykorzystywany będzie w pełni zanonimizowany unikatowy 

identyfikator usługobiorcy. 

Za podstawę identyfikacji pracownika medycznego w SIM przyjęto jego numer prawa 

wykonywania zawodu (NPWZ), w przypadku braku powyższego identyfikatorem będzie jego 

numer PESEL. W razie braku NPWZ oraz numeru PESEL, identyfikator kraju pochodzenia i 

numer będący identyfikatorem pracownika medycznego obowiązujący w kraju pochodzenia. 

Podstawą identyfikacji miejsca udzielania świadczeń w SIM w przypadku jednostki 

organizacyjnej podmiotu leczniczego będzie identyfikator tej komórki organizacyjnej w 

postaci I i V części kodu resortowego, a w przypadku komórki organizacyjnej podmiotu 

leczniczego identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest identyfikator tej komórki 

organizacyjnej w postaci I i VII części kodu resortowego. Natomiast w sytuacji, gdy 

świadczenie udzielane będzie przez usługodawcę podlegającemu wpisowi do rejestru 

prowadzonego przez okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych 

będzie to identyfikator usługodawcy i numer kolejny przypisany do rodzaju działalności 

leczniczej, o której mowa w art. 106 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, określony w RPWDL.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu 

identyfikacji usługobiorców, usługodawców, pracowników medycznych 

oraz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Kister – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy 

Europejskich, 22 530 03 60, a.kister@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

 

Źródło  

art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z 

późn. zm.). 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt określa szczegółowy sposób identyfikacji usługobiorców, usługodawców, pracowników medycznych oraz 

miejsca udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. 

W chwili obecnej sposób identyfikacji osób biorących udział w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

odbywa się poprzez potwierdzanie danych zawartych w tradycyjnych dokumentach tożsamości nieposiadających 

integralnej warstwy elektronicznej dokumentu. Wraz z wdrożeniem Systemu Informacji Medycznej (SIM), a co za tym 

idzie – powszechnie stosowanej dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, niezbędnym będzie 

wdrożenie innego niż dotychczasowy sposób identyfikacji usługobiorców, usługodawców, pracowników medycznych i 

innych podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zawartych w SIM.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Określenie szczegółowego sposobu identyfikacji usługobiorców, usługodawców, pracowników medycznych oraz 

miejsca udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w Centralnym Wykazie Usługobiorców, Centralnym Wykazie 

Pracowników Medycznych i w Centralnym Wykazie Usługodawców: 

1. Identyfikatorem usługobiorcy będzie jego numer PESEL, a w stosunku do osób, którym nie nadano numeru 

PESEL identyfikatorem usługobiorcy jest jego identyfikator w kraju pochodzenia obsługiwanych w SIM. Na 

potrzeby wewnętrznych operacji na danych przetwarzanych w SIM wykorzystywany będzie w pełni 

zanonimizowany unikatowy identyfikator usługobiorcy. 

2. Identyfikatorem usługodawcy: 

1) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot leczniczy, identyfikatorem usługodawcy jest numer wpisu tego 

podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL); 

2) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez 

okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych, identyfikatorem będzie numer wpisu 

tego podmiotu do rejestru RPWDL wraz z kodem odpowiedniej izby, przy czym lista obsługiwanych w 

SIM; 

3) w przypadku, gdy usługodawcą jest apteka, identyfikatorem jest numer wpisu tej apteki do Krajowego 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych; 

4) w przypadku, gdy usługodawcą jest podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby 

medyczne, identyfikatorem jest 9-znakowy numer REGON.  

3. Identyfikatorem pracownika medycznego w SIM będzie jego numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ), w 

przypadku braku powyższego identyfikatorem będzie jego numer PESEL. W razie braku NPWZ oraz numeru 

PESEL, identyfikator kraju pochodzenia i numer będący identyfikatorem pracownika medycznego 

obowiązujący w kraju pochodzenia. 

4. Podstawą identyfikacji miejsca udzielania świadczeń w SIM w przypadku jednostki organizacyjnej podmiotu 

leczniczego będzie identyfikator tej komórki organizacyjnej w postaci I i V części kodu resortowego, a w 

przypadku komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego identyfikatorem miejsca udzielania świadczeń jest 

identyfikator tej komórki organizacyjnej w postaci I i VII części kodu resortowego. Natomiast w sytuacji, gdy 

świadczenie udzielane będzie przez usługodawcę podlegającemu wpisowi do rejestru prowadzonego przez 

okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych będzie to identyfikator usługodawcy i 

numer kolejny przypisany do rodzaju działalności leczniczej, o której mowa w art. 106 ust. 4 pkt 4 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określony w RPWDL. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W każdym z krajów realizujących informatyzacje ochrony zdrowia istnieje naturalne dążenie do uspójnienia 

identyfikatorów stosowanych w ochronie zdrowia. W pierwszej kolejności wprowadza się uspójnienie wewnątrz danego 

sektora tj. np. ochrona zdrowia, a w dalszej kolejności podejmuję się próbę korzystania z identyfikatorów 

międzysektorowych. Przykładem takiego działania w Polsce jest korzystanie np. z unikalnego identyfikatora apteki 

(identyfikator wewnątrzsektorowy) czy nr PESEL czy Regon ( identyfikator międzysektorowy). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister właściwy do spraw 

zdrowia 

1 -  

Świadczeniodawcy 23 tys. Rejestr Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą oraz Biuletyn 

informacyjny Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ) 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 201

7 

201

8 

2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
Łączni

e (0–

10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Nie dotyczy.  

 

 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 
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W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 
       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 
Regulacja techniczna przyczyniająca się do identyfikacji w Systemie 

Informacji Medycznej a także do celów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia zwanej dalej „ustawą”. Ponadto 

nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Od sierpnia 2015 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Regulacja techniczna przyczyniająca się do identyfikacji w Systemie Informacji Medycznej a także do celów ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/07/KC 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
 

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia 

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) minimalną funkcjonalność Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu 

Zdrowia, zwanego dalej „Systemem RUM - NFZ”; 

2) szczegółowy zakres danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz danych dotyczących realizacji recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

przetwarzanych przez SIM za pośrednictwem RUM – NFZ, mając na uwadze zakres 

danych przekazywanych przez usługodawców Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

określony w art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz 

art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. z 2015 r. 

poz. 345). 

§ 2. 1. System RUM – NFZ w zakresie swojej minimalnej funkcjonalności zapewnia 

następujące usługi: 

1) przetwarzania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422), danych usługodawców realizujących świadczenia opieki 

zdrowotnej lub ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie tych świadczeń; 

2) udostępniania usługodawcom, drogą elektroniczną, danych dotyczących podpisanych 

przez nich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych w szczególności 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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w planie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

3) zapewnienie elektronicznego dostępu do danych przetwarzanych w systemie rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez jednostkę 

właściwą w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, podległą 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia; 

4) umożliwienie wymiany z usługodawcami, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, danych dotyczących udzielonych przez nich świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie sposobu finansowego rozliczenia świadczeń jak i ich 

charakterystyki medyczno-statystycznej; 

5) umożliwienie wymiany z aptekami, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, danych dotyczących każdego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego wydanego na receptę 

podlegającą refundacji; 

6) umożliwienie wymiany z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wyrobów medycznych i 

ich naprawę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, danych 

dotyczących poziomu sprzedaży i napraw wyrobów medycznych podlegających 

refundacji ze środków publicznych; 

7) informatycznego wspierania procesów z zakresu promocji zdrowia i realizacji 

populacyjnych programów zdrowotnych prowadzonych przez podmioty współpracujące 

w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

8) przetwarzania danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu 

art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, z dokumentów wymienianych za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

2. W przypadku danych dotyczących: 

1) usługobiorców będących: 

a) funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, 
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b) członkami rodzin, w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

funkcjonariuszy służb specjalnych, 

2) podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i …) 

– minimalna funkcjonalność Systemu RUM - NFZ, o której mowa w ust. 1, uwzględnia 

dodatkowo ochronę tych danych w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn, zm
.2)

), art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 

1822) oraz w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253 i 502), a także 

możliwość uzyskania przez służby specjalne informacji o osobach przetwarzających w 

Systemie RUM – NFZ dane dotyczące tych usługobiorców i podmiotów. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje imię i nazwisko osoby przetwarzającej dane 

w Systemie RUM – NFZ oraz dzień, godzinę i cel przetwarzania danych w Systemie 

RUM – NFZ. 

§ 3. 1. Zakres danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz danych dotyczących realizacji recept na refundowane leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

przetwarzanych przez SIM za pośrednictwem RUM – NFZ obejmuje następujące dane: 

1) identyfikator płatnika – numer OW (kod oddziału NFZ); 

2) identyfikator usługodawcy; 

3) numer REGON usługodawcy; 

4) identyfikator miejsca udzielania świadczeń; 

5) kod specjalności komórki (VIII część kodu resortowego); 

6) miesiąc i rok sprawozdawczy; 

7) datę oceny średniego czasu oczekiwania; 

8) liczbę osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej – przypadek stabilny; 

9) średni czas oczekiwania podawany w dniach – przypadek stabilny; 

                                                           
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 238 poz. 1578, z 

2011 Nr 53 poz. 273, Nr 117 poz. 677, Nr 84, poz. 455, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. 

poz. 628, 675, 1247, 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822. 
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10) informację o pierwszym wolnym terminie w kategorii świadczeń – przypadek stabilny; 

11) liczbę osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej – przypadek pilny;  

12) średni czas oczekiwania podawany w dniach – przypadek pilny; 

13) informację o pierwszym wolnym terminie w kategorii świadczeń – przypadek pilny; 

14) liczbę osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej – onkologia; 

15) średni czas oczekiwania podawany w dniach – onkologia; 

16) informację o pierwszym wolnym terminie w kategorii świadczeń opieki zdrowotnej – 

onkologia; 

17) rodzaj kolejki: 

a) P – kolejka do świadczeń opieki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych, 

b) K – kolejki dla komórek organizacyjnych, 

c) O – kolejka onkologiczna; 

18) kod kolejki: 

a) dla rodzaju kolejki równego „P” – zawiera kod procedury lub programu,  

b) dla rodzaju kolejki równego „K” – VIII cz. kodu resortowego. 

§ 4. 1. Administrator Systemu RUM – NFZ w zakresie niezbędnym dla właściwego 

działania przypisanego mu systemu opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje 

i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji. 

2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) dla 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz uwzględnia w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia normę PN-EN ISO 27799:2010 

Informatyka w ochronie zdrowia – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie 

zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002 albo normę lub wersję normy ją zastępującą. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

W porozumieniu 
 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług 

Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej „projektem”, reguluje minimalną 

funkcjonalność Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

szczegółowy zakres danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz danych dotyczących realizacji recept na refundowane leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

przetwarzanych przez SIM za pośrednictwem RUM – NFZ, mając na uwadze zakres danych 

przekazywanych przez usługodawców Narodowemu Funduszowi Zdrowia, określony w 

art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz art. 45 ust. 14 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345). 

System RUM – NFZ finansowany będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków 

własnych. 

W zakresie swojej minimalnej funkcjonalności system zapewnia następujące usługi: 

1) przetwarzania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) danych usługodawców realizujących świadczenia 

opieki zdrowotnej lub ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie tych świadczeń; 

2) udostępniania usługodawcom, drogą elektroniczną, danych dotyczących 

podpisanych przez nich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych w 

szczególności w planie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 137 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

3) zapewnienie elektronicznego dostępu do danych przetwarzanych w systemie rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez jednostkę właściwą w 

zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, podległą ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia; 
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4) umożliwienie wymiany z usługodawcami, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, danych dotyczących udzielonych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie sposobu finansowego rozliczenia świadczeń jak i ich charakterystyki medyczno- 

-statystycznej; 

5) umożliwienie wymiany z aptekami, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, danych dotyczących każdego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego wydanego na receptę podlegającą 

refundacji; 

6) umożliwienie wymiany z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wyrobów 

medycznych i ich naprawę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, danych 

dotyczących poziomu sprzedaży i napraw wyrobów medycznych podlegających refundacji ze 

środków publicznych; 

7) informatycznego wspierania procesów z zakresu promocji zdrowia i realizacji 

populacyjnych programów zdrowotnych prowadzonych przez podmioty współpracujące w 

tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

8) przetwarzania danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych 

osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji w 

rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, z dokumentów wymienianych za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. 

W projekcie wskazano również zakres danych dotyczących świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz danych dotyczących realizacji 

recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, przetwarzanych przez SIM za pośrednictwem RUM – NFZ. 

Zakłada się, że projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

rozporządzenia.  

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia 

oraz, zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, na stronie „Rządowy Proces 

Legislacyjny” Rządowego Centrum Legislacji.  
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Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług 

Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Kister – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy 

Europejskich, 22 530 03 60, a.kister@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 
27.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 636, z 

późn. zm.) 

 

 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt określa minimalną funkcjonalność Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

szczegółowy zakres danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

danych dotyczących realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne, przetwarzanych przez SIM za pośrednictwem RUM – NFZ, mając na uwadze 

zakres danych przetwarzanych przez usługodawców Narodowemu Funduszowi Zdrowia, określony w art. 190 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

System RUM – NFZ zapewni przetwarzanie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, danych 

usługodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej lub ubiegających się o zawarcie umów o 

udzielanie tych świadczeń, udostępnianie usługodawcom, drogą elektroniczną, danych dotyczących 

podpisanych przez nich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych w szczególności w 

planie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 9 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

elektronicznego dostępu do danych przetwarzanych w systemie rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, prowadzonego przez jednostkę właściwą w zakresie systemów informacyjnych w 

ochronie zdrowia, podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wymiany z usługodawcami, za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, danych dotyczących udzielonych przez nich świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie sposobu finansowego rozliczenia świadczeń jak i ich charakterystyki 

medyczno-statystycznej, wymiany z aptekami, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

danych dotyczących każdego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego wydanego na receptę podlegającą refundacji, wymiany z podmiotami prowadzącymi 

sprzedaż wyrobów medycznych i ich naprawę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

danych dotyczących poziomu sprzedaży i napraw wyrobów medycznych podlegających refundacji ze 

środków publicznych, informatycznego wspierania procesów z zakresu promocji zdrowia i realizacji 

populacyjnych programów zdrowotnych prowadzonych przez podmioty współpracujące w tym zakresie z 

Narodowym Funduszem Zdrowia, przetwarzania danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu 

art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, z dokumentów wymienianych za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministra właściwego 

do spraw zdrowia 

  dostęp do danych 

przetwarzanych w systemie 

rejestru podmiotów 

wykonujących działalność 

leczniczą, prowadzonego 
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przez jednostkę właściwą w 

zakresie systemów 

informacyjnych w ochronie 

zdrowia, podległą ministrowi 

właściwemu do spraw 

zdrowia, 

przetwarzanie danych 

dotyczących świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych 

osobom uprawnionym do 

tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji w 

rozumieniu art. 5 pkt 32 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych, z dokumentów 

wymienianych za 

pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

  udostępnianie usługodawcom, 

drogą elektroniczną, danych 

dotyczących podpisanych 

przez nich umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

Centrum Systemów 

Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

  Przetwarzanie danych 

dotyczących świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz 

danych dotyczących realizacji 

recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyroby medyczne, 

przetwarzanych przez SIM za 

pośrednictwem RUM – NFZ. 

Świadczeniodawcy   wymiany z usługodawcami, 

za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, 

danych dotyczących 

udzielonych przez nich 

świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie sposobu 

finansowego rozliczenia 

świadczeń jak i ich 

charakterystyki medyczno-

statystycznej. 

Apteki   przekazywanie do systemu 

danych dotyczących każdego 

leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego wydanego na 

receptę podlegającą 

refundacji. 

inne podmioty 

prowadzące bazy 

danych z zakresu 

ochrony zdrowia 

  przekazywania do systemów 

podmiotów informacji 

związane z przebiegiem tych 

procesów. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Niniejszy projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych, których wynik zostanie omówiony po ich 

przeprowadzeniu. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem -737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa -737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  System RUM – NFZ finansowany jest ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Nie dotyczy. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

       

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
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danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Projektowana regulacja pozwoli na określenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia 

opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Będzie narzędziem do zarządzania 

świadczeniami opieki zdrowotnej w przypadku ograniczonych możliwości udzielenia danego 

świadczenia.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie projektu przy zastosowaniu mierników: 

– trafność – rozumiana jako relacja między celami projektu, a potrzebami i priorytetami beneficjentów, 

– użyteczność – rozumiana jako funkcjonalność projektu i jego użyteczność dla interesariuszy i społeczeństwa. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/07-kt 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)  

z dnia  

w sprawie Systemu Obsługi List Refundacyjnych 

Na podstawie art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność Systemu Obsługi List 

Refundacyjnych, zwanego dalej „SOLR”. 

§ 2. SOLR w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi: 

1) przyjęcia, zapisania oraz przechowania przesłanych do systemu wniosków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 345), wraz z ewentualnymi załącznikami, oraz potwierdzenia faktu ich odbioru; 

2) automatycznej rejestracji zgłoszeń; 

3) weryfikacji zgłoszenia pod względem braków formalnych oraz jego odrzucenia w przypadku 

negatywnej weryfikacji wraz ze wskazaniem wykrytych nieprawidłowości; 

4) nadawania statusu informacji przekazanej do systemu; 

5) elektroniczną obsługę wniosku przez Ministerstwo Zdrowia, w tym dokonanie oceny 

formalno-prawnej, merytorycznej, wygenerowanie protokołu negocjacyjnego, uchwały 

Komisji Ekonomicznej, rozstrzygnięcia ministra właściwego do spraw zdrowia oraz decyzji 

administracyjnej; 

6) przeprowadzania symulacji w zakresie kształtowania grup limitowych, o których mowa w 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 



– 2 – 
 

7) generowania z gromadzonych oraz przetwarzanych danych wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

W porozumieniu 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z art. 30a ust. 5 minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność 

Systemu Obsługi List Refundacyjnych, zwanego dalej „SOLR”,, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia integralności danych oraz konieczność ochrony przetwarzanych danych przed 

nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.  

W związku z utworzeniem Systemu Obsługi List Refundacyjnych – systemu 

teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie 

objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu 

medycznego, zaistniała konieczność określenia funkcjonalności tego systemu. 

SOLR będzie narzędziem do składania wniosków (o objęcie refundacją i ustalenie 

urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobu medycznego; podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją; obniżenie 

urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobu medycznego objętego refundacją; ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4 ustawy o refundacji; skrócenie okresu obowiązywania decyzji, o której mowa w art. 11 

ust. 1 albo ust. 6 ustawy o refundacji) w postaci elektronicznej, komunikowania się z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia oraz prowadzenia negocjacji. 

Regulacja w zakresie Sytemu Obsługi List Refundacyjnych będzie miała wpływ na 

usprawnienie procesu przyjmowania wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 

Zapewnienie złożenia kompletnego wniosku za pomocą tego systemu przyspieszy ocenę 

formalno-prawną dokumentacji co ma przełożyć się na termin rozpatrywania wniosku. 

Zakres danych przekazywanych przez wnioskodawców do Systemu Obsługi List 

Refundacyjnych określają przepisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Administratorem systemu 

jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zaś administratorem danych przetwarzanych jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (D. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie Systemu 

Obsługi List Refundacyjnych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Artur Fałek, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, 

Tel.: 63-49-553, e-mail: a.falek@mz.gov.pl  

Data sporządzenia 

24.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.). 

 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

MZ  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z utworzeniem Systemu Obsługi List Refundacyjnych – systemu teleinformatycznego, w którym są 

przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, zaistniała konieczność określenia funkcjonalności tego systemu. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Regulacja w zakresie Sytemu Obsługi List Refundacyjnych będzie miała wpływ na usprawnienie procesu przyjmowania 

wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobów medycznych. Zapewnienie złożenia kompletnego wniosku za pomocą tego systemu przyspieszy ocenę 

formalno-prawną dokumentacji co ma przełożyć się na termin rozpatrywania wniosku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wnioskodawcy 

składający do ministra 

właściwego do spraw 

zdrowia wniosek o 

którym mowa w art. 24 

ust 1 

x podmiotów MZ Obowiązek założenie 

konta w SOLR 

umożliwiającego za 

pomocą tego systemu 

mi.in komunikowania 

się z ministrem 

właściwym do spraw 

zdrowia oraz 

prowadzenia 

negocjacji.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom poprzedzającym przygotowanie projektu.  

Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu nie ma obowiązku przekazania go do opiniowania. 

Przedmiotowy projekt zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych uczelniom medycznym, samorządom zawodów 

medycznych oraz innym organizacjom zrzeszającym osoby wykonujące zawody medyczne, organizacjom zrzeszającym 

przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, a także zrzeszeniom pacjentów, w tym następującym podmiotom z 14- 

dniowym terminem na zgłaszanie uwag: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

3) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; 

4) Forum Związków Zawodowych; 

5) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”; 
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6) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”; 

7) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej; 

8) Pracodawcom RP; 

9) Naczelnej Izbie Aptekarskiej; 

10) Naczelnej Izbie Lekarskiej; 

11) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych; 

12) Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych; 

13) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

14) Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej POLMED; 

15) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 

16) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 

17) Konfederacji Lewiatan; 

18) Polskiej Izbie Handlu; 

19) Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED; 

20) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej; 

21) Polskiemu Stowarzyszeniu Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych; 

22) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; 

23) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI; 

24) Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; 

25) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych; 

26) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; 

27) Stowarzyszeniu Magistrów i Techników Farmacji; 

28) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”; 

29) Związkowi Pracodawców Branży Zoologicznej HOBBY FLORA ZOO; 

30) Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; 

31) Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

32) Związkowi Zawodowemu Techników Farmaceutycznych R.P.; 

33) Związkowi Rzemiosła Polskiego.  

Wyniki konsultacji zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny, po ich zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979), niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

„Rządowy Proces Legislacyjny”.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Saldo ogółem -            

budżet państwa -            
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JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Źródła finansowania  

Koszty wynikające z wdrożenia Systemu Obsługi List Refundacyjnych nie będą powodować 

dodatkowych skutków finansowych (koszty zostały ujęte w ramach środków przewidzianych na 

utrzymanie i rozwój systemów P1, P2 i P4). 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Nie wpływa na rynek pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

  informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Usprawnienie procesu przyjmowania wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 

Zapewnienie złożenia kompletnego wniosku za pomocą tego systemu przyspieszy ocenę formalno-

-prawną dokumentacji co ma przełożyć się na termin rozpatrywania wniosku. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozwiązanie problemów określonych w pkt 1 Oceny Skutków Regulacji nastąpi wraz z wejściem w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12/07/EP 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 

Końcowego 

Na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy 

opracowywaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-

-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), mając na uwadze zakres wiedzy i 

umiejętności, które zgłaszający do egzaminu powinien posiadać; 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej 

„ustawą”, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy; 

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy; 

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym 

powinny być wyznaczone ich terminy; 

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 11 ustawy, oraz sposób jej uiszczania, 

6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów 

Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy; 

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK; 

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK; 

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK; 

10) tryb wydawania przez dyrektora  Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) duplikatu 

albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób 

uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy; 

                                                 

1)
  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz.1268). 
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11) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo 

świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e 

ust. 6 ustawy. 

§ 2. 1. LEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego: 

1) chorób wewnętrznych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego – 39 pytań, 

2) pediatrii, w tym neonatologii – 29 pytań, 

3) chirurgii, w tym chirurgii urazowej – 27 pytań, 

4) położnictwa i ginekologii – 26 pytań, 

5) psychiatrii – 14 pytań, 

6) medycyny rodzinnej – 20 pytań, 

7) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii – 20 pytań, 

8) bioetyki i prawa medycznego – 10 pytań, 

9) orzecznictwa lekarskiego – 7 pytań, 

10) zdrowia publicznego – 8 pytań 

– przy czym wśród pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i 

ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny 

onkologii. 

2. LDEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego: 

1) stomatologii zachowawczej – 46 pytań, 

2) stomatologii dziecięcej – 35 pytań, 

3) chirurgii stomatologicznej – 25 pytań, 

4) protetyki stomatologicznej – 25 pytań, 

5) periodontologii – 14 pytań, 

6) ortodoncji – 20 pytań, 

7) medycyny ratunkowej – 10 pytań, 

8) bioetyki i prawa medycznego – 10 pytań, 

9) orzecznictwa lekarskiego – 7 pytań, 

10) zdrowia publicznego – 8 pytań 

– przy czym wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, 

chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z 

dziedziny onkologii. 

3. Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu 

przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim. 
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§ 3. 1. W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b 

ust. 1 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 14b ust. 2 

ustawy, o wskazanie kandydatów do tej Komisji. 

2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) adres miejsca zamieszkania; 

4) adres do korespondencji; 

5) numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 

6) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata. 

3. Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub w postaci papierowej. 

4. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b 

ust. 8 ustawy, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. W celu powołania komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, dyrektor CEM 

zwraca się do konsultantów krajowych właściwych dla dziedzin, o których mowa w § 2, o 

wskazanie kandydatów do tej komisji. 

2. Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, podaje się 

dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–5. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 1. Przy organizacji LEK i LDEK dyrektor CEM współpracuje z właściwymi 

wojewodami.  

2.W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, wojewodowie wspomagają CEM w 

zakresie organizacyjno-technicznym, a w szczególności poprzez: 

1) wskazanie sal, przeznaczonych do przeprowadzenia LEK i LDEK w danym terminie, 

spełniających warunki określone w regulaminie porządkowym LEK i LDEK; 

2) pomoc w negocjacjach umów dotyczących najmowania sal, o których mowa w pkt 1, 

3) przygotowanie sal w dniu egzaminu;  

4) przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu.  
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3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, CEM jest obowiązane nieodpłatnie 

dostarczać właściwym wojewodom materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu.  

4. Szczegóły dotyczące współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie 

zawierane przez dyrektora CEM z poszczególnymi wojewodami.  

§ 6. 1. Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i 

w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego. 

2. Terminy LDEK wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w 

okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego. 

§ 7. 1. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w 

art. 14a ust. 8 ustawy, po raz drugi i kolejny zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w 

wysokości 100 zł. 

2. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK składanego w języku obcym, o 

którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w 

wysokości 340 zł.  

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora CEM na stronie internetowej CEM. 

§ 8. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK są obowiązani podporządkować się 

poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art.14b ust. 5 ustawy. 

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany LEK albo LDEK jest odpowiedzialny 

za przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.  

§ 9. 1. Rozpoczęcie LEK albo LDEK dla wszystkich osób zdających w skali kraju 

wyznacza się o tej samej godzinie. Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w 

rozpoczęciu egzaminu. 

2. Zgłaszający się do LEK albo LDEK powinni zgłosić się na miejsce egzaminu na co 

najmniej 60 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. W przypadku dużej liczby 

osób zdających LEK albo LDEK w danej sali egzaminacyjnej, dyrektor CEM może 

zdecydować o wydłużeniu tego okresu, o czym zdający zostają powiadomieni w 

zawiadomieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 13 ustawy. 

3. Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. Po ogłoszeniu rozpoczęcia wpuszczania do sali 
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egzaminacyjnej, osoby, które zgłosiły się na dany egzamin, powinny niezwłocznie poddać się 

procedurze, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy.  

4. Po rozpoczęciu egzaminu wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby 

zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione. 

5. Czas trwania LEK albo LDEK wynosi 4 godziny. 

§ 10. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK zajmują w sali egzaminacyjnej miejsca 

oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM. 

2. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby zdające LEK albo 

LDEK Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy. 

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu; 

2) informuje o zakazach obowiązujących podczas egzaminu i konsekwencjach ich 

naruszenia, a w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 14d ust. 5 i 6 

ustawy. 

§ 11. Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie 

egzaminu jest karta testowa, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez 

CEM.  

§ 12. 1. Zastrzeżenia, o których mowa w art. 14e ust. 1 i 2 ustawy, złożone bez 

zachowania trybu określonego w tych przepisach, nie podlegają rozpatrzeniu.  

2. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 14e ust. 1 i 2 

ustawy, przy dokonywaniu obliczeń wyników LEK albo LDEK pytanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje pominięte, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania 

punktów oraz zostaje uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie 

LEK albo LDEK  

3. Ustalenie wyników następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w 14e 

ust. 1 i 2 ustawy. 

§ 13. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 

300 zł za posiedzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 130 zł za 

posiedzenie.  

§ 14. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 14e ust. 8 ustawy, 

dyrektor CEM, uznając zasadność unieważnienia LEK albo LDEK, występuje w terminie 

30 dni od ich stwierdzenia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o 
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wyrażenie zgody na unieważnienie LEK albo LDEK dla poszczególnych albo wszystkich 

zdających 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CEM wskazuje przyczyny 

unieważnienia oraz jego zakres, o którym mowa w art. 14e ust. 8 ustawy. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, przekazuje do dyrektora CEM stanowisko dotyczące unieważnienia 

egzaminu. W stanowisku tym minister może zmienić zakres unieważnienia proponowanego 

przez dyrektora CEM. 

4. Po otrzymaniu stanowiska ministra właściwego do spraw zdrowia dyrektor CEM, 

odpowiednio do zakresu unieważnienia określonego w stanowisku, może wydać zarządzenie 

o unieważnieniu egzaminu, wskazując zakres unieważnienia. Zarządzenie jest ogłaszane na 

stronie internetowej CEM. 

§ 15. 1. Wzór świadectwa złożenia LEK stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Wzór świadectwa złożenia LDEK stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 16. CEM przesyła świadectwo, o którym mowa w § 15, na adres osoby zdającej 

wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 14a ust. 8 ustawy. W przypadku zwrotu 

świadectwa z powodu nieodebrania przez adresata, jest ono archiwizowane w CEM i może 

być odebrane przez osobę zdającą w siedzibie CEM. CEM na wniosek osoby zdającej może 

przesłać ponownie nieodebrane świadectwo po uiszczeniu przez nią kosztów związanych z 

ponownym przesłaniem. Przepis art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje 

się.  

§ 17. 1. CEM wydaje odpisy i duplikaty świadectw, o których mowa w § 15. 

2. Odpis jest wydawany na pisemny wniosek osoby zdającej LEK albo LDEK jako 

dodatkowy egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii.  

3. Duplikat jest wydawany w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej 

utraty świadectwa przez osobę zdającą LEK albo LDEK, na jej umotywowany pisemny 

wniosek.  

4. Wydanie duplikatu albo odpisu jest objęte opłatą, o której mowa w art. 14e ust. 6 

ustawy. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. 

W przypadku odpisu wnioskodawca uiszcza dodatkowo opłatę skarbową za poświadczenie za 

zgodność z oryginałem zgodnie z odrębnymi przepisami. Potwierdzenie wniesienia opłaty 

załącza się do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3.  
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5. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się.  

6. Odpisy i duplikaty świadectw wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich 

świadectw.  

7. Duplikat jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.  

8. Odpis jest drukowany na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.  

9. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem 

wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 4. 

§ 18. 1. W przypadku ujawnienia przez osobę zdającą błędów na świadectwie, o którym 

mowa w § 15, może ona zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę 

wadliwego świadectwa. 

2. Korekta świadectwa objęta jest opłatą, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy. Opłatę 

uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się.  

4. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność 

dokonania korekty. Korekta nie jest dokonywana, gdy na świadectwie nie stwierdza się błędu. 

Wówczas świadectwo jest zwrotnie przekazywane wnioskodawcy.  

5. W przypadku, gdy błąd na świadectwie powstał z winy CEM, opłata, o której mowa 

w ust. 2, jest zwracana wnioskodawcy, na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

6. Wydanie skorygowanego świadectwa może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez 

CEM świadectwa błędnego. 

7. Przekazanie skorygowanego świadectwa następuje w terminie 30 dni od otrzymania 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, 

o której mowa w ust. 2. 
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§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
2) 

 

MINISTER ZDROWIA 

                                                 

2)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w 

sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. 

poz. 903), które utraciło moc z dniem wejścia niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 51 ust. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 

855 i …). 



Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 
 

WZÓR 

 

 ....................................................... 

....................................................... 
 (miejscowość, data) 
....................................................... 

(imię i nazwisko) 

....................................................... 
(numer PESEL

*
) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że w stosunku do żadnego z kandydatów do złożenia LEK/LDEK
**
 przed Zespołem 

Egzaminacyjnym, 

którego będę członkiem, nie jestem: 
1) małżonkiem, 
2) osobą pozostającą w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 
b) przysposobienia, 

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 
4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej. 

Oświadczam również, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  

 

 ............................................................... 
 (data, czytelny podpis) 

______________________ 
*
 W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj 
wydania. 
**
 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO 

 
 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …), zwanej dalej „ustawą”, Minister Zdrowia określi, w 

drodze rozporządzenia, wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki 

uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego 

(LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), mając na uwadze zakres 

wiedzy i umiejętności, które zgłaszający się do egzaminu powinien posiadać, tryb 

powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy  

i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 

14b ust. 8 ustawy, sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres,  

w którym powinny być wyznaczone ich terminy, wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a 

ust. 11 ustawy, oraz sposób jej uiszczania, wysokość wynagrodzenia dla członków  

i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 

ustawy, szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK, szczegółowy sposób ustalania 

wyników LEK i LDEK, wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK, tryb 

wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) duplikatu albo odpisu 

świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty,  

o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty 

świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty,  

o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy – uwzględniając prawidłowy przebieg LEK i LDEK  

i zachowanie bezstronności pracy Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14b 

ust. 5 ustawy, oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, nakład ich pracy, a także 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji dotyczącej 

złożenia LEK albo LDEK. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko- 

-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903). 

Zmiana rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

w związku z procesem informatyzacji systemu kształcenia lekarzy, w tym LEK i LDEK. 

Część rozwiązań została przeniesiona na poziom ustawy, co poskutkowało usunięciem ich z 

projektu nowego rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności regulacji poświęconej 

procedurom weryfikacji możliwości przystępowania do LEK i LDEK. Projektowane 
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rozporządzenie zawiera nowe postanowienia kompatybilne z przepisami znowelizowanej 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  

W projekcie uszczegółowiono zasady współpracy CEM i wojewodów w zakresie organizacji 

egzaminów, a w szczególności w odniesieniu do najmu i przygotowania sal egzaminacyjnych 

oraz materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu. Szczegóły dotyczące 

tej współpracy zostaną określone w porozumieniach zawieranych przez dyrektora CEM  

z wojewodami.  

Opisano również prawa i obowiązki osób składających LEK i LDEK oraz przewodniczących 

i członków Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających te egzaminy. Dotychczas 

kwestie te były unormowane w regulaminie porządkowym LEK i LDEK. Rozporządzenie 

określa także postępowanie dotyczące wydania świadectwa LEK i LDEK, jego odpisu  

i duplikatu oraz korekty tych dokumentów.  

Wartość opłaty egzaminacyjnej została utrzymana na dotychczasowym poziomie,  

z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 14a ust. 11 znowelizowanej ustawy opłata ta będzie 

pobierana w przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, po raz drugi i kolejny oraz 

za LEK albo LDEK składany w języku obcym.  

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określona na 300 zł 

za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego określona na 130 zł za 

posiedzenie.  

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli 

wraz z planowanym uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych.  

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych  

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 

Końcowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, telefon: 22 63 49 333, e-mail: 

e.kramek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

04.05.2015 r.  

 

Źródło:  

art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 464 i …) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niniejszym rozporządzeniem określa się wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki 

uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko- 

-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które zgłaszający się 

do egzaminu powinien posiadać, tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą” i komisji, o której mowa w 

art. 14e ust. 2 ustawy, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy, sposób i szczegółowy tryb 

przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy, wysokość opłaty, o której 

mowa w art. 14a ust. 11 ustawy, oraz sposób jej uiszczania, wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących 

Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, szczegółowy tryb unieważniania LEK 

albo LDEK, szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK, wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa 

złożenia LDEK, tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa 

złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, tryb dokonywania przez dyrektora 

CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa 

w art. 14e ust. 6 ustawy – uwzględniając prawidłowy przebieg LEK i LDEK i zachowanie bezstronności pracy Zespołów 

Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14b ust. 5 ustawy, oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, nakład 

ich pracy, a także uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji dotyczącej złożenia 

LEK albo LDEK. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przyjęte rozwiązania porządkują zasady organizowania i przeprowadzania LEK i LDEK tak, aby możliwe było 

najszersze zinformatyzowanie tych procesów. Rozwiązania są kompatybilne z rozwiązaniami wprowadzonymi  

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1. osoby podchodzące 

do LEK i LDEK  

 

 

 

2. wojewodowie  

 

 

 

3. CEM 

 

 

 

  

1. 15.000 - Średnia 

liczba osób 

podchodzących do 

egzaminów  

 

2. 16 

 

 

 

3. 1 

 

1. Zestawienie średniej 

liczby osób 

podchodzących do 

LEK i LDEK (CEM) 

 

2. Przepisy prawa  

 

 

 

3. Przepisy prawa  

1. Bezpośrednie – nowe 

zasady składania LEK  

i LDEK 
 

 

2. Bezpośrednie – nowe 

zasady współpracy  

z CEM 

 

3. Bezpośrednie – nowe 

zasady organizacji i 

przeprowadzania LEK  

i LDEK.  
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie 

Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko- 

-Pomorski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Śląski, 

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, 

Konsultantom Krajowym. 

Wyniki opiniowana i konsultacji publicznych zostaną, po ich zakończeniu, omówione w raporcie dołączonym do 

niniejszej Oceny.  

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Łącznie 

(2015–2025) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -           - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 

sektor mikro-, małych i - - - - - - - 



– 16 – 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne - - - - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: - 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

-  
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe 

równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów 

potwierdzających złożenie takich egzaminów 

Na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa 

naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z 

wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES” w 

całości, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiące 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa 

naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z 

wynikiem pozytywnym PES w części testowej, oraz wykaz dokumentów potwierdzających 

złożenie takich egzaminów, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)  

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz.1268). 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty, Minister Zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z 

wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w całości albo w części, oraz wykaz 

dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, mając na względzie zakres 

tematyczny tych egzaminów, procedurę składania dokumentów i sposób załatwienia sprawy. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez 

europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem 

Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów 

(Dz. U. poz. 151).  

Zmiana rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty w związku z procesem informatyzacji systemu kształcenia lekarzy, w tym PES. 

Szersze określenie delegacji ustawowej spowodowało potrzebę wprowadzenia do 

rozporządzenia regulacji dotyczącej procedury uznawania ww. egzaminów za równoważne z 

całością albo częścią PES. W przedłożeniu pozostawiono więc dotychczasowy wykaz 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z 

wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w całości albo w części.  

Projektowane rozporządzenie jest spójne z projektem ustawy o zmianie ustawy o 

systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.  

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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 Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa 

naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem 

Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających 

złożenie takich egzaminów. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, telefon: 22 63 49 333, e-mail: 

e.kramek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r.  

 

Źródło 

art. 16ra ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. poz. 464) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Minister 

Zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie 

towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem 

pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w całości albo w części, oraz wykaz 

dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, mając na względzie zakres tematyczny tych 

egzaminów, procedurę składania dokumentów i sposób załatwienia sprawy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 

2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe 

równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających 

złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 151). Zmiana rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z procesem informatyzacji systemu kształcenia lekarzy, w tym 

PES. Szersze określenie delegacji ustawowej spowodowało potrzebę wprowadzenia do rozporządzenia 

regulacji dotyczącej procedury uznawania ww. egzaminów za równoważne z całością albo częścią PES. W 

przedłożeniu pozostawiono więc dotychczasowy wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie 

towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem 

pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w całości albo w części. Projektowane 

rozporządzenie jest spójne z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

oraz niektórych innych ustaw. Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

CEM 

 

 

 

 

1 

 

 

Przepisy prawa 

 

Bezpośrednie – nowe 

zasady współpracy  

z CEM 

 

Lekarze 200 rocznie Statystyki CEM Bezpośrednie 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Niniejszy projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych, których wynik zostanie omówiony po ich 

przeprowadzeniu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

Łącznie 

(2015–2025) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -           - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

- 
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domowe  

Niemierzalne - - - - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

- 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Zdrowia  
z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 
 

WYKAZ EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE, 
KTÓRYCH ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM JEST RÓWNOWAŻNE Z ZALICZENIEM Z 

WYNIKIEM POZYTYWNYM PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W CAŁOŚCI, 
ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE TAKICH EGZAMINÓW 

 

Lp. 
 

 Specjalność 
 

 Europejskie 
towarzystwo 

naukowe 
 

 Egzamin 
równoważny z 
Państwowym 
Egzaminem 

Specjalizacyjnym w 
całości 

 

 Dokument potwierdzający 
złożenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 
zorganizowanego przez 

europejskie towarzystwo 
naukowe, równoważnego z 
Państwowym Egzaminem 

Specjalizacyjnym w całości 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

1 
 

 Anestezjologia i 
intensywna 
terapia 
 

 European Society of 
Anaesthesiology 
 

 European Diploma in 
Anaesthesiology and 
Intensive Care 
Examination, złożony 
od dnia 1 lipca 2011 
roku 
 

 1. European Diploma in 
Anaesthesiology and Intensive 
Care oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Towarzystwa Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii 
stwierdzający autentyczność 
dyplomu: European Diploma in 
Anaesthesiology and Intensive 
Care, wydanego przez 
European Society of 
Anaesthesiology 
 

2 
 

 Urologia 
 

 European Board of 
Urology, we 
współpracy z Polskim 
Towarzystwem 
Urologicznym 
 

 European Board of 
Urology Examination, 
złożony od dnia 
1 lipca 2011 roku 
 

 1. Fellow of the European 
Board of Urology Diploma oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego 
stwierdzający autentyczność 
dyplomu: Fellow of the 
European Board of Urology 
Diploma, wydanego przez 
European Board of Urology 
 

3 
 

 Chirurgia klatki 
piersiowej 
 

 European Board of 
Thoracic and 
Cardiovascular 
Surgery 
 

 European Board of 
Thoracic Surgery 
Examination, złożony 
od dnia 1 lipca 2011 
roku 
 

 1. Fellow of European Board of 
Thoracic and Cardiovascular 
Surgery oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Towarzystwa 
Kardio-Torakochirurgów 
stwierdzający autentyczność 
dyplomu: Fellow of European 
Board of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery, 
wydanego przez European 



– 2 – 

 

Board of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery 
 

4 
 

 Radiologia i 
diagnostyka 
obrazowa 
 

 European Society of 
Radiology 
 

 European Diploma in 
Radiology, złożony od 
dnia 
1 lipca 2011 roku 
 

 1. European Diploma in 
Radiology oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego stwierdzający 
autentyczność dyplomu: 
European Diploma in Radiology, 
wydanego przez European 
Society of Radiology 
 

 
  



– 3 – 

 

Załącznik nr 2 
WYKAZ EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE, 

KTÓRYCH ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM JEST RÓWNOWAŻNE Z ZALICZENIEM Z 
WYNIKIEM POZYTYWNYM PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W CZĘŚCI 

TESTOWEJ, ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE TAKICH 
EGZAMINÓW 

 

Lp. 
 

 Specjalność 
 

 Europejskie 
towarzystwo 

naukowe 
 

 Egzamin 
równoważny z 
Państwowym 
Egzaminem 

Specjalizacyjnym w 
części testowej 

 

 Dokument potwierdzający 
złożenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 
zorganizowanego przez 

europejskie towarzystwo 
naukowe, równoważnego z 
Państwowym Egzaminem 
Specjalizacyjnym w części 

testowej 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

1 
 

 Anestezjologia i 
intensywna 
terapia 
 

 European Society of 
Anaesthesiology 
 

 European Diploma in 
Anaesthesiology and 
Intensive Care 
Examination Part I, 
złożony 
od dnia 1 lipca 2011 
roku 
 

 1. European Diploma in 
Anaesthesiology and Intensive 
Care Part I Examination 
Candidate Report Form 
oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Towarzystwa Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii 
stwierdzający autentyczność 
dyplomu: European Diploma in 
Anaesthesiology and Intensive 
Care Part I Examination 
Candidate Report Form, 
wydanego przez European 
Society of Anaesthesiology oraz 
poświadczający złożenie 
egzaminu: European Diploma in 
Anaesthesiology and Intensive 
Care Examination Part I z 
wynikiem pozytywnym 
 

2 
 

 Radiologia i 
diagnostyka 
obrazowa 
 

 European Society of 
Radiology 
 

 European Diploma in 
Radiology, złożony od 
dnia 
1 lipca 2011 roku 
 

 1. Examination Candidate 
Report Form 
oraz 
2. Certyfikat Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego stwierdzający 
autentyczność dyplomu: 
Examination Candidate Report 
Form, wydanego przez 
European Society of Radiology 
oraz poświadczający złożenie 
egzaminu: European Diploma in 
Radiology z wynikiem 
pozytywnym w obu częściach 
pisemnych 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia  

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1, art. 16x ust. 1  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; 

2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i 

wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy; 

3) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; 

4) wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i 

cudzoziemców; 

5) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria 

kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

6) szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych; 

7) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, 

o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”; 

8) wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1 ustawy; 

9) regulamin postępowania kwalifikacyjnego; 

10) szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy 

posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty; 

11) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich 

prowadzenia; 

                                                 

1)
  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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12) sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych 

określonych programem specjalizacji; 

13) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego 

ukończenie; 

14) szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”; 

15) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników; 

16) wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych 

dalej „PKE”; 

17) tryb powoływania PKE; 

18) tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych 

odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów 

określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia 

specjalizacyjnego; 

19) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny 

nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem 

specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 

20) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień 

naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem 

specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 

21) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej 

„CEM”, duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie 

duplikatu lub odpisu dyplomu PES; 

22) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania 

opłaty za dokonanie korekty dyplomu; 

23) wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, potwierdzający ukończenie 

kursu; 

24) wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w 

art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również 

lekarza dentystę. 

§ 3. Ustala się: 
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1) wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy, stanowiący załącznik nr 

3 do rozporządzenia; 

4) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, 

stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich 

zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania, stanowiący załącznik nr 5 do 

rozporządzenia; 

6) wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie 

medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza 

posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w 

odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł 

podstawowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć 

szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze 

województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury, minister 

właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej oraz za pomocą Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 636, 788, 855 i poz. …), zwanego dalej „SMK”, na 21 dni przed rozpoczęciem 

postępowania kwalifikacyjnego, a w zakresie pozostałych miejsc – wojewoda na stronie 

internetowej wojewody oraz za pomocą SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania 

kwalifikacyjnego. 

2. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, 

o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, lekarz składa za pomocą SMK, oddzielnie dla trybu 

rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar 

województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. 

3. W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie 

rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie 

pozarezydenckim lekarz jednocześnie składa oświadczenie, w którym wskazuje tryb 
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odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w 

dwóch trybach. 

4. Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym 

terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie 

medycyny i tylko w jednym województwie. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

6. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać albo wykonujący zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego 

lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli 

polskich. 

7. Wzór wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza cudzoziemca 

określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

8. Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 6, zakwalifikowany do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych 

jego odbywania w terminach do dnia 7 kwietnia – w przypadku postępowania 

kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do 

dnia 7 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 

terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 

9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 8, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

10. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej składa 

wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o 

którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej 

przez niego jednostki organizacyjnej w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w 

art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

11. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 10, określa załącznik nr 10 do 

rozporządzenia. 

12. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę 
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w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o 

którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w 

formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach 

określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 12, określa załącznik nr 11 do 

rozporządzenia. 

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza organ, o którym mowa w art. 16c 

ust. 8 ustawy, dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 

października do dnia 31 października. 

2. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym: 

1) za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów; 

2) za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo 

PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 

12 do rozporządzenia; 

3) punkty dodatkowe za: 

a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów, 

b) co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia 

rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w 

jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w 

przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub 

innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – 

dodatkowe 5 punktów, 

c) publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 

punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji); 

4) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część 

składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 

140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu; 

5) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w 

zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych 

lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia. 

3. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty 

uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za 
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równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo 

LEK/LDEK. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się zgodnie z regulaminem postępowania 

kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

5. W przypadku gdy lekarz nie ma dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za 

egzamin w zakresie uzyskanej specjalizacji, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, 

weryfikuje jej brak w placówce, która wydała dokument potwierdzający uzyskanie tej 

specjalizacji. 

§ 6. 1. Uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, a w przypadku, o którym mowa w 

§ 4 ust. 3, również oświadczenia, o których mowa w tym przepisie, organ, o którym mowa w 

art. 16c ust. 8 ustawy, sporządza i zatwierdza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania 

danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania 

danego szkolenia specjalizacyjnego. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy 

zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto tryb 

odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego 

szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w 

art. 16c ust. 14 ustawy. 

2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce 

danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej organu oraz za pomocą 

SMK, o którym mowa w ust. 1, oraz do wglądu w jego siedzibie. 

§ 7. 1. Wojewoda kieruje lekarza za pomocą SMK do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych 

przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając wynik 

postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, którzy zostają 

skierowani w pierwszej kolejności. 

2. Jeżeli w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowało się co najmniej dwóch 

lekarzy deklarujących we wniosku jej odbywanie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 pkt 3 

ustawy, wojewoda może skierować za pomocą SMK do jednostki organizacyjnej, na jedno 

wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umożliwiającej realizację programu 

specjalizacji, ustalonej przez kierującego komórką organizacyjną w jednostce organizacyjnej 
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posiadającej akredytację do szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie harmonogramu ich 

szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z 

właściwym konsultantem wojewódzkim. 

3. Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 

lekarzowi, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, oraz lekarzowi cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, wojewoda wydaje za pomocą SMK: 

1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej jednostce 

organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania; 

2) elektroniczną kartę szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, 

zwaną dalej „EKS”, której wzór jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; 

3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, w którym są potwierdzane 

nabyte w trakcie szkolenia specjalizacyjnego umiejętności praktyczne określone 

programem specjalizacji; wzór indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych 

jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia; 

4) informację o obowiązującym programie specjalizacji; 

5) informację o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia wojewody o zaliczeniu 

szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji albo przedłużeniu okresu 

trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadkach określonych w art. 16l ust. 1 i 2 

ustawy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wojewoda wydaje lekarzowi 

zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu 

kwalifikacyjnym po uzyskaniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż 

15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy 

korzystających: 

1) z urlopu macierzyńskiego, przysługującego z art. 180, art. 182
1 

oraz art. 182
1a

 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502  i 1662) oraz art. 12 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) lub 

2) ze zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy 

– w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakończeniu. 
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5. Wydając skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dla lekarza, który zmienia tryb 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego na rezydenturę, wojewoda określa datę zakończenia 

szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając przerwy w szkoleniu, o których mowa w art. 16l 

ustawy, które wystąpiły w dotychczas odbywanym szkoleniu. 

6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy 

zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w ramach rezydentury, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia w 

przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do 

dnia 31 marca, oraz do dnia 30 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego 

przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 

7. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy 

zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą, 

o których mowa w art. 16e ust. 3 i 4 ustawy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 

– w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 

marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 stycznia następnego roku – w przypadku 

postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 

31 października. 

8. Listy, o których mowa w ust. 6 i 7, zawierają: imię i nazwisko lekarza, uzyskany w 

danym postępowaniu kwalifikacyjnym wynik wyrażony w procentach, miejsce zajęte na 

liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny, nazwę specjalizacji oraz nazwę i adres 

jednostki, do której lekarz otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

9. Wojewoda informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 

do dnia 15 kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 

terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 listopada – w przypadku 

postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 

31 października. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję w sprawie odbywania 

specjalizacji przez cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 

do dnia 15 maja – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 

terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 grudnia – w przypadku 
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postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 

31 października. 

11. Wojewoda kieruje lekarza cudzoziemca, o którym mowa w ust. 10, do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja – w przypadku 

postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 

marca, oraz do dnia 31 grudnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego 

przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października, po 

przedstawieniu przez niego zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 

4 ust. 8. 

12. W przypadku zmiany statusu prawnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej cudzoziemca, o którym mowa w § 4 ust. 6, wojewoda właściwy ze względu na 

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego informuje o tym fakcie ministra właściwego 

do spraw zdrowia niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

§ 8. 1. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej jest 

kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 16x ust. 2 ustawy. 

2. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę 

w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 16x ust. 3 ustawy. 

3. Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej jest 

kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 16x ust. 4 ustawy. 

§ 9. 1. Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej 

dziedzinie medycyny umożliwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi 

skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce. 

2. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki 

organizacyjnej, w której odbywa szkolenie, bądź zaprzestania spełniania przez jednostkę 
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wymagań, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, jest kierowany przez wojewodę, w 

pierwszej kolejności, do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce 

organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych. 

3. Po podjęciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji podmiotu leczniczego 

zatrudniającego lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury 

podmiot ten jest obowiązany do: 

1) wypowiedzenia umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 i art. 16k ust. 2 ustawy, z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia; 

2) zawiadomienia wojewody w terminie 7 dni o tym fakcie, celem skierowania lekarzy 

odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do innych jednostek 

uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza 

odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki organizacyjnej 

posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe. 

5. Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 i 4, znajduje się na obszarze 

innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu 

zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego 

województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda, o którym mowa w ust. 5, wydaje 

lekarzowi skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz sporządza aneks za 

pomocą SMK do karty szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dokumentów przekazanych 

przez wojewodę, na obszarze którego lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne. 

7. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić 

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, 

chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa 

likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy. 

8. Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany 

do zmiany kierownika specjalizacji, którym staje się lekarz specjalista w podmiocie aktualnie 

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 

9. W przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe wojewoda 

występuje do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 
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„CMKP”, z wnioskiem o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych, o którym mowa w 

art. 19f ust. 13 ustawy. 

§ 10. 1. Umowa o pracę w ramach rezydentury jest zawierana na podstawie skierowania, 

o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1. 

2. W przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach 

rezydentury, o którym mowa w art. 16l ustawy, jednostka organizacyjna prowadząca 

szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, 

odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz 

zawiadamia właściwego wojewodę. 

3. W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki została 

zawarta umowa o pracę w ramach rezydentury, lekarz może kontynuować odbywanie tego 

szkolenia jedynie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 16o ust. 

1 ustawy, po uzyskaniu zgody wojewody, o której mowa w art. 16l ust. 3 ustawy. 

§ 11. Informacje o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza wojewoda 

umieszcza w  SMK. 

§ 12. 1. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje wszystkie elementy 

programu specjalizacji, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 i 9 oraz art. 16m ust. 12 ustawy. 

2. EKS  z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur 

medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami dokonanymi za pomocą SMK, zgodnie z 

wymogami odpowiedniego programu specjalizacji, stanowi dowód odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

3. Lekarz, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez 

kierownika specjalizacji, zawiadamia za pomocą SMK kierownika jednostki szkolącej oraz 

właściwego wojewodę o zakończeniu tego szkolenia. 

4. Lekarz zawiadamia o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego właściwego wojewodę za pomocą SMK. 

5. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne umożliwia lekarzowi odbywającemu 

szkolenie specjalizacyjne realizację wszystkich elementów programu specjalizacji w ramach 

czasu trwania danej specjalizacji. 

6. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne wydaje lekarzowi skierowanie za 

pomocą SMK do odbycia danego elementu programu specjalizacji, o którym mowa w ust. 5, 

realizowanego w innej jednostce. 
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§ 13. 1. Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby 

ich prowadzenia określone w programie specjalizacji obejmują w szczególności: 

1) kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, 

obejmujący w szczególności: 

a) podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i 

aktualnych publikacjach, 

b) podstawy farmakoekonomiki, 

c) formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy, 

d) podstawy onkologii, 

e) wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danego szkolenia 

specjalizacyjnego, 

f) zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dotyczące bezpieczeństwa 

pacjentów i lekarzy; 

2) kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy 

określonej w programie danej specjalizacji; 

3) jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego; 

4) jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego – 

zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności: 

a) orzecznictwo lekarskie, 

b) promocję i profilaktykę zdrowotną, 

c) epidemiologię, 

d) bioetykę, 

e) organizację i ekonomikę zdrowia; 

5) jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie prawa medycznego – zakończony 

kolokwium; 

6) szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie 

określonych zabiegów lub procedur medycznych: 

a) wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza 

specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych kodem „A”, 

b) w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem „B”; 
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7) staże kierunkowe właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy i 

umiejętności praktycznych określonych w programie danej specjalizacji; 

8) pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji lub pracę 

w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy 

dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, o ile program specjalizacji 

przewiduje pełnienie dyżurów; 

9) samokształcenie, w tym napisanie pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym 

czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy 

poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji. 

2. Lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył kurs, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej 

specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji jest nie 

dłuższy niż 7 lat. 

§ 14. Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie 

realizacji programu specjalizacji obejmuje: 

1) złożenie kolokwiów cząstkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie 

sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie 

przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi; 

2) złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z 

umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza 

zabiegami i procedurami medycznymi, objętych programem stażu kierunkowego; 

3) złożenie sprawdzianu z zakresu określonego programem kursu szkoleniowego; 

4) ocenę pracy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9. 

§ 15. 1. W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji: 

1) kieruje do odbycia modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego; 

2) kieruje do odbycia staży kierunkowych, o których mowa w art. 16f ust. 3 ustawy; 

3) kieruje lekarza na kursy szkoleniowe; 

4) występuje do pracodawcy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub 

odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu 

szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w 
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zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia modułu 

podstawowego, staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji; 

5) wyznacza lekarzowi pacjentów do prowadzenia; 

6) ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w 

porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza 

do samodzielnego pełnienia dyżuru; 

7) ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem 

specjalizacji: pracę naukową lub poglądową; 

8) przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych; 

9) przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika 

specjalizacji w programie specjalizacji; 

10) potwierdza w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych uczestniczenie w 

wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie 

ustalonej w programie specjalizacji; 

11) potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu; 

12) informuje pracodawcę lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz wojewodę o 

odbyciu tego szkolenia zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego 

zakończenia, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia 

specjalizacyjnego. 

2. W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję 

kierownika specjalizacji obejmującą realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2-6 i 8-10 

pełni lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywa 

moduł podstawowy lub staż kierunkowy. Lekarz ten potwierdza odbycie modułu 

podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji i dokonuje 

zaliczenia modułu podstawowego lub stażu kierunkowego w formie określonej w programie 

specjalizacji. 

3. W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z 

uwzględnieniem art. 16l ustawy, pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik 

specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie 

szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego 

urlopu. 

4. Informację o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania 

szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na zasadach określonych w art. 16h ust. 1 ustawy 
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dyrektor CMKP umieszcza w SMK niezwłocznie przed zakończeniem skróconego szkolenia 

specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania 

szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę 

zawartej na okres odbywania tego szkolenia. 

5. Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odbywający 

to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowiązującym lekarzy nieposiadających 

odpowiedniej specjalizacji, który w okresie postępowania kwalifikacyjnego lub w okresie po 

zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed rozpoczęciem szkolenia 

specjalizacyjnego lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty w 

odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę 

dotychczasowego programu specjalizacji na program obowiązujący lekarzy posiadających 

tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. 

6. Lekarz, o którym mowa w ust. 5, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o 

uznanie elementów programu specjalizacji, o których mowa w art. 16m ust. 8 ustawy, 

zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego po zmianie programu 

specjalizacji, o której mowa w ust. 5 – w trybie art. 16m ust. 12 ustawy. 

7. Lekarz, który odbył określony moduł podstawowy i uzyskał jego zaliczenie w ramach 

danego szkolenia specjalizacyjnego, nie jest obowiązany do jego ponownego odbywania w 

przypadku zakwalifikowania się do odbywania innego szkolenia specjalizacyjnego, którego 

program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego modułu podstawowego. 

§ 16. 1. Lekarz składa do dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 16m ust. 8 i 

10 ustawy, zawierający: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia 

specjalizacyjnego lub uznanie staży i kursów, o których mowa w art. 16m ust. 8 i 10 

ustawy, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie 

specjalizacji; 

4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 

5) termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

6) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji; 

7) informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem 

wniosku; 
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8) wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia 

specjalizacyjnego. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz dołącza: 

1) dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących 

przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia 

danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego 

szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał 

lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego; 

5) opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie 

zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku; 

6) zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji 

elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające 

informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem 

formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 

§ 17. 1. Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o których mowa w § 16, pod względem 

formalnym. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia 

w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek 

jest pozostawiany bez rozpoznania. 

3. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 

16m ust. 12 i 13 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek spełniający 

wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Zespół, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wyraża w protokole 

merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju 

lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń za 

równoważne ze zrealizowaniem odpowiednich elementów programu specjalizacji, z 

określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia 
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specjalizacyjnego staży i szkoleń zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego 

szkolenia specjalizacyjnego. 

5. W przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, zespół w protokole 

uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku 

elementów programu specjalizacji. 

6. Zespół ekspertów przekazuje do dyrektora CMKP dokumentację lekarza wraz z 

protokołem, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. 

7. Decyzje, o których mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wydane na podstawie opinii, 

o których mowa w ust. 4, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz 

właściwemu wojewodzie. 

§ 18. 1. Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w 

art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II 

stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na 

wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za 

równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego pod 

warunkiem, że okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i 

zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego nie będzie 

krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego. 

2. Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 

16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia 

lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek 

kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny 

ze zrealizowaniem przez niego w części modułu specjalistycznego pod warunkiem, że łączny 

okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących 

przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego oraz okres modułu specjalistycznego 

pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu 

specjalistycznego. 

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa do wojewody wniosek o odbywanie 

specjalizacji, zawierający dane, o których mowa w art. 16c ust. 2 ustawy. 

§ 19. 1. Wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 
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3) określenie przedmiotu wniosku; 

4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 

5) termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

6) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji; 

7) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza; 

8) informację o posiadanym stopniu naukowym; 

9) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach II stopnia w dziedzinie 

odpowiadającej modułowi podstawowemu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 

ustawy. 

2. Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dołącza się dokumenty, 

o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1–4, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg 

działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z 

zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem 

formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 

3. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, 

i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku kierownika specjalizacji, o 

którym mowa w § 18, wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

5. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 

16 ust. 7 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi 

formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu. 

6. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole opinię 

merytoryczną w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku naukowego i 

zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu 

specjalistycznego. 

7. Decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wydaną na podstawie opinii, o której 

mowa w ust. 6, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu 

wojewodzie. 

8. W przypadku gdy wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dotyczy 

uznania dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem modułu 

specjalistycznego w całości, a z opinii zespołu wynika, że przedstawiony przez lekarza 

dorobek nie może zostać uznany za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości 
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modułu specjalistycznego, zespół ekspertów w protokole uzasadnia merytorycznie swoje 

stanowisko wraz ze wskazaniem elementów programu specjalizacji, które pozostały do 

zrealizowania. 

9. Zespół ekspertów zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia 

posiedzenia zespołu. 

§ 20. 1. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty 

w określonej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie 

pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do 

ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP, z wnioskiem o 

uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze 

zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza 

do PES, zwanym dalej „wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i 

zawodowego lekarza”, zawierającym: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) określenie przedmiotu wniosku; 

4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 

5) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w 

szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek; 

6) informację o posiadanym stopniu naukowym; 

7) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach. 

2. Do wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza 

dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1–3, oraz inne dokumenty 

potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w 

szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać 

złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej 

CMKP. 

3. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego 

i zawodowego lekarza i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o uznanie dotychczasowego 

dorobku naukowego i zawodowego lekarza wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od 

doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek o uznanie 
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dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza jest pozostawiany bez 

rozpoznania. 

5. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 

16 ust. 8 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi 

formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 6. 

6. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole merytoryczną 

opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku zawodowego i 

naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego 

za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym i zwraca do CMKP dokumentację 

lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. 

7. Dyrektor CMKP na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, wnioskuje do ministra 

właściwego do spraw zdrowia o wydanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi 

dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz o dopuszczeniu do 

PES. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 7, 

wydaje decyzję o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i 

naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, również o 

dopuszczeniu do PES. Kopię decyzji, wraz z dokumentacją lekarza, minister właściwy do 

spraw zdrowia przekazuje do CMKP. 

9. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, zbiera się raz na kwartał, chyba że nie 

został złożony żaden wniosek. Przepis stosuje się do zespołu, o którym mowa w art. 16m ust. 

12 i 13 ustawy. 

§ 21. 1. Dyrektor CMKP skreśla lekarza z rejestru, o którym mowa w art. 16p ust. 1 

ustawy, na podstawie wydanej przez wojewodę, Ministra Obrony Narodowej albo ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o skreśleniu lekarza z rejestru lekarzy 

odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa. 

2. Wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw 

wewnętrznych powiadamia o wydanej przez siebie decyzji dyrektora CMKP, lekarza oraz 

jego kierownika specjalizacji, a także odpowiednio właściwą OIL albo Wojskową Izbę 

Lekarską, a w przypadku lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie 

rezydentury oraz lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 6, również ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 
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§ 22. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 16s ust. 2 ustawy, przysługuje 

lekarzowi, który otrzymał powiadomienie CEM o terminie PES. 

§ 23. 1. PES jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych, z 

zastrzeżeniem art. 16rc ust. 3 ustawy: 

1) w sesji wiosennej – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia; 

2) w sesji jesiennej – od dnia 1 października do dnia 30 listopada. 

2. Egzamin testowy w danej dziedzinie odbywa się jednocześnie w całym kraju. 

§ 24. W przypadku zgłoszenia do PES po raz drugi i kolejny lekarz ponosi opłatę w 

wysokości 700 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora CEM na 

stronie internetowej CEM. 

§ 25. 1. Konsultant krajowy, towarzystwo naukowe oraz Naczelna Rada Lekarska 

przesyła dyrektorowi CEM zgłoszenia swoich kandydatów do PKE. 

2. W zgłoszeniu zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) określenie posiadanej specjalizacji; 

4) wskazanie dziedziny, w której kandydat ma być powołany do PKE; 

5) adres korespondencyjny kandydata. 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty oraz dyplomu specjalisty potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy lekarz uzyskał 

dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy 

podać datę wydania i numer dyplomu. 

5. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania. Powołanie następuje na czas 

nieokreślony. 

6. Członkowie PKE wyznaczeni do Zespołu Egzaminacyjnego, który ma przeprowadzić 

dany egzamin, składają dyrektorowi CEM oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 

15 do rozporządzenia.  

§ 26. 1. Osoby przystępujące do PES są obowiązane podporządkować się poleceniom 

członków Zespołu Egzaminacyjnego. 
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2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PES jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.  

3. Rozpoczęcie PES dla wszystkich osób zdających wyznacza się o tej samej godzinie. 

Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu egzaminu. 

4. Osoba przystępująca do PES powinna zgłosić się na miejsce egzaminu na co najmniej 

30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. W przypadku dużej liczby osób 

przystępujących do PES w danej sali egzaminacyjnej, dyrektor CEM może zdecydować o 

wydłużeniu tego okresu, o czym zdający zostają powiadomieni w zawiadomieniu, o którym 

mowa w art. 16rb ust. 6. 

5. Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, albo przedstawiciel dyrektora CEM. 

6. Po rozpoczęciu egzaminu wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby 

zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione. 

7. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu zadań 

egzaminacyjnych według zasad, określonych w załączniku nr 19 do rozporządzenia. 

§ 27. 1. Osoby przystępujące do egzaminu testowego zajmują w sali egzaminacyjnej 

miejsca oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM. 

2. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do 

egzaminu testowego Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u 

ust.5 ustawy: 

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu; 

2) informuje o zakazach obowiązujących podczas egzaminu i konsekwencjach ich 

naruszenia, a w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 16s ust. 4c i 4d 

ustawy. 

§ 28. 1. Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie 

egzaminu testowego jest karta testowa, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej, 

nadanym przez CEM.  

2. Przebieg egzaminu testowego dokumentowany jest w protokole, którego wzór 

stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia. 

3. Przebieg i ocenę egzaminu testowego i ustnego osoby zdającej dokumentowane są w 

protokole indywidualnym PES, którego wzór jest określony w regulaminie wydanym na 

podstawie art. 16s ust. 9 ustawy. 
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§ 29. 1. Zastrzeżenia merytoryczne do pytań testowych składa się na ręce 

Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego. 

2.  Zastrzeżenie powinno być złożone na karcie zastrzeżeń, której wzór stanowi 

załącznik nr 21 do regulaminu. Osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej w 

trakcie formułowania zastrzeżeń. 

3. Przewodniczący PKE lub jego przedstawiciel rozstrzyga o uwzględnieniu albo 

odrzuceniu każdego zastrzeżenia, zamieszczając na złożonej karcie zastrzeżeń pisemne 

uzasadnienie swej decyzji. Złożona karta zastrzeżeń wraz z rozstrzygnięciem dołączana jest 

do protokołu z przebiegu egzaminu testowego. Rozstrzygnięcie zastrzeżenia oraz jego 

uzasadnienie jest publikowane na stronie internetowej CEM. 

4.  W przypadku większej liczby zastrzeżeń złożonych do tego samego zadania, 

Przewodniczący PKE lub jego przedstawiciel może sporządzić pojedynczy dokument, 

zawierający rozstrzygnięcie zastrzeżeń wraz z jego uzasadnieniem, który dołączany jest do 

protokołu, o którym mowa w § 28 ust.3. 

5.  Rozstrzygnięcie Przewodniczącego PKE lub jego przedstawiciela o unieważnieniu 

zadania testowego wydane bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1–4, jest  

nieważne. 

6. W przypadku, gdy egzamin testowy jest przeprowadzany tylko w jednej sali 

egzaminacyjnej, czynności, o których mowa w ust. 4-6 dokonuje Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

7.  Zbiorcze zastawienie zgłoszonych zastrzeżeń oraz ich rozstrzygnięcia zamieszcza 

się w protokole, o którym mowa w § 28 ust. 2. 

§ 30. 1.  Egzamin ustny obejmuje co najmniej 4 i nie więcej niż 6 zadań 

egzaminacyjnych. 

2. Zadanie egzaminacyjne może mieć charakter analizy przypadku klinicznego, a  

w szczególności może obejmować analizę procesu diagnostycznego oraz planowanie 

leczenia. 

3. Podczas egzaminu ustnego zabrania się posiadania urządzeń służących do   

kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych. 

O zakazie tym osoby przystępujące do egzaminu ustnego są informowane przez 

Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego bezpośrednio przed rozpoczęciem tego 

egzaminu. 
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4. Każda odpowiedź oceniana jest odrębnie przez każdego członka Zespołu 

Egzaminacyjnego, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry); 4,5 (dobry 

plus), 4 (dobry); 3,5 (dostateczny plus); 3 (dostateczny); 2 (niedostateczny). 

5. Ocena niedostateczna za daną odpowiedź zostaje postawiona, gdy za taką opowie się, 

co najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego. 

6. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej z którejkolwiek z odpowiedzi 

powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego. 

7. Ocena cząstkowa za dane zadanie egzaminacyjne ustalana jest jako średnia 

arytmetyczna ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminatorów, zaokrąglana do 

drugiego miejsca po przecinku. 

8. Oceną końcową egzaminu ustnego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej 

ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania egzaminacyjne. Ocenę końcową 

ustala się według skali, o której mowa w ust. 4 zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 

nr 22 do rozporządzenia . 

§ 31. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 

300 zł za posiedzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 130 zł za 

posiedzenie. 

§ 32. 1. Ocenę końcową PES ustala się jako ocenę, o której mowa w § 30 ust. 4, według 

zasad określonych w załączniku nr 22. 

2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu 

testowego i egzaminu ustnego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PES ocenę bardzo 

dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny 

przeprowadzający egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w 

protokole indywidualnym PES. 

3. Jeżeli PES składał się tylko z egzaminu ustnego, przepisy ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 33. Na pisemny wniosek lekarza CEM wystawia zaświadczenie o wyniku PES. 

Przepisy art. 217–219 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się. 

§ 34. Wzór dyplomu, o którym mowa w art. 16w ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 17 

do rozporządzenia. 

§ 35. 1. CEM wydaje odpisy i duplikaty dyplomów, o których mowa w § 34.   
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2. Odpis wydawany jest na pisemny wniosek osoby zdającej PES jako dodatkowy 

egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii.  

3. Duplikat wydawany jest w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej 

utraty świadectwa przez osobę zdającą PES, na jej umotywowany pisemny wniosek.  

4. Wydanie duplikatu albo odpisu jest objęte opłatą, o której mowa w art. 16w ust. 10 

ustawy. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. 

W przypadku odpisu wnioskodawca uiszcza dodatkowo opłatę skarbową za poświadczenie za 

zgodność z oryginałem zgodnie z odrębnymi przepisami. Potwierdzenie wniesienia opłaty 

załącza się do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3.   

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę  do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się.   

6. Odpisy i duplikaty dyplomów wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich 

dyplomów.  

7. Duplikat jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.  

8. Odpis drukowany jest na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.  

9. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia 

opłaty, o której mowa w 4. 

§ 36. 1. W przypadku ujawnienia przez osobę zdającą błędów na dyplomie, o którym 

mowa w § 34, może ona zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę 

wadliwego dyplomu. 

2. Korekta dyplomu objęta jest opłatą, o której mowa w art. 16w ust. 10 ustawy. Opłatę 

uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1.   

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się.   
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4. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność 

dokonania korekty. Korekta nie jest dokonywana, gdy na dyplomie nie stwierdza się błędu. 

Wówczas dyplom jest zwrotnie przekazywane wnioskodawcy.  

5. W przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM,  opłata, o której mowa w 

ust. 2, jest zwracana wnioskodawcy, na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

6. Wydanie skorygowanego dyplomu może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez 

CEM dyplomu błędnego. 

7. Przekazanie skorygowanego dyplomu następuje w terminie 30 dni od otrzymania 

wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem 

wniesienia opłaty, o której mowa w 2. 

§ 37. Członkowi zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 19i ust. 1 za wykonanie 

czynności kontrolnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł. 

§ 38. Wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, potwierdzającego 

ukończenie kursu stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia. 

§ 39. Do postępowań oraz szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
2)

 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

                                                 

2)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w 

sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26), które utraciło moc z dniem wejścia 

niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 51 ust. 5ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …). 

62/07/BS 



 

 

Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH* 

1. Wykaz specjalizacji lekarskich: 

1) alergologia (0731); 
2) anestezjologia i intensywna terapia (0701); 
3) angiologia (0732); 
4) audiologia i foniatria (0733); 
5) balneologia i medycyna fizykalna (0734); 
6) chirurgia dziecięca (0702); 
7) chirurgia klatki piersiowej (0735); 
8) chirurgia naczyniowa (0736); 
9) chirurgia ogólna (0703); 
10) chirurgia onkologiczna (0737); 
11) chirurgia plastyczna (0738); 
12) chirurgia szczękowo-twarzowa (0704); 
13) choroby płuc (0739); 
14) choroby płuc dzieci (0792); 
15) choroby wewnętrzne (0705); 
16) choroby zakaźne (0706); 
17) dermatologia i wenerologia (0707); 
18) diabetologia (0740); 
19) diagnostyka laboratoryjna (0708); 
20) endokrynologia (0741); 
21) endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799); 
22) endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796); 
23) epidemiologia (0710); 
24) farmakologia kliniczna (0742); 
25) gastroenterologia (0743); 
26) gastroenterologia dziecięca (0797); 
27) genetyka kliniczna (0709); 
28) geriatria (0744); 
29) ginekologia onkologiczna (0787); 
30) hematologia (0745); 
31) hipertensjologia (0788); 
32) immunologia kliniczna (0746); 
33) intensywna terapia (0801); 
34) kardiochirurgia (0747); 
35) kardiologia (0748); 
36) kardiologia dziecięca (0762); 
37) medycyna lotnicza (0793); 
38) medycyna morska i tropikalna (0794); 
39) medycyna nuklearna (0749); 
40) medycyna paliatywna (0750); 
41) medycyna pracy (0711); 
42) medycyna ratunkowa (0712); 
43) medycyna rodzinna (0713); 
44) medycyna sądowa (0714); 
45) medycyna sportowa (0751); 
46) mikrobiologia lekarska (0716); 
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47) nefrologia (0752); 
48) nefrologia dziecięca (0798); 
49) neonatologia (0753); 
50) neurochirurgia (0717); 
51) neurologia (0718); 
52) neurologia dziecięca (0763); 
53) neuropatologia (0789); 
54) okulistyka (0719); 
55) onkologia i hematologia dziecięca (0755); 
56) onkologia kliniczna (0754); 
57) ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720); 
58) otorynolaryngologia (0721); 
59) otorynolaryngologia dziecięca (0790); 
60) patomorfologia (0722); 
61) pediatria (0723); 
62) pediatria metaboliczna (0795); 
63) perinatologia (0800); 
64) położnictwo i ginekologia (0724); 
65) psychiatria (0725); 
66) psychiatria dzieci i młodzieży (0756); 
67) radiologia i diagnostyka obrazowa (0726); 
68) radioterapia onkologiczna (0727); 
69) rehabilitacja medyczna (0728); 
70) reumatologia (0757); 
71) seksuologia (0758); 
72) toksykologia kliniczna (0759); 
73) transfuzjologia kliniczna (0760); 
74) transplantologia kliniczna (0761); 
75) urologia (0729); 
76) urologia dziecięca (0791); 
77) zdrowie publiczne (0730). 

2. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych: 

1) chirurgia stomatologiczna (0781); 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa (0704); 
3) ortodoncja (0782); 
4) periodontologia (0783); 
5) protetyka stomatologiczna (0784); 
6) stomatologia dziecięca (0785); 
7) stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786); 
8) epidemiologia (0710); 
9) zdrowie publiczne (0730). 

* Oznaczenie zawarte obok nazwy specjalności oznacza czterocyfrowy kod specjalności 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ MODUŁÓW PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA 
SPECJALIZACYJNEGO 

1) moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej; 
2) moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych; 
3) moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii; 
4) moduł podstawowy w zakresie patomorfologii; 
5) moduł podstawowy w zakresie pediatrii. 
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Załącznik nr 3 

WYKAZ SPECJALIZACJI POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY MODUŁ PODSTAWOWY 

1. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej: 
1) chirurgia dziecięca; 
2) chirurgia klatki piersiowej; 
3) chirurgia naczyniowa; 
4) chirurgia ogólna; 
5) chirurgia onkologiczna; 
6) chirurgia plastyczna. 

2. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych: 
1) alergologia; 
2) angiologia; 
3) balneologia i medycyna fizykalna; 
4) choroby płuc; 
5) choroby wewnętrzne; 
6) diabetologia; 
7) endokrynologia; 
8) gastroenterologia; 
9) geriatria; 
10) hematologia; 
11) immunologia kliniczna; 
12) kardiologia; 
13) medycyna lotnicza; 
14) medycyna morska i tropikalna; 
15) medycyna paliatywna; 
16) medycyna pracy; 
17) nefrologia; 
18) onkologia kliniczna; 
19) reumatologia; 
20) toksykologia kliniczna; 
21) transfuzjologia kliniczna. 

3. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii: 
1) audiologia i foniatria; 
2) otorynolaryngologia; 
3) otorynolaryngologia dziecięca. 

4. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii: 
1) neuropatologia; 
2) patomorfologia. 

5. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii: 
1) choroby płuc dzieci; 
2) endokrynologia i diabetologia dziecięca; 
3) gastroenterologia dziecięca; 
4) kardiologia dziecięca; 
5) nefrologia dziecięca; 
6) neonatologia; 
7) onkologia i hematologia dziecięca; 
8) pediatria; 
9) pediatria metaboliczna. 
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Załącznik nr 4 

WYKAZ MODUŁÓW JEDNOLITYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA 
SPECJALIZACYJNEGO 

1. Dla specjalizacji lekarskich: 
1) anestezjologia i intensywna terapia; 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa; 
3) choroby zakaźne; 
4) dermatologia i wenerologia; 
5) diagnostyka laboratoryjna; 
6) epidemiologia; 
7) farmakologia kliniczna; 
8) genetyka kliniczna; 
9) kardiochirurgia; 
10) medycyna nuklearna; 
11) medycyna ratunkowa; 
12) medycyna rodzinna; 
13) medycyna sądowa; 
14) medycyna sportowa; 
15) mikrobiologia lekarska; 
16) neurochirurgia; 
17) neurologia; 
18) neurologia dziecięca; 
19) okulistyka; 
20) ortopedia i traumatologia narządu ruchu; 
21) położnictwo i ginekologia; 
22) psychiatria; 
23) psychiatria dzieci i młodzieży; 
24) radiologia i diagnostyka obrazowa; 
25) radioterapia onkologiczna; 
26) rehabilitacja medyczna; 
27) urologia; 
28) zdrowie publiczne. 

2. Dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych: 
1) chirurgia stomatologiczna; 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa; 
3) ortodoncja; 
4) periodontologia; 
5) protetyka stomatologiczna; 
6) stomatologia dziecięca; 
7) stomatologia zachowawcza z endodoncją; 
8) epidemiologia; 
9) zdrowie publiczne. 
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Załącznik nr 5 

WYKAZ SPECJALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW LUB SPECJALIZACJI WYMAGANYCH DO 
ICH ZREALIZOWANIA ORAZ MINIMALNY CZAS ICH TRWANIA 

 
I. Wykaz specjalizacji lekarskich 
 

Lp. 
 

 Specjalizacja 
 

 Moduł jednolity i 
minimalny czas jego 

trwania 
 

 Moduł podstawowy i czas 
jego trwania lub wymagana 
specjalizacja II stopnia lub 

tytuł specjalisty 
 

 Moduł specjalistyczny i 
minimalny czas jego 

trwania 
 

 Łączny minimalny 
czas trwania 

szkolenia 
specjalizacyjnego 

 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

1. 
 

 Alergologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Alergologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

2. 
 

 Anestezjologia i 
intensywna terapia 
 

 Anestezjologia i 
intensywna terapia - 6 
lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

3. 
 

 Angiologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Angiologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

4. 
 

 Audiologia i foniatria 
 

 - 
 

 Otorynolaryngologia 
- 2 lata 
 

 Audiologia 
i foniatria - 3 lata 
 

 5 lat 
 

5. 
 

 Balneologia i 
medycyna fizykalna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Balneologia i 
medycyna fizykalna - 2 
lata 
 

 5 lat 
 

6. 
 

 Chirurgia dziecięca 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia dziecięca 
- 4 lata 
 

 6 lat 
 

7. 
 

 Chirurgia klatki 
piersiowej 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia klatki 
piersiowej - 4 lata 
 

 6 lat 
 

8. 
 

 Chirurgia naczyniowa 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia naczyniowa - 
4 lata 
 

 6 lat 
 

9. 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia ogólna - 4 
lata 
 

 6 lat 
 

10. 
 

 Chirurgia 
onkologiczna 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia onkologiczna 
- 4 lata 
 

 6 lat 
 

11. 
 

 Chirurgia plastyczna 
 

 - 
 

 Chirurgia ogólna - 2 lata 
 

 Chirurgia plastyczna - 
4 lata 
 

 6 lat 
 

12. 
 

 Chirurgia szczękowo-
twarzowa 
 

 Chirurgia szczękowo-
twarzowa - 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

13. 
 

 Choroby płuc 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Choroby płuc - 2 lata 
 

 5 lat 
 

14. 
 

 Choroby płuc dzieci 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Choroby płuc dzieci 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

15. 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Choroby wewnętrzne - 
2 lata 
 

 5 lat 
 

16. 
 

 Choroby zakaźne 
 

 Choroby zakaźne - 5 
lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

17. 
 

 Dermatologia i 
wenerologia 
 

 Dermatologia 
i wenerologia - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

18. 
 

 Diabetologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 

 Diabetologia - 2 lata 
 

 5 lat 
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19. 
 

 Diagnostyka 
laboratoryjna 
 

 Diagnostyka 
laboratoryjna - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

20. 
 

 Endokrynologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Endokrynologia - 2 
lata 
 

 5 lat 
 

21. 
 

 Endokrynologia 
ginekologiczna 
i rozrodczość 
 

 - 
 

 Specjalizacja 
II stopnia lub tytuł 
specjalisty 
w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii - 5 lat 
 

 Endokrynologia 
ginekologiczna 
i rozrodczość - 2 lata 
 

 7 lat 
 

22. 
 

 Endokrynologia i 
diabetologia dziecięca 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Endokrynologia i 
diabetologia dziecięca - 
2 lata 
 

 5 lat 
 

23. 
 

 Epidemiologia 
 

 Epidemiologia 
- 4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

24. 
 

 Farmakologia 
kliniczna 
 

 Farmakologia kliniczna 
- 4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

25. 
 

 Gastroenterologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Gastroenterologia - 
3 lata 
 

 6 lat 
 

26. 
 

 Gastroenterologia 
dziecięca 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Gastroenterologia 
dziecięca - 3 lata 
 

 6 lat 
 

27. 
 

 Genetyka kliniczna 
 

 Genetyka kliniczna - 4 
lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

28. 
 

 Geriatria 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Geriatria - 2 lata 
 

 5 lat 
 

29. 
 

 Ginekologia 
onkologiczna 
 

 - 
 

 Specjalizacja 
II stopnia lub tytuł 
specjalisty 
w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii - 5 lat 
 

 Ginekologia 
onkologiczna - 2 lata 
 

 7 lat 
 

30. 
 

 Hematologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Hematologia - 3 lata 
 

 6 lat 
 

31. 
 

 Hipertensjologia 
 

 - 
 

 Specjalizacja 
II stopnia lub tytuł 
specjalisty 
w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, kardiologii, 
kardiologii dziecięcej, 
nefrologii, nefrologii 
dziecięcej lub pediatrii - 5 
lat 
 

 Hipertensjologia - 2 
lata 
 

 7 lat 
 

32. 
 

 Immunologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Immunologia kliniczna 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

33. 
 

 Intensywna terapia 
 

 - 
 

 Specjalizacja II stopnia lub 
tytuł specjalisty w 
dziedzinie 
chirurgii dziecięcej, 
chirurgii klatki piersiowej, 
chirurgii naczyniowej, 
chirurgii ogólnej, 
chirurgii onkologicznej, 
chorób płuc, 
chorób płuc dzieci, 
chorób wewnętrznych, 
chorób zakaźnych, 
kardiologii, 
kardiologii dziecięcej, 

 Intensywna terapia - 2 
lata 
 

 7-8 lat 
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nefrologii, 
nefrologii dziecięcej, 
neonatologii, 
neurochirurgii, 
neurologii, 
neurologii dziecięcej, 
pediatrii lub toksykologii 
klinicznej - 5-6 lat 
 

34. 
 

 Kardiochirurgia 
 

 Kardiochirurgia 
- 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

35. 
 

 Kardiologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Kardiologia - 3 lata 
 

 6 lat 
 

36. 
 

 Kardiologia dziecięca 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Kardiologia dziecięca - 
2 lata 
 

 5 lat 
 

37. 
 

 Medycyna lotnicza 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Medycyna lotnicza 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

38. 
 

 Medycyna morska i 
tropikalna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Medycyna morska 
i tropikalna - 2 lata 
 

 5 lat 
 

39. 
 

 Medycyna nuklearna 
 

 Medycyna nuklearna - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

40. 
 

 Medycyna paliatywna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Medycyna paliatywna - 
2 lata 
 

 5 lat 
 

41. 
 

 Medycyna pracy 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Medycyna pracy - 2 
lata 
 

 5 lat 
 

42. 
 

 Medycyna ratunkowa 
 

 Medycyna ratunkowa - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

43. 
 

 Medycyna rodzinna 
 

 Medycyna rodzinna - 4 
lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

44. 
 

 Medycyna sądowa 
 

 Medycyna sądowa - 5 
lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

45. 
 

 Medycyna sportowa 
 

 Medycyna sportowa - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

46. 
 

 Mikrobiologia 
lekarska 
 

 Mikrobiologia lekarska 
- 4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

47. 
 

 Nefrologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Nefrologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

48. 
 

 Nefrologia dziecięca 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Nefrologia dziecięca 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

49. 
 

 Neonatologia 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Neonatologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

50. 
 

 Neurochirurgia 
 

 Neurochirurgia 
- 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

51. 
 

 Neurologia 
 

 Neurologia - 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

52. 
 

 Neurologia dziecięca 
 

 Neurologia dziecięca - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

53. 
 

 Neuropatologia 
 

 - 
 

 Patomorfologia - 3 lata 
 

 Neuropatologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

54. 
 

 Okulistyka 
 

 Okulistyka - 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

55. 
 

 Onkologia 
i hematologia 
dziecięca 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Onkologia 
i hematologia dziecięca 
- 3 lata 

 6 lat 
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56. 
 

 Onkologia kliniczna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Onkologia kliniczna 
- 3 lata 
 

 6 lat 
 

57. 
 

 Ortopedia 
i traumatologia 
narządu ruchu 
 

 Ortopedia 
i traumatologia narządu 
ruchu 
- 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

58. 
 

 Otorynolaryngologia 
 

 - 
 

 Otorynolaryngologia 
- 2 lata 
 

 Otorynolaryngologia 
- 4 lata 
 

 6 lat 
 

59. 
 

 Otorynolaryngologia 
dziecięca 
 

 - 
 

 Otorynolaryngologia 
- 2 lata 
 

 Otorynolaryngologia 
dziecięca - 4 lata 
 

 6 lat 
 

60. 
 

 Patomorfologia 
 

 - 
 

 Patomorfologia - 3 lata 
 

 Patomorfologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

61. 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Pediatria - 2 lata 
 

 5 lat 
 

62. 
 

 Pediatria 
metaboliczna 
 

 - 
 

 Pediatria - 3 lata 
 

 Pediatria metaboliczna 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

63. 
 

 Perinatologia 
 

 - 
 

 Specjalizacja 
II stopnia lub tytuł 
specjalisty 
w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii - 5 lat 
 

 Perinatologia - 2 lata 
 

 7 lat 
 

64. 
 

 Położnictwo 
i ginekologia 
 

 Położnictwo 
i ginekologia - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

65. 
 

 Psychiatria 
 

 Psychiatria - 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

66. 
 

 Psychiatria dzieci i 
młodzieży 
 

 Psychiatria dzieci 
i młodzieży - 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

67. 
 

 Radiologia 
i diagnostyka 
obrazowa 
 

 Radiologia 
i diagnostyka obrazowa 
- 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

68. 
 

 Radioterapia 
onkologiczna 
 

 Radioterapia 
onkologiczna - 
5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

69. 
 

 Rehabilitacja 
medyczna 
 

 Rehabilitacja 
medyczna - 5 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 5 lat 
 

70. 
 

 Reumatologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Reumatologia - 2 lata 
 

 5 lat 
 

71. 
 

 Seksuologia 
 

 - 
 

 Specjalizacja II stopnia lub 
tytuł specjalisty 
w dziedzinie chorób 
wewnętrznych neurologii, 
położnictwa 
i ginekologii, 
psychiatrii lub psychiatrii 
dzieci 
i młodzieży - 5 lat 
 

 Seksuologia - 2 lata 
 

 7 lat 
 

72. 
 

 Toksykologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne - 3 
lata 
 

 Toksykologia kliniczna 
- 2 lata 
 

 5 lat 
 

73. 
 

 Transfuzjologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Choroby 
wewnętrzne - 3 lata 
 

 Transfuzjologia 
kliniczna - 2 lata 
 

 5 lat 
 

74. 
 

 Transplantologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Specjalizacja II 
stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: 
anestezjologii 

 Transplantologia 
kliniczna - 2 lata 
 

 7-10 lat 
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i intensywnej terapii, 
chirurgii dziecięcej, chirurgii 
ogólnej, chirurgii klatki 
piersiowej, 
chorób wewnętrznych, 
chorób zakaźnych, 
hematologii, kardiochirurgii, 
kardiologii, kardiologii 
dziecięcej, nefrologii, 
nefrologii dziecięcej, 
onkologii 
i hematologii 
dziecięcej, pediatrii, 
urologii, 
urologii dziecięcej - 
5-8 lat 
 

75. 
 

 Urologia 
 

 Urologia - 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

76. 
 

 Urologia dziecięca 
 

 - 
 

 Specjalizacja 
II stopnia lub tytuł 
specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
dziecięcej lub 
urologii - 6 lat 
 

 Urologia dziecięca - 
2 lata 
 

 8 lat 
 

77. 
 

 Zdrowie publiczne 
 

 Zdrowie 
publiczne - 4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych 
 

1. 
 

 Chirurgia 
stomatologiczna 
 

 Chirurgia 
stomatologiczna 
- 4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

2. 
 

 Chirurgia szczękowo-
twarzowa 
 

 Chirurgia szczękowo-
twarzowa 
- 6 lat 
 

 - 
 

 - 
 

 6 lat 
 

3. 
 

 Ortodoncja 
 

 Ortodoncja - 3 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 3 lata 
 

4. 
 

 Periodontologia 
 

 Periodontologia 
- 3 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 3 lata 
 

5. 
 

 Protetyka 
stomatologiczna 
 

 Protetyka 
stomatologiczna 
- 3 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 3 lata 
 

6. 
 

 Stomatologia 
dziecięca 
 

 Stomatologia 
dziecięca - 3 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 3 lata 
 

7. 
 

 Stomatologia 
zachowawcza z 
endodoncją 
 

 Stomatologia 
zachowawcza 
z endodoncją - 
3 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 3 lata 
 

8. 
 

 Epidemiologia 
 

 Epidemiologia - 
4 lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
 

9. 
 

 Zdrowie publiczne 
 

 Zdrowie publiczne - 4 
lata 
 

 - 
 

 - 
 

 4 lata 
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Załącznik nr 6 

WYKAZ SPECJALIZACJI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W DANEJ 
DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU SPECJALIZACJI WŁAŚCIWEGO DLA 

LEKARZA POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB II STOPNIA LUB TYTUŁ 
SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ALBO ZREALIZOWANY I ZALICZONY 

ODPOWIEDNI MODUŁ PODSTAWOWY 
 
I. Wykaz specjalizacji lekarskich 
 

Lp. 
 

 Specjalizacje, w 
których lekarz może 

uzyskać tytuł 
specjalisty 

 

 Specjalizacje, w 
których lekarz posiada 
specjalizację I stopnia 

 

 Specjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację 
II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej 

dziedzinie medycyny 
 

 Moduł 
podstawowy, który 
lekarz zrealizował i 

zaliczył 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

1. 
 

 Alergologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne 
Dermatologia i wenerologia 
Otolaryngologia 
Otorynolaryngologia 
Pediatria 
 

 
Otorynolaryngologi
a 
Pediatria 
 

2. 
 

 Anestezjologia i 
intensywna terapia 
 

 Anestezjologia i 
intensywna terapia 
 

 - 
 

 - 
 

3. 
 

 Angiologia 
 

 - 
 

 Chirurgia naczyniowa 
Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

4. 
 

 Audiologia i foniatria 
 

 Laryngologia 
Otolaryngologia 
 

 Audiologia 
Foniatria  
Laryngologia 
Otolaryngologia 
Otolaryngologia dziecięca 
Otorynolaryngologia 
Otorynolaryngologia 
dziecięca 
 

 - 
 

5. 
 

 Balneologia 
i medycyna fizykalna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna ogólna 
Pediatria 
 

 Alergologia 
Anestezjologia 
i intensywna terapia 
Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Choroby płuc 
Choroby płuc dzieci 
Choroby wewnętrzne 
Dermatologia i wenerologia 
Kardiochirurgia 
Medycyna ogólna 
Medycyna pracy 
Medycyna ratunkowa 
Medycyna rodzinna 
Neurologia 
Neurologia dziecięca 
Neurochirurgia 
Okulistyka 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
Otolaryngologia 
Otolaryngologia dziecięca 
Otorynolaryngologia 
Otorynolaryngologia 
dziecięca 
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia Rehabilitacja medyczna 
Reumatologia  
Reumatologia dziecięca Urologia 
Urologia dziecięca 
 

 Chirurgia ogólna 
Otorynolaryngologi
a 
Pediatria 
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6. 
 

 Chirurgia dziecięca 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

7. 
 

 Chirurgia klatki 
piersiowej 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

8. 
 

 Chirurgia 
naczyniowa 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

9. 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia onkologiczna 
 

 - 
 

10. 
 

 Chirurgia 
onkologiczna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

11. 
 

 Chirurgia plastyczna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 - 
 

12. 
 

 Chirurgia 
szczękowo-twarzowa 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Otolaryngologia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna Otolaryngologia Otorynolaryngologia 
 

 Chirurgia ogólna 
Otorynolaryngologi
a 
 

13. 
 

 Choroby płuc 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

14. 
 

 Choroby płuc dzieci 
 

 Choroby płuc 
Pediatria 
 

 Choroby płuc 
Pediatria 
 

 - 
 

15. 
 

 Choroby 
wewnętrzne 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne 
Transfuzjologia 
 

 Choroby płuc 
Transfuzjologia kliniczna 
 

 - 
 

16. 
 

 Choroby zakaźne 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne 
Choroby zakaźne  
Medycyna ogólna  
Pediatria 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne Medycyna ogólna Pediatria 
 

 Choroby 
wewnętrzne 
Pediatria 
 

17. 
 

 Dermatologia 
i wenerologia 
 

 Dermatologia 
i wenerologia 
 

 - 
 

 - 
 

18. 
 

 Diabetologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Pediatria 
 

19. 
 

 Diagnostyka 
laboratoryjna 
 

 Analityka kliniczna 
Diagnostyka 
laboratoryjna 
Farmakologia  
Toksykologia 
 

 Farmakologia 
Farmakologia kliniczna Toksykologia 
Toksykologia kliniczna 
 

 - 
 

20. 
 

 Endokrynologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
Położnictwo i ginekologia 
 

 - 
 

21. 
 

 Endokrynologia 
ginekologiczna i 
rozrodczość 
 

 - 
 

 Położnictwo i ginekologia 
 

 - 
 

22. 
 

 Endokrynologia 
i diabetologia 
dziecięca 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

23. 
 

 Epidemiologia 
 

 Wszystkie 
specjalizacje 
lekarskie 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarskie 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby 
wewnętrzne 
Otorynolaryngologi
a Pediatria 
 

24. 
 

 Farmakologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Anestezjologia 
i intensywna terapia 
Chemioterapia nowotworów 

 - 
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Chirurgia dziecięca  
Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
Choroby płuc 
Choroby płuc dzieci 
Choroby zakaźne 
Farmakologia 
Neurologia 
Neurologia dziecięca 
Onkologia kliniczna 
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
Psychiatria 
Psychiatria dzieci i młodzieży 
 

25. 
 

 Gastroenterologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

26. 
 

 Gastroenterologia 
dziecięca 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

27. 
 

 Genetyka kliniczna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Neurologia 
Pediatria 
Położnictwo i 
ginekologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
Neurologia 
Neurologia dziecięca 
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
 

 Choroby 
wewnętrzne 
Pediatria 
 

28. 
 

 Geriatria 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna ogólna 
Medycyna rodzinna  
Neurologia 
 

 - 
 

29. 
 

 Ginekologia 
onkologiczna 
 

 - 
 

 Położnictwo i ginekologia 
 

 - 
 

30. 
 

 Hematologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

31. 
 

 Hipertensjologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne 
Kardiologia 
Kardiologia dziecięca 
Nefrologia 
Nefrologia dziecięca 
Pediatria 
 

 - 
 

32. 
 

 Immunologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne  
Choroby zakaźne  
Dermatologia 
i wenerologia  
Onkologia kliniczna Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
 

 Pediatria 
 

33. 
 

 Intensywna terapia 
 

 - 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia klatki piersiowej 
Chirurgia naczyniowa 
Chirurgia ogólna 
Chirurgia onkologiczna 
Choroby płuc 
Choroby płuc dzieci 
Choroby wewnętrzne 
Choroby zakaźne 
Kardiologia 
Kardiologia dziecięca 
Nefrologia 
Nefrologia dziecięca 
Neonatologia 
Neurochirurgia 
Neurologia 
Neurologia dziecięca 
Pediatria 
Toksykologia kliniczna 
 

 - 
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34. 
 

 Kardiochirurgia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

35. 
 

 Kardiologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

36. 
 

 Kardiologia 
dziecięca 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

37. 
 

 Medycyna lotnicza 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna lotnicza 
Medycyna pracy 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna pracy 
Medycyna transportu 
 

 - 
 

38. 
 

 Medycyna morska 
i tropikalna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna morska i 
tropikalna 
Medycyna pracy 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna pracy 
Medycyna transportu 
 

 - 
 

39. 
 

 Medycyna 
nuklearna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna nuklearna 
Pediatria 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Choroby 
wewnętrzne 
Pediatria 
 

40. 
 

 Medycyna paliatywna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Anestezjologia 
i intensywna terapia 
Audiologia 
Audiologia i foniatria 
Balneoklimatologia 
i medycyna fizykalna Balneologia i medycyna 
fizykalna 
Chemioterapia nowotworów 
Chirurgia dziecięca 
Chirurgia klatki piersiowej 
Chirurgia ogólna 
Chirurgia onkologiczna 
Chirurgia plastyczna 
Chirurgia szczękowa 
Chirurgia szczękowo-twarzowa 
Choroby płuc 
Choroby płuc dzieci 
Choroby wewnętrzne 
Choroby zakaźne 
Dermatologia i wenerologia 
Farmakologia kliniczna 
Foniatria  
Geriatria 
Kardiochirurgia 
Kardiologia 
Kardiologia dziecięca 
Medycyna lotnicza 
Medycyna morska i tropikalna 
Medycyna nuklearna 
Medycyna ogólna 
Medycyna pracy 
Medycyna ratunkowa 
Medycyna rodzinna 
Medycyna sportowa  
Medycyna transportu Neonatologia  
Neurochirurgia 
Neurochirurgia 
i neurotraumatologia 
Neurologia 
Neurologia dziecięca 
Okulistyka 
Onkologia kliniczna 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
Otolaryngologia 
Otolaryngologia dziecięca 
Otorynolaryngologia 
Otorynolaryngologia dziecięca 
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
Psychiatria 

 Pediatria 
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Psychiatria dzieci i młodzieży 
Radioterapia onkologiczna 
Rehabilitacja medyczna 
Reumatologia 
Reumatologia dziecięca 
Seksuologia 
Transfuzjologia kliniczna 
Urologia 
Urologia dziecięca 
 

41. 
 

 Medycyna pracy 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna lotnicza 
Medycyna morska i 
tropikalna  
Medycyna ogólna  
Medycyna pracy 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna lotnicza 
Medycyna morska i tropikalna 
Medycyna ogólna 
Medycyna rodzinna 
Medycyna sportowa 
Medycyna transportu 
 

 - 
 

42. 
 

 Medycyna 
ratunkowa 
 

 Anestezjologia 
i intensywna terapia  
Chirurgia dziecięca  
Chirurgia ogólna  
Choroby wewnętrzne 
Ortopedia i 
traumatologia 
Pediatria 
 

 Anestezjologia i intensywna terapia 
Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
Pediatria 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby 
wewnętrzne 
Pediatria 
 

43. 
 

 Medycyna rodzinna 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
Medycyna ogólna 
Pediatria 
Położnictwo i 
ginekologia 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne  
Medycyna ogólna  
Medycyna pracy  
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby 
wewnętrzne 
Pediatria 
 

44. 
 

 Medycyna sądowa 
 

 Medycyna sądowa 
Patomorfologia 
 

 Patomorfologia 
 

 Patomorfologia 
 

45. 
 

 Medycyna sportowa 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Choroby wewnętrzne 
Medycyna ogólna  
Medycyna rodzinna 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
Pediatria 
Rehabilitacja medyczna 
 

 Chirurgia ogólna 
Pediatria 
 

46. 
 

 Mikrobiologia 
lekarska 
 

 Mikrobiologia 
 

 - 
 

 - 
 

47. 
 

 Nefrologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 Choroby wewnętrzne 
 

 - 
 

48. 
 

 Nefrologia dziecięca 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

49. 
 

 Neonatologia 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

50. 
 

 Neurochirurgia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Neurochirurgia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

51. 
 

 Neurologia 
 

 Neurologia 
 

 - 
 

 - 
 

52. 
 

 Neurologia 
dziecięca 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
Psychiatria dzieci i młodzieży 
Neurologia 
 

 Pediatria 
 

53. 
 

 Neuropatologia 
 

 Neurologia 
Patomorfologia 
 

 Neurologia 
Patomorfologia 
 

 - 
 

54. 
 

 Okulistyka 
 

 Okulistyka 
 

 - 
 

 - 
 

55.  Onkologia  Pediatria  Pediatria  - 



16 

 

 i hematologia 
dziecięca 
 

   

56. 
 

 Onkologia kliniczna 
 

 Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne 
Medycyna ogólna  
Pediatria 
Radioterapia 
onkologiczna 
 

 Chemioterapia nowotworów 
Choroby płuc 
Choroby wewnętrzne  
Medycyna ogólna  
Pediatria 
Radioterapia onkologiczna 
 

 Pediatria 
 

57. 
 

 Ortopedia 
i traumatologia 
narządu ruchu 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Ortopedia i 
traumatologia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

58. 
 

 Otorynolaryngologia 
 

 Laryngologia 
Otolaryngologia 
 

 - 
 

 - 
 

59. 
 

 Otorynolaryngologia 
dziecięca 
 

 Laryngologia 
Otolaryngologia 
 

 Otolaryngologia 
Otorynolaryngologia 
 

 - 
 

60. 
 

 Patomorfologia 
 

 Patomorfologia 
Medycyna sądowa 
 

 Medycyna sądowa 
Neuropatologia 
 

 - 
 

61. 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 Neonatologia 
Neurologia dziecięca 
 

 - 
 

62. 
 

 Pediatria 
metaboliczna 
 

 Pediatria 
 

 Pediatria 
 

 - 
 

63. 
 

 Perinatologia 
 

 - 
 

 Położnictwo i ginekologia 
 

 - 
 

64. 
 

 Położnictwo 
i ginekologia 
 

 Położnictwo i 
ginekologia 
 

 - 
 

 - 
 

65. 
 

 Psychiatria 
 

 Psychiatria 
Psychiatria dzieci i 
młodzieży 
 

 Psychiatria dzieci 
i młodzieży 
 

 - 
 

66. 
 

 Psychiatria dzieci i 
młodzieży 
 

 Psychiatria 
Psychiatria dzieci i 
młodzieży 
 

 Psychiatria 
Neurologia dziecięca 
 

 - 
 

67. 
 

 Radiologia 
i diagnostyka 
obrazowa 
 

 Radiodiagnostyka 
 

 - 
 

 - 
 

68. 
 

 Radioterapia 
onkologiczna 
 

 Radioterapia 
onkologiczna 
 

 - 
 

 - 
 

69. 
 

 Rehabilitacja 
medyczna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Medycyna pracy 
Neurologia 
Ortopedia i 
traumatologia 
Pediatria  
Rehabilitacja ogólna  
Rehabilitacja medyczna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Chirurgia dziecięca 
Medycyna pracy  
Medycyna sportowa  
Neurologia 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
Pediatria 
 

 - 
 

70. 
 

 Reumatologia 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Pediatria 
 

71. 
 

 Seksuologia 
 

 - 
 

 Choroby wewnętrzne 
Neurologia 
Położnictwo i ginekologia 
Psychiatria 
Psychiatria dzieci i młodzieży 
 

 - 
 

72. 
 

 Toksykologia 
kliniczna 
 

 Choroby wewnętrzne 
Pediatria 
 

 Anestezjologia i intensywna terapia 
Choroby wewnętrzne 
Medycyna pracy  

 Pediatria 
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Pediatria  
Toksykologia 
 

73. 
 

 Transfuzjologia 
kliniczna 
 

 Anestezjologia 
i intensywna terapia 
Analityka kliniczna 
Chirurgia ogólna 
Chirurgia dziecięca 
Choroby wewnętrzne 
Choroby zakaźne 
Diagnostyka 
laboratoryjna 
Dermatologia i 
wenerologia 
Medycyna pracy 
Mikrobiologia 
Neurochirurgia 
Neurologia  
Okulistyka 
Ortopedia i 
traumatologia 
Otolaryngologia 
Pediatria 
Położnictwo i 
ginekologia 
Radioterapia 
onkologiczna 
Transfuzjologia 
 

 Anestezjologia i intensywna terapia 
Chirurgia ogólna  
Chirurgia dziecięca 
Chirurgia klatki piersiowej 
Chirurgia onkologiczna  
Chirurgia plastyczna  
Choroby wewnętrzne  
Choroby zakaźne  
Diagnostyka laboratoryjna  
Dermatologia 
i wenerologia Kardiochirurgia  
Kardiologia  
Medycyna pracy 
Medycyna ratunkowa 
Medycyna rodzinna Mikrobiologia 
Mikrobiologia lekarska 
Neurochirurgia Neurochirurgia i neurotraumatologia 
Neurologia 
Okulistyka 
Onkologia kliniczna 
Ortopedia i traumatologia 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu  
Otolaryngologia 
Otolaryngologia dziecięca 
Otorynolaryngologia 
Otorynolaryngologia dziecięca 
Pediatria 
Położnictwo i ginekologia 
Radioterapia onkologiczna 
Urologia 
 

 Chirurgia ogólna 
Otorynolaryngologi
a 
Pediatria 
 

74. 
 

 Transplantologia 
kliniczna 
 

 - 
 

 Anestezjologia i intensywna terapia 
Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
Chirurgia klatki piersiowej 
Choroby wewnętrzne 
Choroby zakaźne 
Hematologia 
Kardiochirurgia 
Kardiologia 
Kardiologia dziecięca 
Nefrologia 
Nefrologia dziecięca 
Onkologia i hematologia 
dziecięca 
Pediatria 
Urologia 
Urologia dziecięca 
 

 - 
 

75. 
 

 Urologia 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia dziecięca 
Chirurgia ogólna 
 

 Chirurgia ogólna 
 

76. 
 

 Urologia dziecięca 
 

 - 
 

 Chirurgia dziecięca 
Urologia 
 

 - 
 

77. 
 

 Zdrowie publiczne 
 

 Wszystkie 
specjalizacje 
lekarskie 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarskie 
 

 Chirurgia ogólna 
Choroby 
wewnętrzne 
Otorynolaryngologi
a  
Pediatria 
 

II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych 
 

1. 
 

 Chirurgia stomatologiczna 
 

 Chirurgia stomatologiczna 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 - 
 

2. 
 

 Chirurgia szczękowo-
twarzowa 

 Chirurgia stomatologiczna 
 

 Chirurgia stomatologiczna 
 

 - 
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3. 
 

 Ortodoncja 
 

 Stomatologia ogólna 
 

 Wszystkie specjalizacje lekarsko-
dentystyczne 
 

 - 
 

4. 
 

 Periodontologia 
 

 Chirurgia stomatologiczna 
Stomatologia ogólna 
 

 Wszystkie specjalizacje lekarsko-
dentystyczne 
 

 - 
 

5. 
 

 Protetyka stomatologiczna 
 

 Stomatologia ogólna 
 

 Wszystkie specjalizacje lekarsko-
dentystyczne 
 

 - 
 

6. 
 

 Stomatologia dziecięca 
 

 Stomatologia dziecięca 
Stomatologia ogólna 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 - 
 

7. 
 

 Stomatologia zachowawcza 
z endodoncją 
 

 Stomatologia ogólna 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 - 
 

8. 
 

 Epidemiologia 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 - 
 

9. 
 

 Zdrowie publiczne 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 Wszystkie specjalizacje 
lekarsko-dentystyczne 
 

 - 
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Załącznik nr 7 

WZÓR 
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie ....................................................................................... 

Wojewoda .................................... 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 
1. Imię (imiona) i nazwisko ....................................................................................................................... 
2. Nazwisko rodowe .................................................................................................................................. 
3. Miejsce i data urodzenia ....................................................................................................................... 
4. Płeć ....................................................................................................................................................... 
5. Numer PESEL ......................................................................, a w przypadku jego braku - nazwa i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość....................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
oraz kraj wydania....................................................................................................................................... 
6. Obywatelstwo (obywatelstwa)............................................................................................................... 
7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
8. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej..................................................................... 
9. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub 
„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
10. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
11. Dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i 
tryb ich odbywania .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
12. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP .................................................................................... 
13. Posiadany stopień naukowy................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
14. Liczba publikacji i ich wykaz (w załączeniu)........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
15. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącego miejscem zatrudnienia lekarza 
ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego .................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w tym podmiocie ................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
oraz zajmowane stanowisko - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach 
medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk 
medycznych............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
16. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*: 
1) lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach 
rezydentury; 
2) lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych 
miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne: 

a) na podstawie umowy o pracę, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 
specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, 
b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 
szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 
c) na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 
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szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie 
samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby 
 

określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest 
obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym 
przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 
pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy, 

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania, 
e) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 
program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych 
studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych 
studiów - w trybie określonym w pkt 1 lub pkt 2 lit. a-d. 

................................... ....................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 8 

WZÓR 
Wniosek o rozpoczęcie przez lekarza będącego cudzoziemcem szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie ....................................................................................................................................... 

Wojewoda .......................................... 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 
1. Imię (imiona) i nazwisko ....................................................................................................................... 
2. Nazwisko rodowe ................................................................................................................................. 
3. Miejsce i data urodzenia ....................................................................................................................... 
4. Płeć ....................................................................................................................................................... 
5. Numer PESEL ............................................................................, a w przypadku jego braku - nazwa i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość....................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
oraz kraj wydania ...................................................................................................................................... 
6. Obywatelstwo (obywatelstwa)............................................................................................................... 
7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
8. Dokument, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa 
w Rzeczypospolitej Polskiej....................................................................................................................... 
9. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej..................................................................... 
10. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub 
„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”....................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
11. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
12. Dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i 
tryb ich odbywania .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
13. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP .................................................................................... 
14. Posiadany stopień naukowy................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
15. Liczba publikacji i ich wykaz (w załączeniu)........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącego miejscem zatrudnienia lekarza 
ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w tym podmiocie..................................................... 
................................................................................................................................................................... 
oraz zajmowane stanowisko – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach 
medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych 
................................................................................................................................................................... 
17. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*: 
1) lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach 
rezydentury; 
2) lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych 
miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne: 

a) na podstawie umowy o pracę, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 
specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, 
b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 
szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 
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c) na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż prowadzący szkolenie 
specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, 
szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów 
 

lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w 
czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności 
leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny 
do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne 
ub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy, 

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania, 
e) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych 

studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych 

studiów - w trybie określonym w pkt 1 lub pkt 2 lit. a-d. 

................................... ....................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 9 

WZÓR 
Wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia 

specjalizacyjnego i określenie warunków finansowych jego odbywania 

w dziedzinie ............................................................................................... 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 
1. Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................................. 
2. Obywatelstwo.....................................................narodowość.......................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia................................................................................................................. 
4. Kraj stałego zamieszkania............................................................................................................... 
5. Seria i numer paszportu.................................................................................................................. 
6. Numer karty pobytu/numer wizy* .................................................................................................... 
wydanej przez................................................................................................dnia........................... 
7. Dokładny adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ........................... 
......................................................................................................................................................... 
numer telefonu............................................... adres e-mail ............................................................ 
8. Tytuł zawodowy............................................................................................................................... 
9. Nazwa, data wydania i numer dyplomu........................................................................................... 
10. Numer i data otrzymania zaświadczenia o uznaniu dyplomu za równoważny z dyplomem ukończenia 
wyższej uczelni medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...........................wydanego 
przez ................................................................................................................................................ 
11. Data ukończenia stażu podyplomowego ......................................................................................... 
12. Data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie uznania stażu odbytego za granicą 
.......................................................................................................................................................... 
13. Wynik LEP albo LDEP, albo LEK, albo LDEK ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
14. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty 
numer..................wydane przez ............................................................ dnia................................... 

lub 
Prawo wykonywania zawodu lekarza/Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty 
numer........................wydane przez ...................................................... dnia................................... 

15. Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w............................................................................... 
numer rejestracyjny .......................................................................................................................... 
16. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

(podmiot prowadzący, adres) 
.......................................................................................................................................................... 

(temat rozprawy doktorskiej) 
.......................................................................................................................................................... 

(na warunkach stypendialnych, na warunkach odpłatności albo bez odpłatności 
świadczeń stypendialnych) 

17. Posiadane specjalizacje (nazwa specjalizacji, stopień, data i numer dyplomu, nazwa podmiotu 
wydającego) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
18. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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19. Uzasadnienie wniosku 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

................................... ....................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 

___________________________________________________________________ 
WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 

Wyrażam zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego przez Panią/Pana 
................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko lekarza) 
w dziedzinie .............................................................................................................................................. 
od dnia ...................................................................................................................................................... 
w ramach posiadanych wolnych miejsc szkoleniowych: 

- na warunkach stypendialnych* 
- na warunkach odpłatności* 
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych* 

* Niepotrzebne skreślić. 

w ............................................................................................................................................................... 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

w ............................................................................................................................................................... 
(nazwa komórki organizacyjnej) 

 
........................ 
 

 ............................................... 
 

 ............................................... 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika 
komórki organizacyjnej prowadzącej 

szkolenie specjalizacyjne) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika 
jednostki organizacyjnej prowadzącej 

szkolenie specjalizacyjne) 
 

 
___________________________________________________________________ 
WYPEŁNIA ORGAN KIERUJĄCY W MIEJSCE ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA DO ODBYWANIA SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO 

Pani/Pan ................................................................................................................................................... 
został/a zakwalifikowana/y / nie został/a zakwalifikowana/y do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie .............................................................................................................................................. 
na warunkach ........................................................................................................................................... 
decyzją Ministra .............................................. nr .................................. z dnia ....................................... 
 
....................... 
 

 ............................, 
 

 .....,....................................................... 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka 
osoby upoważnionej) 

 

 (pieczątka organu kierującego 
do odbywania szkolenia specjalizacyjnego) 

 
 
___________________________________________________________________ 

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

Pani/Pan ........................................................................................................................................odbył/a 
szkolenie specjalizacyjne w okresie od ............................................... do ............................................... 
w ............................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej prowadzącej specjalizację) 
pod kierunkiem ......................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadana przez niego specjalizacja oraz zajmowane 
stanowisko) 

Okres przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego od ........................................... do ................................ 
 
.............. 
 

 ................................. 
 

 ....................................................................... 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka 
kierownika specjalizacji) 

 

 (podpis i pieczątka jednostki organizacyjnej 
prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

 
 
___________________________________________________________________ 
POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 
Szkolenie specjalizacyjne zakończone w dniu ......................................................................................... 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie .................................................................................. 
złożony w dniu .......................................................................................................................................... 

...................................... .......................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

___________________________________________________________________ 

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 
Pani/Pan.................................................................................................................................................... 
wpisana/y do rejestru pod numerem ......................................................................................................... 
został/a skreślona/y z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie............................................................................................................................................... 
w dniu ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

(przyczyna skreślenia) 

 
.......................... 
 

 ................................ 
 

 .............................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka 
osoby upoważnionej) 

 

 (pieczątka organu wydającego 
decyzję o skreśleniu) 
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Załącznik nr 10 

WZÓR 
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie ........................................................................................................ 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
Inspektorat Wojskowej 

Służby Zdrowia 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Stopień* Imię (imiona) i nazwisko,..................................................................................................... 
2. Nazwisko rodowe............................................................................................................................... 
3. Tytuł zawodowy.................................................................................................................................. 
4. Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................... 
5. Płeć: K  M  
6. Numer PESEL ..........................................., a w przypadku jego braku cechy dokumentu 
potwierdzającego tożsamość ............................................................................................................ 

(nazwa i numer dokumentu oraz kraj i rok wydania) 
7. Obywatelstwo (obywatelstwa) ........................................................................................................... 
8. Adres miejsca zamieszkania ............................................................................................................. 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
9. Adres do korespondencji ................................................................................................................... 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
10. Nr telefonu...................................................... tel. służbowy ............................................................. 

adres e-mail....................................................................................................................................... 
11. Członek wojskowej/okręgowej** izby lekarskiej w ............................................................................. 
12. Prawo wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty** nr ..................................., wydane przez 
.................................................................., w dniu .............................., o numerze seryjnym 
dokumentu ........................................................................................................................................ 
13. Posiadane specjalizacje:.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa specjalizacji, numer dyplomu, nazwa podmiotu wydającego dyplom) 

14. Dotychczas odbywane szkolenie specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i 
tryb ich odbywania ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP .................................................................................. 

(liczba uzyskanych punktów) 
16. Posiadany stopień naukowy ............................................................................................................. 

nadany przez ................................................................ w dniu ....................................................... 
Tytuł rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej........................................................................................... 

17. Liczba publikacji .................... (wykaz w załączeniu). 
18. Członkostwo w medycznych towarzystwach naukowych .................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa towarzystwa, rok rozpoczęcia członkostwa) 

19. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, zgodnego z 
kierunkiem wnioskowanego szkolenia specjalizacyjnego, w którym znajduje się stanowisko 
służbowe/miejsce zatrudnienia** lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia 
specjalizacyjnego............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
okres zatrudnienia/pozostawania na stanowisku służbowym** w pełnym wymiarze czasu pracy w 
tym podmiocie ................................................................................................................................... 
oraz zajmowane stanowisko w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach 
medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych 
........................................................................................................................................................... 

20. Miejsce wykonywania zawodu/przydział służbowy** ........................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres, zajmowane stanowisko) 
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21. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ....................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres) 
22. Dotychczasowy przebieg służby wojskowej/pracy zawodowej**....................................................... 

........................................................................................................................................................... 
23. Wnioskuję o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie: 

1) przeznaczonym dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej: 
a) w ramach pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie leczniczym 
utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, 
b) pozostając na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej i odbywając szkolenie 
na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z 
podmiotem leczniczym prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się 
szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych 
zobowiązań na czas jego trwania, 
c) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 
program szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w tym samym podmiocie 
leczniczym, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów; 

2) przeznaczonym dla lekarzy nie będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej: 
a) w ramach świadczenia pracy w podmiocie leczniczym, który prowadzi szkolenie 
specjalizacyjne, 
b) pozostając na stanowisku pracy w podmiocie leczniczym nie prowadzącym szkolenia 
specjalizacyjnego i odbywając szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy 
cywilnoprawnej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego, zawartej z podmiotem 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 
jego trwania, 
c) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 
program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce prowadzącej studia 
doktoranckie, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów. 

24. Oświadczam, że nie mam aktualnie otwartej żadnej specjalizacji. 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 

WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA 
SPECJALIZACYJNEGO 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 

25. Wstępnie akceptuję odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
........................................................................................................................................................... 
Przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO, W KTÓRYM LEKARZ WNIOSKUJĄCY O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY /POZOSTAJE NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM**. 

26. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 
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(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach pozostawania stanowisku służbowym/ umowy o pracę w ................................................ 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres) 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA /INSTYTUCJA WOJSKOWA , W KTÓREJ WNIOSKUJĄCY O 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY/ POZOSTAJE NA 

STANOWISKU SŁUŻBOWYM**. 

27. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
........................................................................................................................................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach umowy cywilno-prawnej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego w ................................. 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres) 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA DOKTORANCKIE LEKARZA WNIOSKUJĄCEGO 

O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

28. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 
........................................................................................................................................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program 
specjalizacji w dziedzinie ....................................................................................... 
odbywanej w ......................................................................................................................... 

(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres) 
prowadzącej studia doktoranckie, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów. 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

29. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO FACHOWEGO: 
........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

30. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO SŁUŻBOWEGO*: 
........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
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31. REKOMENDACJA SZEFA SŁUŻBY ZDROWIA RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH* 
........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

32. ZGODA SZEFA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 
........................................................................................................................................................... 
................................. ..................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka Szefa IWSZ) 

WYPEŁNIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

33. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 
od dnia .......................................... do dnia  ......................................... r. 
przez Pani/Pana**.............................................................................................................................. 

 (stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
Uzyskał/a ..................... punktów, co stanowi ...............% ogólnej możliwej do 
uzyskania liczby punktów 
i został/a / nie został/a zakwalifikowana/y do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
.......................................................................................................................................................... 
w trybie ............................................................................................................................................. 
i został/a** skierowana/y** w ramach wolnych miejsc szkoleniowych do 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres) 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 
Nr wpisu do rejestru .......................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH 
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 

34. Pani/Pan**......................................................................................................................................... 
(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 

wpisana/y do rejestru pod numerem.................................................................................................. 
został/a w dniu ...............................................skreślona/y z rejestru lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne na wniosek ............................................................................................... 

(stopień*, imię, nazwisko, funkcja osoby wnioskującej o skreślenie) 
z powodu ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

(przyczyna skreślenia lekarza z rejestru) 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka Szefa IWSZ) 

* Dotyczy tylko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej. 
** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 11 

WZÓR 

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie ............................................................................................... 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Departament 

Zdrowia 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Imię (imiona) i nazwisko ....................................................................................................................... 

2. Nazwisko rodowe .................................................................................................................................. 

3. Miejsce i data urodzenia ....................................................................................................................... 

4. Płeć .............................. 

5. Numer PESEL ..............................................................w przypadku jego braku - cechy 
dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu ..................................................... 
................................................................................................................................................................... 
oraz kraj wydania ...................................................................................................................................... 

6. Obywatelstwo (obywatelstwa) .............................................................................................................. 

7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
Nr telefonu kontaktowego (w godz. 7.30-14.45)..................................... adres e-mail .................................. 

8. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej .................................................................... 

9. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub 
"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"....................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

10. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
11. Dotychczas odbywane szkolenie specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i 
tryb odbywania .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

12. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP .................................................................................... 
13.  Posiadany stopień naukowy............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
14. Liczba publikacji i ich wykaz (załączeniu)............................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 

15. Nazwa i adres jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącej miejscem zatrudnienia lekarza 
ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego 
.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 



31 

 

okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu w tej jednostce ................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

16. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*: 

*Należy wybrać właściwy tryb odbywania specjalizacji zgodnie z art. 16h ust. 2 pkt 1-4 oraz przepisami 
wydanymi na 

podstawie art. 16x ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 
2011 r. Nr 277,poz. 1634, z późn. zm.). 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 
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Załącznik nr 12 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

§ 1. 1. Lekarz składa odpowiednio wniosek o odbywanie albo rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego 
po zalogowaniu się do systemu. Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, składa jego wersję 
papierową, wraz z wymaganymi załącznikami, do organu, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). 

2. Organ, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszonych we wniosku. 

§ 2. 1. Do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy dołączyć: 
1) w przypadku rezydentury: 

a) oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu 
specjalisty, zawierające ponadto: 
– informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

składanie fałszywych zeznań, 
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
– informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia, 

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" 
albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", 

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu 
Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego 
Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK), 

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec 
niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w przypadku innego trybu niż rezydentura: 
a) oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia 

specjalizacyjnego, zawierające ponadto: 
– informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

składanie fałszywych zeznań, 
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, 
– informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia, 

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" 
albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", 

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo 
zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub 
zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum 
Egzaminów Medycznych, 

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec 
niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów: 
– na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w 

danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i 
zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, 

– w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia 
specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 

– na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie 
specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie 
samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby 
określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest 
obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym 
przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 
pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż 
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kierunkowy, 
f) zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich 
o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych 
studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w 
stosunku pracy - również zgodę pracodawcy, 

g) zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o 
pracę; 

3) oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku 
zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach; 

4) w przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć: 
a) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk 

medycznych, 
b) potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 

września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism 
sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej 
jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej 
oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych), 

c) zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku 
służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego - w przypadku 
postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, 
oraz do dnia 30 września - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 
terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w 
pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego, 

d) zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku - w przypadku nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących 
działalność w dziedzinie nauk medycznych; 

5) w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz 
pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony 
Narodowej należy dołączyć zgodę przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki 
organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra 
Obrony Narodowej; 

6) w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w 
podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć 
odpowiednio zgodę przełożonego albo pracodawcy. 
2. Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów. 
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku lekarz jest wzywany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest 
pozostawiany bez rozpoznania. 

§ 3. 1. Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpoczęcie szkolenia 
specjalizacyjnego oraz oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, w którym trybie będzie odbywał szkolenie 
specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na szkolenie w dwóch trybach, o których mowa w § 4 ust. 
2 rozporządzenia. 

2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te 
miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 4. Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES 
przyznaje się następująco: 
 

za średnią ocen 3,00 - 116,0 punktów, 
 

  
 

 za średnią ocen 4,00 - 156,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,01 - 116,4 punktów,  za średnią ocen 4,01 - 156,4 punktów, 
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za średnią ocen 3,02 - 116,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,02 - 156,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,03 - 117,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,03 - 157,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,04 - 117,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,04 - 157,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,05 - 118,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,05 - 158,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,06 - 118,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,06 - 158,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,07 - 118,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,07 - 158,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,08 - 119,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,08 - 159,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,09 - 119,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,09 - 159,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,10 - 120,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,10 - 160,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,11 - 120,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,11 - 160,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,12 - 120,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,12 - 160,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,13 - 121,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,13 - 161,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,14 - 121,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,14 - 161,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,15 - 122,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,15 - 162,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,16 - 122,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,16 - 162,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,17 - 122,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,17 - 162,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,18 - 123,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,18 - 163,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,19 - 123,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,19 - 163,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,20 - 124,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,20 - 164,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,21 - 124,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,21 - 164,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,22 - 124,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,22 - 164,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,23 - 125,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,23 - 165,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,24 - 125,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,24 - 165,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,25 - 126,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,25 - 166,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,26 - 126,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,26 - 166,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,27 - 126,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,27 - 166,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,28 - 127,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,28 - 167,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,29 - 127,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,29 - 167,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,30 - 128,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,30 - 168,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,31 - 128,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,31 - 168,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,32 - 128,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,32 - 168,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,33 - 129,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,33 - 169,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,34 - 129,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,34 - 169,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,35 - 130,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,35 - 170,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,36 - 130,4 punktów, 

 
  
 

 za średnią ocen 4,36 - 170,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,37 - 130,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,37 - 170,8 punktów, 
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za średnią ocen 3,38 - 131,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,38 - 171,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,39 - 131,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,39 - 171,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,40 - 132,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,40 - 172,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,41 - 132,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,41 - 172,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,42 - 132,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,42 - 172,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,43 - 133,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,43 - 173,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,44 - 133,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,44 - 173,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,45 - 134,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,45 - 174,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,46 - 134,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,46 - 174,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,47 - 134,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,47 - 174,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,48 - 135,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,48 - 175,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,49 - 135,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,49 - 175,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,50 - 136,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,50 - 176,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,51 - 136,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,51 - 176,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,52 - 136,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,52 - 176,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,53 - 137,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,53 - 177,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,54 - 137,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,54 - 177,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,55 - 138,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,55 - 178,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,56 - 138,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,56 - 178,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,57 - 138,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,57 - 178,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,58 - 139,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,58 - 179,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,59 - 139,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,59 - 179,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,60 - 140,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,60 - 180,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,61 - 140,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,61 - 180,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,62 - 140,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,62 - 180,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,63 - 141,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,63 - 181,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,64 - 141,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,64 - 181,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,65 - 142,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,65 - 182,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,66 - 142,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,66 - 182,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,67 - 142,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,67 - 182,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,68 - 143,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,68 - 183,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,69 - 143,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,69 - 183,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,70 - 144,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,70 - 184,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,71 - 144,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,71 - 184,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,72 - 144,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,72 - 184,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,73 - 145,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,73 - 185,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,74 - 145,6 punktów,  za średnią ocen 4,74 - 185,6 punktów, 
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za średnią ocen 3,75 - 146,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,75 - 186,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,76 - 146,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,76 - 186,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,77 - 146,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,77 - 186,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,78 - 147,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,78 - 187,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,79 - 147,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,79 - 187,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,80 - 148,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,80 - 188,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,81 - 148,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,81 - 188,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,82 - 148,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,82 - 188,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,83 - 149,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,83 - 189,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,84 - 149,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,84 - 189,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,85 - 150,0 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,85 - 190,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,86 - 150,4 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,86 - 190,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,87 - 150,8 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,87 - 190,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,88 - 151,2 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,88 - 191,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,89 - 151,6 punktów, 

 
 za średnią ocen 4,89 - 191,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,90 - 152,0 punktów, 

 
  
 

 za średnią ocen 4,90 - 192,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,91 - 152,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,91 - 192,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,92 - 152,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,92 - 192,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,93 - 153,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,93 - 193,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,94 - 153,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,94 - 193,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,95 - 154,0 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,95 - 194,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,96 - 154,4 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,96 - 194,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,97 - 154,8 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,97 - 194,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,98 - 155,2 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,98 - 195,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,99 - 155,6 punktów, 
 

 za średnią ocen 4,99 - 195,6 punktów, 
 

 
 

 za średnią ocen 5,00 - 196,00 punktów, 
 

 
 

 za ocenę 5,0 z wyróżnieniem - 200,00 punktów. 
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Załącznik nr 13 

WZÓR 

pieczątka wojewody 

........................................................ 
Numer wpisu do rejestru lekarzy 

odbywających szkolenie specjalizacyjne 

Karta szkolenia specjalizacyjnego nr ........../............ r. 
w dziedzinie ............................................................................. 

Tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
DANE OSOBOWE 
1. Imię (imiona) i nazwisko .................................................................................................................................. 
2. Nazwisko rodowe ............................................................................................................................................ 
3. Miejsce i data urodzenia ................................................................................................................................. 
4. Płeć ................................................................................................................................................................. 
5. Numer PESEL ......................................., a w przypadku jego braku – cechy dokumentu 
potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu .................................................................................. 
oraz kraj wydania ................................................................................................................................................ 
6. Obywatelstwo (obywatelstwa) ......................................................................................................................... 
7. Adres miejsca zamieszkania ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
8. Adres e-mail .................................................................................................................................................... 
9. Numer telefonu ............................................................................................................................................... 
10. Tytuł zawodowy ............................................................................................................................................ 
11. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub 
„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
12. Przynależność do okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w ............................................................................ 
nr rejestracyjny .................................................................................................................................................... 
13. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień lub tytuł, data uzyskania): 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
14. Nazwa i adres jednostki oraz komórki organizacyjnej prowadzącej specjalizację: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
15. Okres szkolenia: od dnia ................................................................... do dnia .............................................. 

................................. ............................................... 
(data) (podpis i pieczątka wojewody) 

16. Imię i nazwisko kierownika specjalizacji ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

numer PESEL ................................................................................................................................................ 
posiadane specjalizacje, stopień naukowy, stanowisko służbowe ................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

17. Data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego ............................................................................................. 

............................................. .................................................................................. 
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(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej 
kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

18. Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia ............................................ 
przyczyna przedłużenia .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................. .................................................................................. 
(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej 

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

19. Adnotacja o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia ..................... 
przyczyna przedłużenia ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................. .................................................................................. 
(data, podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej 

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

............................................. ................................................ 
(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka wojewody) 

konsultanta wojewódzkiego) 

20. Adnotacja o zaliczeniu/skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze ................... 
............................................................................................................................................................................. 
na podstawie (nr decyzji Ministra Zdrowia lub inne przyczyny) .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................................. .................................................................................. 
(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej 

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 
______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
 
REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

I ROK SZKOLENIA 

1. Kurs wprowadzający 
Temat i nr kursu ............................................................................................................................................. 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ............................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................................................................................................... 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
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 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

3. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 

Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
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.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – 

w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

7. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
II ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 
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............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
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4. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy 

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
 
III ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

4. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy 

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 



44 

 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
 
IV ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 



45 

 

................................................................................................................................................................... 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

4. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy 

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
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V ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 
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............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

4. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy 

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
 
VI ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
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(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ....................................................................................................... 
Temat i nr kursu ........................................................................................................................................ 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ................................................................................................. 

............................. ...................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji – 
 na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

2. Staże kierunkowe: 
– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 

Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

– Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji ......................................................................................................................................... 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ocena ...................................................................................................................................................... 

............................. .................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych 

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 
................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
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4. Formy samokształcenia 
rodzaj ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy 

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa) 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

5. Dyżury medyczne 
Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Liczba godzin dyżurów ..................................................................................................................................... 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................. ....................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

______________________________________________________________________________________ 
UWAGI 
 
 
KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Podmiot przeprowadzający kolokwium 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Ocena 
............................................................................................................................................................................. 

............................. ...................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka przeprowadzającego kolokwium) 

______________________________________________________________________________________ 
ZALICZENIE MODUŁU PODSTAWOWEGO 
Pani/Pan 
............................................................................................................................................................................. 
wpisana/y do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem 
.......................................... 
odbył/a szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego zgodnie z programem 
specjalizacji oraz zaliczył/a program modułu podstawowego w zakresie 
............................................................................................... 

............................. ........................................................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka lekarza wyznaczonego przez kierownika 
 jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał moduł podstawowy, 
 zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia) 

............................. ........................................................................................................... 
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(data) (podpis i pieczątka kierownika jednostki prowadzącej 
 szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego) 

 ............................................................................................................ 
 (pieczątka jednostki prowadzącej 
 szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego) 

______________________________________________________________________________________ 
ZALICZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI 
Pani/Pan 
............................................................................................................................................................................. 
wpisana/y do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem 
........................................ 
odbył/a szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył/a program 
specjalizacji w dziedzinie 
..................................................................................................................................................................... 

............................. ............................................................................. 
(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

............................. ............................................................................ 
 (data) (podpis i pieczątka kierownika jednostki 
 prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

 ............................................................................ 
 (pieczątka jednostki prowadzącej 
 szkolenie specjalizacyjne) 
) 
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Załącznik nr 14 

WZÓR 
Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych 

INDEKS WYKONANYCH 

ZABIEGÓW I PROCEDUR 

MEDYCZNYCH 

 

Nr ......./........ r. 

 

zewnętrzna strona okładki 

INSTRUKCJA 

 
Lekarz/lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne wpisuje do indeksu wykonane z asystą 

oraz te, w których uczestniczy jako asysta, zabiegi i procedury medyczne określone programem 

specjalizacji lub stażu kierunkowego. 

 

Zabieg lub procedurę medyczną należy wpisać do indeksu według następującego wzoru: 
 

1) numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, 
 
2) nazwa stażu szkoleniowego, 
 
3) kod oznaczenia zabiegu lub procedury medycznej: wykonanej z asystą lub pod nadzorem 
kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych 
kodem „A”, w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem „B”, 
 
4) data wykonania zabiegu lub procedury medycznej, 
 
5) miejsce wykonania zabiegu lub procedury medycznej, 
 
6) inicjały pacjenta, 
 
7) płeć pacjenta, 
 
8) nazwisko wykonującego zabieg lub procedurę medyczną, 
 
9) nazwiska lekarzy/lekarzy dentystów biorących udział w zabiegu jako pierwsza lub druga asysta, 
 
10) nazwa zabiegu lub procedury medycznej, 
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11) podpis i pieczątka kierownika specjalizacji/kierownika stażu kierunkowego, 
 
12) pieczątka jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne/staż kierunkowy. 

 

wewnętrzna strona okładki 
 

......................................................................................................................................................................... 

(numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne) 

 

......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko lekarza) 

 

......................................................................................................................................................................... 

(dziedzina medycyny) 

 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

 

......................................................................................................................................................................... 

(nazwa komórki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne) 

 

......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko kierownika specjalizacji) 

 

strona 1 

1. 
 

 2. 
 

3. A / B* 
 

 4. 
 

5. 
 

6. 
 

 7. K / M* 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

 12. 
 

strona 2 i następne 

* Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 15 

WZÓR 
Oświadczenie członka Zespołu Egzaminacyjnego 

............................................................................... 
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 
............................................................................... 
Numer PESEL* 

Oświadczenie 
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż nie jestem: 
1) małżonkiem, 
2) osobą pozostającą w stosunku: 
a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 
b) przysposobienia, 
3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 
4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej 

osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 
dziedzinie.................................................. w sesji wiosennej/jesiennej** 20............. r., składanego przed 
Zespołem Egzaminacyjnym, do którego zostałam/em wyznaczona/y. 
Oświadczam również, że nie zostałam/em skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Równocześnie zobowiązuję się poinformować Dyrektora CEM o wszelkich zmianach okoliczności, 
które wpływałyby na moją bezstronność, a które nastąpiłyby do dnia egzaminu. Zawiadomienie 
przekażę niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności. 

...................................... .................................................................................. 
(data) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 
nazwę 

i numer dokumentu oraz kraj wydania. 
** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 16 

WZÓR 
DYPLOM 

Pani/Pan ............................................................................. urodzona/y ............................................................. 
w ......................................................................................................................................................................... 
posiadająca/y obywatelstwo ............................................................................................................................... 
oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nr ............................ wydane przez ............................................................. w dniu 
............................................................................................................................................................................. 
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana .................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
i spełnieniu przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz przepisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów 
organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem 
Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. 
poz. 151) 

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie ............................................................................................................... 

(pieczęć okrągła 
Centrum Egzaminów Medycznych) 

......................................................... ............................................................ 
 (podpis i pieczątka Dyrektora 
 Centrum Egzaminów Medycznych) 

......................................................... ............................................................ 
(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu) 

) 
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Załącznik nr 17 

WZÓR 
DYPLOM 

Pani/Pan ............................................................................. urodzona/y ............................................................. 
w ......................................................................................................................................................................... 
posiadająca/y obywatelstwo ............................................................................................................................... 
oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nr ............................ wydane przez ............................................................. w dniu 
............................................................................................................................................................................. 
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana .................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z oceną ......................................................................... 
w dniu .................................................................... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) 

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie ............................................................................................................... 

(pieczęć okrągła 
Centrum Egzaminów Medycznych) 

......................................................... ............................................................ 
 (podpis i pieczątka Dyrektora 
 Centrum Egzaminów Medycznych) 

......................................................... ............................................................ 
(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu) 
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Załącznik nr  18 
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Załącznik nr 19 
 

 

ZASADY OKREŚLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO 

W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI ZESTAWU 120 ZADAŃ TESTOWYCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objętość tekstu (liczba znaków 

drukowalnych - bez spacji) 

Czas trwania egzaminu (minuty) 

<= 35 000 120 

> 35 000 <= 38 000 130 

> 38 000 <= 41 000 140 

> 41 000 <= 44 000 150 

> 44 000 <= 47 000 160 

> 47 000 <= 50 000 170 

> 50 000 180 
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Załącznik nr 20 
 

PROTOKÓŁ 

Zespołu Egzaminacyjnego Nr ....   

z przebiegu egzaminu testowego 

w dniu .............................................................  

w dziedzinie ....................................................  

w sesji .............................................................  

1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

Członkowie: 

2. Osoby zdające i materiały egzaminacyjne 

planowana liczba osób zdających w sali ............................................................................................  

numery kodowe osób zdających od .................................................... do ..........................................  

do egzaminu przystąpiło  ..........................................  osób 

nie zgłosiło się osób (podać numery na odwrocie) 

otrzymano książeczki testowe o numerach od .............................................. do ................................  

3. Przebieg egzaminu testowego: 

- miejsce przeprowadzenia egzaminu:  ..............................................................................................  

- godzina rozpoczęcia egzaminu:  ......................................................................................................  

- godzina zakończenia egzaminu:  .....................................................................................................  

- uwagi o przebiegu egzaminu (w tym informacja o ewentualnych dyskwalifikacjach oraz o 
nieprzeprowadzeniu egzaminu z przyczyn, o których mowa w art. 16s ust. 8 ustawy):  
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na 
4. Podczas egzaminu testowego dokonano wymiany: 

- książeczek testowych numer  .....  

- kartę testową numer: 

5. Po zakończonym egzaminie testowym do CEM przekazano: 

- książeczki testowe 

wykorzystane  ...................  (słownie  ...................................................................... ) 

niewykorzystane  ..............  (słownie  ...................................................................... ) 

- karty testowe 

wykorzystane  ...................  (słownie  ...................................................................... ) 

niewykorzystane  ..............  (słownie  ...................................................................... ) 

Przekazujący Przyjmujący 

Podpisy członków Przewodniczącego i członków Zespołu Egzaminacyjnego (tytuł naukowy, 

imię i nazwisko) 

Przewodniczący 

Członkowie: ...
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PROTOKÓŁ 
Zbiorcze zestawienie zgłoszonych zastrzeżeń 
do zadań testowych oraz ich rozstrzygnięcia 

egzamin testowy 

w dniu ............................................................................  

w dziedzinie ...................................................................  

w sesji ............................................................................  

Liczba złożonych zastrzeżeń  ..............................................................................................  

Liczba zastrzeżeń uwzględnionych z podaniem numerów zadań i wersji testu 

Liczba zastrzeżeń odrzuconych z podaniem numerów zadań i wersji testu 

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej/Zespołu Egzaminacyjnego1 

(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

(czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

                                                      
1 numeru nie podaje się, jeśli egzamin testowy był przeprowadzany tylko przez jeden Zespół Egzaminacyjny. 
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Załącznik nr 21 

 
WZÓR  

KARTA ZASTRZEŻEŃ 
Egzamin testowy w dniu 

w dziedzinie w sesji.\
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Wersja testu 

ZASTRZEZENIE DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 

 
Numer kwestionowanego zadania 

 
 

 
 

 
Kartę zastrzeżenia przyjąłem: 
 
:
 rubryki nie wypełnia się, gdy egzamin testowy był przeprowadzany tylko w jednej sali. 
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Rozstrzygnięcie zastrzeżenia 

Uwzględnić 

Odrzucić 

 
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej/Zespołu Egzaminacyjnego** 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 
(czytelny podpis) 
** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 22 

 

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH 

UZYSKANYCH Z EGZAMINU USTNEGO I PES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63/07/BS 

Ocena Przelicznik 

(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0 

(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75 

(4) dobry od 3,76 do 4,25 

(3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75 

(3) dostateczny do 3,25 



UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …) Minister Zdrowia 

określa: 

1. wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; 

2. wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i 

wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy; 

3. wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; 

4. wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i 

cudzoziemców; 

5. tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria 

kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

6. szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych; 

7. wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, o 

którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”; 

8. wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust.1 ustawy; 

9. regulamin postępowania kwalifikacyjnego; 

10. szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy 

posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty; 

11. formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich 

prowadzenia; 

12. sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych 

programem specjalizacji; 

13. wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego 

ukończenie; 

14. szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”; 

15. szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników; 

16. wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych 

dalej „PKE”; 

17. tryb powoływania PKE; 
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18. tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych 

odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów 

określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia 

specjalizacyjnego; 

19. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny 

nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem 

specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 

20. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień 

naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem 

specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 

21. tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej 

„CEM” duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie 

duplikatu lub odpisu dyplomu PES; 

22. tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania 

opłaty za dokonanie korekty dyplomu; 

23. wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, potwierdzający ukończenie 

kursu; 

24. wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w 

art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy.  

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 26). 

Zmiana rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

w związku z procesem informatyzacji systemu kształcenia lekarzy. Dodane przepisy art. 16x 

ust. 1 pkt 5a–5c oraz pkt 13-16 ustawy dały podstawę do określenia w rozporządzeniu 

szczegółowego trybu unieważniania pytań testowych, wysokości wynagrodzenia dla 

członków i przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 

1 ustawy, wysokości i sposobu uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1 ustawy, 

trybu wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób 

uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES, trybu dokonywania przez 

dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty 

dyplomu, wzoru dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, który potwierdza  

ukończenie kursu oraz wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o 

którym mowa w art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy.  
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Projektowane rozporządzenie jest spójne z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.  

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli 

wraz z planowanym uruchomieniem Systemu  Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych.  

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie podlegają notyfikacji. Projekt 

rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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 Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Zdrowia  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, telefon: 22 63 49 333, e-mail: 

e.kramek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

29.04.2015 r.  

 

Źródło:  

art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i  art. 16x ust. 1 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 464 i …) 

 Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i …) Minister Zdrowia  określa: 

25. wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; 

26. wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji 

posiadających wspólny moduł podstawowy; 

27. wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; 

28. wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców; 

29. tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

30. szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych; 

31. wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u 

ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”; 

32. wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust.1 ustawy; 

33. regulamin postępowania kwalifikacyjnego; 

34. szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających specjalizację I lub 

II stopnia lub tytuł specjalisty; 

35. formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia; 

36. sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji; 

37. wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie; 

38. szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego 

dalej "PES"; 

39. szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników; 

40. wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych dalej "PKE"; 

41. tryb powoływania PKE; 

42. tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w 

kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji i ewentualnego 

skrócenia szkolenia specjalizacyjnego; 

43. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia 

specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku 

zawodowego i naukowego; 

44. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 

45. tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM” duplikatu lub odpisu 

dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES; 

46. tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty 

dyplomu; 

47. wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, potwierdzający ukończenie kursu; 

48. wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Dodane przepisy art. 16x ust. 1 pkt 5a-5c oraz pkt 13-16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dały podstawę do 
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określenia w rozporządzeniu szczegółowego trybu unieważniania pytań testowych, wysokości wynagrodzenia dla 

członków i przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1 ustawy, wysokości i 

sposobu uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust.1 ustawy, trybu wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub 

odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES, trybu dokonywania 

przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu, wzoru 

dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 ustawy, który potwierdza  ukończenie kursu oraz wysokości 

wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy. Projektowane 

rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Wojewodowie 

 

 

16 

 

 

Przepisy prawa 

 

       Bezpośrednie 

Lekarze  i lekarze dentyści 

 

164 050 
Statystyki Naczelnej Izby 

Lekarskiej 
Bezpośrednie 

 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego 

 

1 Przepisy prawa Bezpośrednie 

 

Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

 

1 

 

 

 

Przepisy Prawa 

 

 

 

Bezpośrednie 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

 

1 Przepisy Prawa Bezpośrednie 

 

CEM 

 

 

 

 

1 

 

 

Przepisy prawa 

 

Bezpośrednie 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie 

Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-

Pomorski, Wojewoda  Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Śląski, 

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, 

Konsultantom Krajowym. 
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Wyniki opiniowana i konsultacji publicznych zostaną, po ich zakończeniu, omówione w raporcie dołączonym do 

niniejszej Oceny.  

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Łącznie  

(2015–2025) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -           - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

… r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne - - - - 
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64/07/BS 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu  Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 



 

Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J  

z dnia  

w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, oraz trybu i sposobu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie 

wojskowej, a także pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla 

którego przez podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej 

Na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz.  464 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) regulamin postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia specjalizacyjnego dla lekarza 

będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniącego służbę lub 

zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, zwanego dalej „lekarzem MON”, stanowiący załącznik 

nr 1 do rozporządzenia;  

2) tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza MON oraz wzory 

dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty; 

2) podmiocie leczniczym MON – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony 

przez Ministra Obrony Narodowej, wpisany na listę jednostek organizacyjnych, o której 

mowa w art. 19f ust. 1 ustawy; 

3) podmiocie leczniczym MSW – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wpisany na listę jednostek 

organizacyjnych, o której mowa w art. 19f ust. 1 ustawy; 

4) innym podmiocie leczniczym – należy przez to rozumieć inny niż określony w pkt. 2 i 3 

podmiot leczniczy wpisany na listę jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 19f 

ust. 1 ustawy. 
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§ 3. 1. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarz MON składa do 

organu, o którym mowa w art. 16c ust. 1 pkt 2 ustawy:  

1) drogą służbową – jeżeli jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej; 

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy w sprawie przystąpienia do postępowania 

kwalifikacyjnego – jeżeli jest zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez 

Ministra Obrony Narodowej; 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

§ 4. 1. Lekarz MON może odbywać szkolenie specjalizacyjne w:  

1) podmiocie leczniczym MON; 

2) podmiocie leczniczym MSW; 

3) innym podmiocie leczniczym. 

2. W podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym szkolenie 

specjalizacyjne może być odbywane w ramach miejsc szkoleniowych udostępnionych 

odpowiednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wojewodę. 

3. W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie 

leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym Minister Obrony Narodowej występuje 

z wnioskiem o udostępnienie miejsca szkoleniowego odpowiednio do ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych albo wojewody. 

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza organ, o którym mowa w art. 16c 

ust. 8 ustawy, dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 

października do dnia 31 października. 

2. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym: 

1) za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów; 

2) za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo 

PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 1 

do rozporządzenia; 

3) punkty dodatkowe za: 

a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów, 

b) co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia 

rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w 

jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w 

przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub 
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innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – 

dodatkowe 5 punktów, 

c) co najmniej 3-letni okres pełnienia służby do dnia rozpoczęcia postępowania 

kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla lekarza będącego 

żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, 1 pkt za każde 3 lata służby – 

maksymalnie 5 punktów, 

d)  co najmniej 6 miesięczny okres pełnienia służby w ramach Polskich Kontyngentów 

Wojskowych dla lekarza MON, 1 pkt za każde 6 miesięcy służby – maksymalnie 5 

punktów, 

e)  publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – po 0,5 punktu za 

udział w jednej publikacji – maksymalnie 5 punktów; 

4) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część 

składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 

140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu; 

5) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w 

zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych 

lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia. 

3. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty 

uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za 

równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo 

LEK/LDEK. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się zgodnie z regulaminem postępowania 

kwalifikacyjnego, o którym mowa w §1 pkt 1. 

5. W przypadku gdy lekarz MON nie ma dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny 

za egzamin w zakresie uzyskanej specjalizacji, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 

ustawy, weryfikuje jej brak w placówce, która wydała dokument potwierdzający uzyskanie 

tej specjalizacji. 

§ 6. 1. Uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, a w przypadku, o którym mowa w § 

4 ust. 3, również oświadczenia, o których mowa w tym przepisie, organ, o którym mowa w 

art. 16c ust. 8 ustawy, sporządza i zatwierdza listę lekarzy MON zakwalifikowanych do 

odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy MON niezakwalifikowanych do 

odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy 

MON. Lista lekarzy MON zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia 
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specjalizacyjnego zawiera ponadto tryb odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy MON 

niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie 

dotyczące weryfikacji, o której mowa w art. 16c ust. 14 ustawy. 

2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce 

danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej organu, o którym mowa w 

ust. 1, oraz do wglądu w jego siedzibie. 

§ 7. 1. Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej 

dziedzinie medycyny, umożliwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi MON 

skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce.  

2. Lekarz MON odbywający szkolenie specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki 

organizacyjnej, w której odbywa szkolenie, bądź zaprzestania spełniania przez jednostkę 

wymagań, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, jest kierowany przez Ministra Obrony 

Narodowej, w pierwszej kolejności, do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w innej 

jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.  

3. Po podjęciu uchwały o likwidacji podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarzy 

MON odbywających szkolenie specjalizacyjne podmiot ten jest obowiązany do 

zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej w terminie 7 dni o tym fakcie, celem 

skierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do innych jednostek 

uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.  

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku Minister Obrony Narodowej może, na 

wniosek lekarza MON odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej 

jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce 

szkoleniowe.  

5. Lekarz MON zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest 

obowiązany do zmiany kierownika specjalizacji, którym staje się lekarz specjalista w 

podmiocie aktualnie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.  

6. W przypadku nieprzyjęcia lekarza MON skierowanego do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe, Minister Obrony 

Narodowej występuje do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

zwanego dalej „CMKP”, z wnioskiem o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych, o których 

mowa w art. 19f ust. 13 ustawy. 
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§ 8. Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie 

realizacji programu specjalizacji obejmuje: 

1) złożenie kolokwiów cząstkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie 

sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie 

przez lekarza MON zabiegami i procedurami medycznymi; 

2) złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z 

umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza 

MON zabiegami i procedurami medycznymi, objętych programem stażu kierunkowego; 

3) złożenie sprawdzianu z zakresu określonego programem kursu szkoleniowego; 

4) ocenę pracy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 9. 

§ 9. 1. W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym 

mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji: 

1) kieruje do odbycia modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego; 

2) kieruje do odbycia staży kierunkowych, o których mowa w art. 16f ust. 3 ustawy; 

3) kieruje lekarza MON na kursy szkoleniowe; 

4) występuje do pracodawcy lekarza MON odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub 

odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu 

szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w 

zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia modułu 

podstawowego, staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji; 

5) wyznacza lekarzowi MON pacjentów do prowadzenia; 

6) ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w 

porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza 

MON do samodzielnego pełnienia dyżuru; 

7) ocenia przygotowane przez lekarza MON opracowania teoretyczne objęte programem 

specjalizacji: pracę naukową lub poglądową; 

8) przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza MON umiejętności praktycznych; 

9) przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika 

specjalizacji w programie specjalizacji; 

10) potwierdza w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych uczestniczenie w 

wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie 

ustalonej w programie specjalizacji; 

11) potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu; 
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12) informuje pracodawcę lekarza MON odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz 

Ministra Obrony Narodowej o odbyciu tego szkolenia zgodnie z programem 

specjalizacji oraz o terminie jego zakończenia, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia 

tego faktu w karcie szkolenia specjalizacyjnego. 

2. W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję 

kierownika specjalizacji, obejmującą realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2–6 i 8–10, 

pełni lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz MON 

odbywa moduł podstawowy lub staż kierunkowy. Lekarz ten potwierdza odbycie modułu 

podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji i dokonuje 

zaliczenia modułu podstawowego lub stażu kierunkowego w formie określonej w programie 

specjalizacji. 

3. W przypadku gdy lekarzowi MON odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z 

uwzględnieniem art. 16l ustawy, pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik 

specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie 

szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego 

urlopu. 

4. Informację o uznaniu lekarzowi MON stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu 

trwania szkolenia specjalizacyjnego dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie przed 

zakończeniem skróconego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza 

MON, któremu skrócono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio 

wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres odbywania tego szkolenia. 

5. Lekarz MON zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub 

odbywający to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowiązującym lekarzy MON 

nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, który w okresie postępowania kwalifikacyjnego 

lub w okresie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed rozpoczęciem 

szkolenia specjalizacyjnego lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty 

w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę 

dotychczasowego programu specjalizacji na program obowiązujący lekarzy MON 

posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. 

6. Lekarz MON, o którym mowa w ust. 5, może wystąpić do dyrektora CMKP z 

wnioskiem o uznanie elementów programu specjalizacji, o których mowa w art. 16m ust. 8 

ustawy, zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego po zmianie 

programu specjalizacji, o której mowa w ust. 5 – w trybie art. 16m ust. 12 ustawy. 
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7. Lekarz MON, który odbył określony moduł podstawowy i uzyskał jego zaliczenie w 

ramach danego szkolenia specjalizacyjnego, nie jest obowiązany do jego ponownego 

odbywania w przypadku zakwalifikowania się do odbywania innego szkolenia 

specjalizacyjnego, którego program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego 

modułu podstawowego. 

§ 10. 1. Lekarz MON odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje wszystkie 

elementy programu specjalizacji, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 i 9 oraz art. 16m ust. 12 

ustawy.  

2. Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych 

zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami, zgodnie z wymogami 

odpowiedniego programu specjalizacji, stanowią dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.  

3. Lekarz MON, w terminie 14 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez 

kierownika specjalizacji, zawiadamia kierownika jednostki szkolącej oraz Ministra Obrony 

Narodowej o zakończeniu tego szkolenia.  

4. Lekarz MON zawiadamia o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego Ministra Obrony Narodowej.  

5. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne umożliwia lekarzowi MON 

odbywającemu szkolenie specjalizacyjne realizację wszystkich elementów programu 

specjalizacji w ramach czasu trwania danej specjalizacji.  

6. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne wydaje lekarzowi MON skierowanie 

do odbycia danego elementu programu specjalizacji, o którym mowa w ust. 5, realizowanego 

w innej jednostce.  

§ 11. 1. Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby 

ich prowadzenia określone w programie specjalizacji obejmują w szczególności:  

1) kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, 

obejmujący w szczególności:  

a) podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i 

aktualnych publikacjach,  

b) podstawy farmakoekonomiki,  

c) formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,  

d) podstawy onkologii,  
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e) wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danego szkolenia 

specjalizacyjnego,  

f) zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dotyczące bezpieczeństwa 

pacjentów i lekarzy;  

2) kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy 

określonej w programie danej specjalizacji;  

3) jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego;  

4) jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego – 

zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności:  

a) orzecznictwo lekarskie,  

b) promocję i profilaktykę zdrowotną,  

c) epidemiologię,  

d) bioetykę,  

e) organizację i ekonomikę zdrowia;  

5) jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie prawa medycznego – zakończony 

kolokwium;  

6) szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie 

określonych zabiegów lub procedur medycznych:  

a) wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza 

specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych kodem „A”,  

b) w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem „B”;  

7) staże kierunkowe właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy i 

umiejętności praktycznych określonych w programie danej specjalizacji;  

8) pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji lub pracę 

w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy 

dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, o ile program specjalizacji 

przewiduje pełnienie dyżurów;  

9) samokształcenie, w tym napisanie pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym 

czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub pracy 

poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji.  
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§ 12. 1. Lekarz MON odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie:  

1) przeznaczonym dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej; 

2) przeznaczonym dla lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez 

Ministra Obrony Narodowej. 

2. Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej może odbywać 

szkolenie specjalizacyjne:  

1) w ramach pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie leczniczym MON; 

2) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielanego na czas realizacji programu 

specjalizacji w wymiarze określonym w ust. 3 z jednoczesnym pozostawaniem na 

dotychczasowym stanowisku służbowym lub w rezerwie kadrowej, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne zawartej z podmiotem 

prowadzącym to szkolenie; 

3) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z dziedziną 

medycyny, w której są prowadzone te studia. 

3. Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej odbywa szkolenie 

specjalizacyjne w wymiarze nie mniejszym niż 24 godziny tygodniowo w podmiotach 

leczniczych, o których mowa w § 4 ust. 1, w ramach czasu służby, o którym mowa w art. 60 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1414 i 1822).  

4. Lekarz MON zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra 

Obrony Narodowej może odbywać szkolenie specjalizacyjne:  

1) na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem leczniczym MON, prowadzącym 

szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której wskazuje się tryb 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 

trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 

szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym 

MSW albo innym podmiocie leczniczym na podstawie odrębnych przepisów; 

3) na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w 

zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz 

wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, 
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pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz MON jest obowiązany pełnić w czasie 

realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o 

działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 

pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w 

podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie 

prowadzącym staż kierunkowy; 

4) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy 

tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 

jego trwania; 

5) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z dziedziną 

medycyny, w której są prowadzone te studia i w ramach udzielonego urlopu 

szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego. 

§ 13. 1. Minister Obrony Narodowej wskazuje termin rozpoczęcia odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego i wskazuje lekarzowi MON podmiot leczniczy, o którym mowa w § 4 

ust. 1. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje lekarzowi MON:  

1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, 

podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym, którego wzór określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

2) kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

3) indeks zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 5 do 

rozporządzenia; 

4) informację o obowiązującym go programie specjalizacji, zatwierdzonym przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

5) informację o obowiązującym go programie uzupełniającym odpowiednim dla danej 

specjalizacji, określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16g 

ust. 2 ustawy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wydaje się lekarzowi MON po przedstawieniu 

przez niego dokumentu, o którym mowa w art. 16c ust. 18 ustawy, w terminie nie dłuższym 

niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 
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4. Dowódca jednostki wojskowej albo instytucji wojskowej kieruje lekarza MON, który 

jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej podmiocie leczniczym MON, podmiocie 

leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym na podstawie skierowania o którym 

mowa w § 13 ust. 2. 

§ 14. 1. Do lekarza MON będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który 

rozpoczął szkolenie specjalizacyjne po dniu 30 czerwca 2011 r., stosuje się przepis § 12 

ust. 3. 

2. Skierowanie do odbywania specjalizacji, karta szkolenia specjalizacyjnego oraz 

indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych stają się, odpowiednio, skierowaniem do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego, kartą szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksem zabiegów i procedur 

medycznych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. 

§ 15. Do postępowań oraz szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
1) 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ  

 

W porozumieniu 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

                                                 

1) 
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 

2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego 

żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym 

utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2013 r., poz. 401). 



– 12 – 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

§ 1. 1. Lekarz MON składa odpowiednio wniosek o odbywanie albo rozpoczęcie szkolenia 
specjalizacyjnego po zalogowaniu się do systemu. Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu 
wniosku, składa jego wersję papierową, wraz z wymaganymi załącznikami, do organu, o którym mowa 
w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 464). 

2. Organ, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszonych we wniosku. 

§ 2. 1. Do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku innego trybu niż 
rezydentura należy dołączyć: 
 

1) oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia 
specjalizacyjnego, zawierające ponadto: 
a) informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, 
c) informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia; 

2) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 
lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;, 

3) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo 
LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II 
stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) 
wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych; 

4) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego 
cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów: 
a) na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia 
specjalizacyjnego, 

b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 
szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 

c) na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 
szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie 
samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej 
liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, 
które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy 
dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów 
szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej 
części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w 
podmiocie prowadzącym staż kierunkowy; 

6) zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów 
doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej 
z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu 
bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również zgodę pracodawcy; 

7) zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa 
o pracę; 

8) oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 
przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach. 

2.  W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o 
których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć: 

1) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego 
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doktora nauk medycznych; 
2) potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do 

dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie 
czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny 
parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna 
Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych); 

3) zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub 
stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego - 
w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca 
do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego 
przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z 
kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego; 

4) zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku - w przypadku nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących 
działalność w dziedzinie nauk medycznych; 

5) zaświadczenie o okresie pełnienia służby do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, 

w pełnym wymiarze czasu pracy dla lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie 
wojskowej; 

6) zaświadczenie poświadczające okres pełnienia służby w ramach Polskich Kontyngentów 

Wojskowych dla lekarza MON. 
3.  W przypadku lekarza MON należy dołączyć zgodę przełożonych służbowych wraz z opinią 

Dyrektora departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. 
4. Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów. 
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku lekarz jest wzywany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek 
jest pozostawiany bez rozpoznania. 

§ 3. 1. Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpoczęcie 
szkolenia specjalizacyjnego oraz oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, w którym trybie będzie 
odbywał szkolenie specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na szkolenie w dwóch trybach, o 
których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia. 

2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone 
na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 4. Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo 
PES przyznaje się następująco: 
 

za średnią ocen 3,00 - 116,0 punktów, 
 

  
 

 za średnią ocen 4,00 - 156,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,01 - 116,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,01 - 156,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,02 - 116,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,02 - 156,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,03 - 117,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,03 - 157,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,04 - 117,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,04 - 157,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,05 - 118,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,05 - 158,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,06 - 118,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,06 - 158,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,07 - 118,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,07 - 158,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,08 - 119,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,08 - 159,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,09 - 119,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,09 - 159,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,10 - 120,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,10 - 160,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,11 - 120,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,11 - 160,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,12 - 120,8 punktów,    za średnią ocen 4,12 - 160,8 punktów, 
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za średnią ocen 3,13 - 121,2 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,13 - 161,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,14 - 121,6 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,14 - 161,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,15 - 122,0 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,15 - 162,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,16 - 122,4 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,16 - 162,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,17 - 122,8 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,17 - 162,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,18 - 123,2 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,18 - 163,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,19 - 123,6 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,19 - 163,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,20 - 124,0 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,20 - 164,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,21 - 124,4 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,21 - 164,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,22 - 124,8 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,22 - 164,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,23 - 125,2 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,23 - 165,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,24 - 125,6 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,24 - 165,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,25 - 126,0 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,25 - 166,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,26 - 126,4 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,26 - 166,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,27 - 126,8 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,27 - 166,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,28 - 127,2 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,28 - 167,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,29 - 127,6 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,29 - 167,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,30 - 128,0 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,30 - 168,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,31 - 128,4 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,31 - 168,4 punktów, 

 
za średnią ocen 3,32 - 128,8 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,32 - 168,8 punktów, 

 
za średnią ocen 3,33 - 129,2 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,33 - 169,2 punktów, 

 
za średnią ocen 3,34 - 129,6 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,34 - 169,6 punktów, 

 
za średnią ocen 3,35 - 130,0 punktów, 

 
   za średnią ocen 4,35 - 170,0 punktów, 

 
za średnią ocen 3,36 - 130,4 punktów, 

 
  
 

 za średnią ocen 4,36 - 170,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,37 - 130,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,37 - 170,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,38 - 131,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,38 - 171,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,39 - 131,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,39 - 171,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,40 - 132,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,40 - 172,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,41 - 132,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,41 - 172,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,42 - 132,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,42 - 172,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,43 - 133,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,43 - 173,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,44 - 133,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,44 - 173,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,45 - 134,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,45 - 174,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,46 - 134,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,46 - 174,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,47 - 134,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,47 - 174,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,48 - 135,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,48 - 175,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,49 - 135,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,49 - 175,6 punktów, 
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za średnią ocen 3,50 - 136,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,50 - 176,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,51 - 136,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,51 - 176,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,52 - 136,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,52 - 176,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,53 - 137,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,53 - 177,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,54 - 137,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,54 - 177,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,55 - 138,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,55 - 178,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,56 - 138,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,56 - 178,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,57 - 138,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,57 - 178,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,58 - 139,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,58 - 179,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,59 - 139,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,59 - 179,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,60 - 140,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,60 - 180,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,61 - 140,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,61 - 180,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,62 - 140,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,62 - 180,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,63 - 141,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,63 - 181,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,64 - 141,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,64 - 181,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,65 - 142,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,65 - 182,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,66 - 142,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,66 - 182,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,67 - 142,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,67 - 182,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,68 - 143,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,68 - 183,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,69 - 143,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,69 - 183,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,70 - 144,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,70 - 184,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,71 - 144,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,71 - 184,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,72 - 144,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,72 - 184,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,73 - 145,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,73 - 185,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,74 - 145,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,74 - 185,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,75 - 146,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,75 - 186,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,76 - 146,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,76 - 186,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,77 - 146,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,77 - 186,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,78 - 147,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,78 - 187,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,79 - 147,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,79 - 187,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,80 - 148,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,80 - 188,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,81 - 148,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,81 - 188,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,82 - 148,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,82 - 188,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,83 - 149,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,83 - 189,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,84 - 149,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,84 - 189,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,85 - 150,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,85 - 190,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,86 - 150,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,86 - 190,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,87 - 150,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,87 - 190,8 punktów, 
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za średnią ocen 3,88 - 151,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,88 - 191,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,89 - 151,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,89 - 191,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,90 - 152,0 punktów, 
 

  
 

 za średnią ocen 4,90 - 192,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,91 - 152,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,91 - 192,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,92 - 152,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,92 - 192,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,93 - 153,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,93 - 193,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,94 - 153,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,94 - 193,6 punktów, 
 

za średnią ocen 3,95 - 154,0 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,95 - 194,0 punktów, 
 

za średnią ocen 3,96 - 154,4 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,96 - 194,4 punktów, 
 

za średnią ocen 3,97 - 154,8 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,97 - 194,8 punktów, 
 

za średnią ocen 3,98 - 155,2 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,98 - 195,2 punktów, 
 

za średnią ocen 3,99 - 155,6 punktów, 
 

   za średnią ocen 4,99 - 195,6 punktów, 
 

 
 

   za średnią ocen 5,00 - 196,00 punktów, 
 

 
 

   za ocenę 5,0 z wyróżnieniem - 200,00 punktów. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR 
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie ........................................................................................................ 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
Departament Wojskowej 

Służby Zdrowia 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Stopień* Imię (imiona) i nazwisko,..................................................................................................... 
2. Nazwisko rodowe............................................................................................................................... 
3. Tytuł zawodowy.................................................................................................................................. 
4. Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................... 
5. Płeć: K  M  
6. Numer PESEL ..........................................., a w przypadku jego braku cechy dokumentu 
potwierdzającego tożsamość ............................................................................................................ 

(nazwa i numer dokumentu oraz kraj i rok wydania) 
7. Obywatelstwo (obywatelstwa) ........................................................................................................... 
8. Adres miejsca zamieszkania ............................................................................................................. 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
9. Adres do korespondencji ................................................................................................................... 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
10. Nr telefonu...................................................... tel. służbowy ............................................................. 

adres e-mail....................................................................................................................................... 
11. Członek wojskowej/okręgowej** izby lekarskiej w ............................................................................. 
12. Prawo wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty** nr ..................................., wydane przez 
.................................................................., w dniu .............................., o numerze seryjnym 
dokumentu ........................................................................................................................................ 
13. Posiadane specjalizacje:.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa specjalizacji, numer dyplomu, nazwa podmiotu wydającego dyplom) 

14. Dotychczas odbywane szkolenie specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i 
tryb ich odbywania ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP .................................................................................. 

(liczba uzyskanych punktów) 
16. Posiadany stopień naukowy ............................................................................................................. 

nadany przez ................................................................ w dniu ....................................................... 
Tytuł rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej........................................................................................... 

17. Liczba publikacji .................... (wykaz w załączeniu). 
18. Członkostwo w medycznych towarzystwach naukowych .................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa towarzystwa, rok rozpoczęcia członkostwa) 

19. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, zgodnego z 
kierunkiem wnioskowanego szkolenia specjalizacyjnego, w którym znajduje się stanowisko 
służbowe/miejsce zatrudnienia** lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia 
specjalizacyjnego............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
okres zatrudnienia/pozostawania na stanowisku służbowym** w pełnym wymiarze czasu pracy w 
tym podmiocie ................................................................................................................................... 
oraz zajmowane stanowisko w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach 
medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych 
........................................................................................................................................................... 

20. Miejsce wykonywania zawodu/przydział służbowy** ........................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres, zajmowane stanowisko) 
21. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ....................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres) 

22. Dotychczasowy przebieg służby wojskowej/pracy zawodowej**....................................................... 
........................................................................................................................................................... 

23. Wnioskuję o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie: 
1) przeznaczonym dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej: 

a)  w ramach pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie leczniczym MON, 
b) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielanego na czas realizacji programu 

specjalizacji w wymiarze określonym w ust. 3 z jednoczesnym pozostawaniem na 
dotychczasowym stanowisku służbowym lub w rezerwie kadrowej, na podstawie 
umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne zawartej z podmiotem 
prowadzącym to szkolenie, 

c) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 
program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z 
dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia, 

d) innym; 
2) przeznaczonym dla lekarzy nie będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej: 

a) na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem leczniczym MON, prowadzącym 
szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której wskazuje się tryb 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 
trwania szkolenia specjalizacyjnego, 

b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 
szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym 
MSW albo innym podmiocie leczniczym na podstawie odrębnych przepisów, 

c) na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 
szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w 
zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz 
wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, 
pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz MON jest obowiązany pełnić w czasie 
realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o 
działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 
pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w 
podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie 
prowadzącym staż kierunkowy, 

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z 
podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się 
szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych 
zobowiązań na czas jego trwania, 

e) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 
program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z 
dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia i w ramach udzielonego 
urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, 

f)  innym. 

24. Oświadczam, że nie mam aktualnie otwartej żadnej specjalizacji. 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka wnioskującego) 

WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA 
SPECJALIZACYJNEGO 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 

25. Wstępnie akceptuję odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
........................................................................................................................................................... 
Przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
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w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO, W KTÓRYM LEKARZ WNIOSKUJĄCY O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY /POZOSTAJE NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM**. 

26. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach pozostawania stanowisku służbowym/ umowy o pracę w ................................................ 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres) 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA /INSTYTUCJA WOJSKOWA , W KTÓREJ WNIOSKUJĄCY O 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY/ POZOSTAJE NA 

STANOWISKU SŁUŻBOWYM**. 

27. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ....................................... 
........................................................................................................................................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach umowy cywilno-prawnej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego w ................................. 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres) 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA DOKTORANCKIE LEKARZA WNIOSKUJĄCEGO 

O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

28. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 
........................................................................................................................................................... 
przez Panią/Pana**............................................................................................................................ 

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program 
specjalizacji w dziedzinie ....................................................................................... 
odbywanej w ......................................................................................................................... 

(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres) 
prowadzącej studia doktoranckie, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów. 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

29. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO FACHOWEGO: 
........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
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(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
30. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO SŁUŻBOWEGO*: 

........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

31. REKOMENDACJA SZEFA ZARZĄDU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA* 
........................................................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

32. ZGODA DYREKTORA DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 
........................................................................................................................................................... 
................................. ..................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka Dyrektora DWSZdr.) 

WYPEŁNIA DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

33. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 
od dnia .......................................... do dnia  ......................................... r. 
przez Pani/Pana**.............................................................................................................................. 

 (stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 
Uzyskał/a ..................... punktów, co stanowi ...............% ogólnej możliwej do 
uzyskania liczby punktów 
i został/a / nie został/a zakwalifikowana/y do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
.......................................................................................................................................................... 
w trybie ............................................................................................................................................. 
i został/a** skierowana/y** w ramach wolnych miejsc szkoleniowych do 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres) 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 
Nr wpisu do rejestru .......................................................................................................................... 

................................. .................................................................... 
(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 
ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 

34. Pani/Pan**......................................................................................................................................... 
(stopień*, imię (imiona) i nazwisko) 

wpisana/y do rejestru pod numerem.................................................................................................. 
został/a w dniu ...............................................skreślona/y z rejestru lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne na wniosek ............................................................................................... 

(stopień*, imię, nazwisko, funkcja osoby wnioskującej o skreślenie) 
z powodu ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

(przyczyna skreślenia lekarza z rejestru) 
................................. .................................................................... 

(data) (podpis i pieczątka Dyrektora DWSZ dr.) 

* Dotyczy tylko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej. 
** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR SKIEROWANIA DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W 
PODMIOCIE LECZNICZYM MON, PODMIOCIE LECZNICZYM MSW ALBO INNYM 

PODMIOCIE LECZNICZYM 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WZÓR KARTY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 
….................................................................................................... 
(pieczątka organu wydającego kartę szkolenia specjalizacyjnego) 

KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR ....................../...... r. 

w dziedzinie ..................................................................................................... 

Tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego ........................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
DANE OSOBOWE 
1. Stopień

*
, imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................... 

2. Płeć: K  M  
3. Numer PESEL ............................, a w przypadku jego braku cechy dokumentu potwierdzającego 
tożsamość ........................................................................................................................................ 

(nazwa, numer dokumentu, kraj i rok wydania) 
4. Obywatelstwo (obywatelstwa) 
.......................................................................................................... 
5. Adres miejsca zamieszkania 
............................................................................................................ 
 (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
6. Adres do korespondencji 
.................................................................................................................. 
 (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
7. Telefon

** 
: służbowy 

..................................................................................................................... 
 komórkowy ................................................................................................................. 
 domowy ...................................................................................................................... 
8. Adres e-mail

** 
.................................................................................................................................. 

9. Tytuł zawodowy 
................................................................................................................................ 
10. Członek wojskowej/okręgowej

***
 izby lekarskiej w .......................................................................... 

11. Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty*** nr ........................................................... 
wydane przez ............................................................ w dniu ......................................................... 
12. Posiadane specjalizacje: 
.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

(nazwa specjalizacji, numer dyplomu, nazwa podmiotu wydającego dyplom) 
13. Nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne: 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

14. Okres szkolenia: od dnia .............................................. do dnia ............................................... 

.................... .................................................................................................................. 
(data) (podpis i pieczęć organu wydającego kartę szkolenia specjalizacyjnego) 
 

15. Imię i nazwisko kierownika specjalizacji 
........................................................................................... 
Numer PESEL ................................, nazwa posiadanej specjalizacji, stopień/tytuł naukowy .......... 
.........................................................................................................................................................., 
stanowisko ........................................................................................................................................ 
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16. Data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego ................................................................................ 

 
....................................... 

 
 ........................................................... 

 
 .......................................... 

 
(podpis i pieczątka 

kierownika 
specjalizacji) 

 

 (podpis i pieczątka kierownika 
komórki organizacyjnej podmiotu 

leczniczego prowadzącego 
szkolenie specjalizacyjne) 

 

 (podpis i pieczątka 
kierownika podmiotu 

leczniczego prowadzącego 
szkolenie specjalizacyjne) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
17. Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia 
..............................., 

przyczyna przedłużenia .................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

....................................... 
 

 ........................................................... 
 

 .......................................... 
 

(podpis i pieczątka 
kierownika 

specjalizacji) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika 
komórki organizacyjnej 
podmiotu leczniczego 

prowadzącego szkolenie 
specjalizacyjne) 

 

 (podpis i pieczątka kierownika 
podmiotu leczniczego 

prowadzącego szkolenie 
specjalizacyjne) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI 

____________________________________ 
* Dotyczy tylko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej. 
** Podanie informacji jest dobrowolne. 
*** Niepotrzebne skreślić. 

REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

I ROK SZKOLENIA 

1. Kurs wprowadzający 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 

2. Kursy szkoleniowe: 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
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Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

3. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: …............................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
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............................. 

 
 ............................................................................................................. 

 
(data) 

 
 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: …............................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

5. Formy samokształcenia: 
Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Dyżury medyczne: 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

7. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
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. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

II ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 
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2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 
Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
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. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 
III ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 



– 30 – 

 

2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 
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..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

IV ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 
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Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
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_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
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______________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

V ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 
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Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
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_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

.............................  ............................................................................................................. 
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(data) 

 
 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

VI ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

2. Staże kierunkowe: 
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Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................
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. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

VII ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

.............................  ............................................................................................................. 
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(data) 

 
 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 



– 42 – 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

VIII ROK SZKOLENIA 

1. Kursy szkoleniowe: 

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: 
...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Temat i numer kursu 
................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
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............................. 

 
 ............................................................................................................. 

 
(data) 

 
 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Temat i numer kursu ................................................................................................................................. 

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ................................................................................................ 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji 
na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

 
 

2. Staże kierunkowe: 

Staż kierunkowy w zakresie 
...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 
Nazwa komórki organizacyjnej: 
…............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z 
........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Staż kierunkowy w zakresie ...................................................................................................................... 
Okres realizacji: ........................................................................................................................................ 
Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nazwa komórki organizacyjnej: …............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ........................................................................ 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) 
 

 

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów 
i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

4. Formy samokształcenia: 

Rodzaj: 
....................................................................................................................................................., 
w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu 
tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

5. Dyżury medyczne: 

Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Liczba godzin dyżurów ............................................................................................................................. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................
. 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
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(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

UWAGI: 

KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

przeprowadzone na podstawie ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
. 
Podmiot przeprowadzający kolokwium: 
.................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
. 

(nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego kolokwium) 
Ocena: ...................................................................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka przeprowadzającego kolokwium) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
ZALICZENIE MODUŁU PODSTAWOWEGO 

Pan/Pani.................................................................................................................................................... 
wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem 
............................................................................. odbył(a) szkolenie specjalizacyjne w zakresie 
modułu podstawowego zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył(a) program 
modułu podstawowego w zakresie ........................................................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego 
szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
ZALICZENIE PROGRAMU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO 

Pan/Pani ................................................................................................................................................... 
wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem 
.............................................................................. odbył(a) i zaliczył(a) szkolenie specjalizacyjne 
zgodnie z programem uzupełniającym dla specjalizacji ........................................................................... 
 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
POTWIERDZENIE REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI 

Pan/Pani ................................................................................................................................................... 
wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod 
numerem 
................................................................................................................................................... 
odbył(a) i zaliczył(a) szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji 
w dziedzinie .............................................................................................................................................. 
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............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) 
 

 

............................. 
 

 ............................................................................................................. 
 

(data) 
 

 (podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego 
prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) 
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Załącznik nr 5 

WZÓR INDEKSU ZABIEGÓW I PROCEDUR MEDYCZNYCH 

 

Zewnętrzna strona okładki 
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Wewnętrzna strona okładki 

 

strona 1 

 

strony od 2 do 9 
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strony 10 i następne 

 

Okładka 
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Wydaje się lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie w sprawie regulaminu 

postepowania kwalifikacyjnego, oraz trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej a także pełniącego służbę 

lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego przez podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej jest wykonaniem upoważnienia ustawowego wynikającego z 

art. 16x ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2015 r., poz. 464) zobowiązującego Ministra Obrony Narodowej do określenia, w drodze 

rozporządzenia regulaminu postepowania kwalifikacyjnego oraz trybu i sposobu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy MON. 

Konieczność takiej regulacji wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów w tym zakresie 

tak, by odrębny tryb i sposób odbywania specjalizacji był spójny z procedurami cywilnymi 

oraz uwarunkowaniami i potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższą problematykę regulowało dotychczas rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz 

pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra 

Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 401) 

Dotychczasowe przepisy ograniczały upoważnienie ustawowe Ministra Obrony Narodowej 

jedynie do określenia trybu i sposobu odbywania specjalizacji. Obecna regulacja opisuje 

również postepowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego prowadzone przez 

MON, zaznaczając odrębności dotyczące lekarzy MON w tym procesie zasady oraz 

porządkuje sprawy kształcenia podyplomowego oficerów lekarzy w kontekście 

obowiązujących przepisów wojskowych. Dotychczasowy brak tej regulacji skutkował 

dowolnością interpretowania przepisów cywilnych przez przełożonych służbowych oficerów 

lekarzy, co nie sprzyjało wypełnianiu obowiązku doskonalenia zawodowego. 

Przedmiotowe rozporządzenie i zaproponowane w nim rozwiązania dostosowują 

obowiązujące prawo do przeprowadzonych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Obrony 

Narodowej. 

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest w podmiotach leczniczych utworzonych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej takich jak Wojskowy Instytut Medyczny, 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny iEpidemiologii, 
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wojskowe szpitale kliniczne oraz pozostałe szpitale i placówki medyczne utworzone przez 

Ministra Obrony Narodowej, uprawnione przez Ministra Zdrowia do prowadzenia 

specjalizacji. Komórką organizacyjną MON sprawującą nadzór nad trybem i sposobem 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarzy będących żołnierzami oraz lekarzy 

zatrudnionych w placówkach wojskowej służby zdrowia jest Departament Wojskowej Służby 

Zdrowia. 

W projekcie przewidziano także możliwość przedłużenia specjalizacji o czas, w którym 

lekarz MON jest oddelegowany w celu odbycia służby w kraju (zabezpieczenia innej 

jednostki, poligony, szkolenia wojskowe itp.) lub poza jego granicami, co wynika ze 

specyfiki służby wojskowej i jest związane z realizowanymi przez lekarza zadaniami 

służbowymi. 

W projekcie zawarto możliwość zaliczenia czasu pełnienia służby poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wykonanych wówczas zabiegów i procedur medycznych do 

okresu odbywania specjalizacji. Uznanie zabiegów wykonanych poza granicami, zaliczenie 

służby w PKW i jednostkach wojskowych pozwoli uwzględnić specyfikę pracy lekarzy MON 

w procesie uzyskiwania karty szkolenia specjalizacyjnego. 

W projekcie wskazano, że Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia informuje 

Wojskową Izbę Lekarską i okręgowe izby lekarskie – właściwą dla lekarzy MON – o 

rozpoczęciu przez lekarza MON specjalizacji oraz prowadzenia rejestru lekarzy 

odbywających specjalizację. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

regulaminu postepowania kwalifikacyjnego, oraz trybu i sposobu 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego 

żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę 

lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez 

Ministra Obrony Narodowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem 

Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Ppłk Marek Weselak, Departament Wojskowej Służby Zdrowia 

tel:261873205 

Data sporządzenia 

07.07.2015 r.  

 

Źródło:  

art. 16x ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 464) 

 Nr w wykazie prac Ministra Obrony 

Narodowej: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 464) Minister Obrony Narodowej określa: 

1. wzór wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego  

2. tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

3. regulamin postępowania kwalifikacyjnego; 

4. szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego,; 

5. formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia; 

6. sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem 

specjalizacji; 

7. wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 

27 marca 2013 r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza 

będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 401) 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Wojewodowie 

 

 

16 

 

 

Przepisy prawa 

 

       Bezpośrednie 

Lekarze  i lekarze 

dentyści 

 

912 
Departament Wojskowej 

Służby Zdrowia 
Bezpośrednie 

 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego 

 

1 Przepisy prawa Bezpośrednie 
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Ministerstwo Zdrowia 

 

1 

 

 

 

Przepisy Prawa 

 

 

 

Bezpośrednie 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

 

1 Przepisy Prawa Bezpośrednie 

 

CEM 

 

 

 

 

1 

 

 

Przepisy prawa 

 

Bezpośrednie 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Niniejszy projekt będzie konsultowany z Wojskową Izbą Lekarską i Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów 

Zawodowych Wojska Polskiego. Ponadto zostanie przesłany do konsultacji społecznych, których wynik zostanie 

omówiony po ich przeprowadzeniu. Projekt zostanie przesłany do zaopiniowania do: 

1) Wojskowej Rady Lekarskiej; 

2) Naczelnej Rady Lekarskiej; 

3) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 

4) NSZZ Solidarność; 

5) Forum Związków Zawodowych; 

6) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – „Porozumienie Zielonogórskie”; 

7) Stowarzyszenia Niezależne Forum o Wojsku. 

Jednocześnie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Łącznie 

(2015–2025) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -           - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 
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Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  
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41/07/KC 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 zdrowie 

 informatyzacja 

Omówienie wpływu 
Regulacja będzie miała wpływ na zdrowie ludzi poprzez zwiększony dopływ wysoko 

wykwalifikowanej lekarzy i lekarzy specjalistów. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu  Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia
 

w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe 

 

Na podstawie art. 30a ust. 5  ustawy dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491 oraz …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się następujące dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe: 

 1) laboratoryjna diagnostyka medyczna; 

 2) mikrobiologia medyczna; 

 3) laboratoryjna transfuzjologia medyczna; 

 4) laboratoryjna genetyka medyczna; 

 5) cytomorfologia medyczna. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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U Z A S A D N I E N I E  

Przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest realizacja delegacji ustawowej 

wynikającej z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1384, z późn. zm.), która została wprowadzona ustawą z dnia  … o 

zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. 

U. poz. …). 

Projekty ma na celu uznanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który 

kierując się bieżącą strategią rządu w zakresie ochrony zdrowia, dziedzin diagnostyki 

laboratoryjnej za priorytetowe.  

Mając na uwadze, iż jednym z celów ministra właściwego do spraw zdrowia jest 

zachowanie wysokiej jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej niniejszy projekt jako 

dziedziny priorytetowe uznaje: 

1) laboratoryjną diagnostykę medyczną; 

2) mikrobiologię medyczną; 

3) laboratoryjną transfuzjologię medyczną; 

4) laboratoryjną genetykę medyczną; 

5) cytomorfologię medyczną. 

Mając na uwadze, iż wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę postawienia 

właściwej diagnozy, doboru właściwej terapii i oceny efektów leczenia, bardzo istotne jest 

właściwe ukierunkowanie rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, a także kształcenia diagnostów 

laboratoryjnych.  

Wyszczególnienie dziedzin priorytetowych daje gwarancję zwrócenia szczególnej uwagi  

na wyżej wymienione obszary diagnostyki laboratoryjnej i podnoszenia poziomu udzielanych 

świadczeń w medycznych laboratoriach diagnostycznych w kontekście zaplanowanych 

działań w zakresie polityki zdrowotnej.  
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 Nazwa projektu 
 rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej 

za priorytetowe 

 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu   lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

20.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1384, z późn. zm.) 

 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej minister właściwy do spraw zdrowia 

może, w drodze rozporządzenia, kierując się bieżącą strategią rządu, uznać dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za 

priorytetowe. W projektowanym akcie prawnym następujące dziedziny diagnostyki laboratoryjnej uznaje się za 

priorytetowe:  

1) laboratoryjną diagnostykę medyczną,  

2) mikrobiologię medyczną,  

3) laboratoryjną transfuzjologię medyczną,  

4) laboratoryjną genetykę medyczną, 

5) cytomorfologię medyczną. 

Diagności laboratoryjni są grupą zawodową zaufania publicznego, posiadają prawo i obowiązek do pogłębiania oraz 

aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (w zakresie diagnostyki laboratoryjnej istnieje 13 dziedzin specjalizacji, w tym 5 

priorytetowych). Odpowiedni poziom i kierunek kształcenia diagnostów laboratoryjnych nie pozostaje bez znaczenia w 

kontekście zaplanowanych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w szczególności związanych z chorobami 

cywilizacyjnymi. Mając na uwadze, iż wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę postawienia właściwej 

diagnozy, doboru właściwej terapii i oceny efektów leczenia, bardzo istotne jest właściwe ukierunkowanie kształcenia 

podyplomowego, co pozwoli na dostosowanie poziomu udzielanych świadczeń w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych do możliwości, jakie daje współczesna medycyna. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie wymienia dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, które minister właściwy do spraw zdrowia uzna za istotne 

z punktu widzenia realizacji zadań wynikających z bieżącej strategii rządu.  

Uznanie dziedzin diagnostyki laboratoryjnej jako dziedzin priorytetowych pozwoli na właściwe ukierunkowanie 

rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, a także kształcenia diagnostów laboratoryjnych. Wyszczególnienie dziedzin 

priorytetowych daje gwarancję zwrócenia szczególnej uwagi na wyżej wymienione obszary diagnostyki laboratoryjnej i 

podnoszenia poziomu udzielanych świadczeń w medycznych laboratoriach diagnostycznych w kontekście 

zaplanowanych działań w zakresie polityki zdrowotnej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Diagności laboratoryjny 15 509 osób Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia dziedzin 

priorytetowych da możliwość 

ukierunkowania kierunku 

rozwoju zawodowego 

diagnostów laboratoryjnych. 

Szkoły wyższe, które 

prowadzą studia na 

kierunku analityka 

medyczna. 

11  

 

Uczelnie medyczne, które 

kształcą na kierunku analityka 

medyczna i mają możliwość 

prowadzenia kształcenia 

specjalizacyjnego dla 

Wskazanie kierunku działań 

przy planowaniu szkoleń 

specjalizacyjnych dla 

diagnostów laboratoryjnych. 
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diagnostów laboratoryjnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych m.in. z Krajową Radą Diagnostów 

Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, 

Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Diagnostyki 

Medycznej i Fizjoterapii, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związku 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Kolegium Medycyny 

Laboratoryjnej, Polską Akademią Nauk oraz z towarzystwami naukowymi w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, 

Konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz ze wszystkimi uczelniami medycznymi w 

Polsce.  

Wyniki konsultacji zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny, po ich zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. poz. 979), niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu duże przedsiębiorstwa  
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niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Prowadzenie przedmiotowej regulacji nie będzie mieć wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

Przewiduje się jednak, iż uznanie dziedziny diagnostyki za dziedziny priorytetowe spowoduje 

zwiększenie liczby osób przystępujących do procesu specjalizacji a tym samym wpłynie na 

zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinach wymienionych w rozporządzeniu, co może 

mieć pozytywny wpływ na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w regionie. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na osoby przystępujące do kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach 

diagnostyki laboratoryjnej, lecz w bezpośredni sposób nie wpływa na rynek pracy. Jednakże projekt rozporządzenia 

może przyczynić się do zwiększenia liczby osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinach diagnostyki 

laboratoryjnej uznanych za priorytetowe, a tym samym wpłyną na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych przez 

laboratoria diagnostyczne w ww. dziedzinach. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia –  od tego dnia wymienione w 

rozporządzeniu dziedziny diagnostyki laboratoryjnej staną się dziedzinami priorytetowymi. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

12/07/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia
 

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów 

laboratoryjnych  

Na podstawie art. 30zd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491 oraz z 2015 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których możliwe jest odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego; 

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach; 

3) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny, posiadający odpowiednią 

specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, po 

odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa art. 30e 

ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zwanej dalej ustawą; 

4) zakres danych zawartych w Elektronicznej Karcie Specjalizacji, zwanej dalej „EKS”; 

5) zakres danych wprowadzanych do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, zwanego dalej „SMK” przez kierownika specjalizacji; 

6) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli 

realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez zespół kontrolny; 

7) szczegółowy tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”; 

wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE; 

8) wzór oświadczenia członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 30u 

ust. 4 ustawy; 

9) wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych 

zwany dalej „PESDL”; 

10) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników; 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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11) wzór dyplomu specjalisty; 

12) tryb wydawania przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej 

„CEM”, duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za 

wydanie duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL; 

13) tryb dokonywania przez Dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób 

uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu. 

§ 2. 1. Ustala się wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których możliwe jest 

odbywanie szkolenia specjalizacyjnego: 

1) laboratoryjna diagnostyka medyczna; 

2) laboratoryjna genetyka medyczna; 

3) laboratoryjna immunologia medyczna; 

4) mikrobiologia medyczna; 

5) laboratoryjna transfuzjologia medyczna; 

6) laboratoryjna toksykologia medyczna; 

7) zdrowie publiczne; 

8) laboratoryjna hematologia medyczna; 

9) cytomorfologia medyczna; 

10) laboratoryjna parazytologia medyczna; 

11) epidemiologia; 

12) laboratoryjna genetyka sądowa; 

13) laboratoryjna toksykologia sądowa. 

2. Wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach określony jest w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Podstawowy staż specjalizacyjny i staże kierunkowe w zakresie szkolenia 

specjalizacyjnego ze zdrowia publicznego diagnosta laboratoryjny odbywa poza medycznym 

laboratorium diagnostycznym, w jednostkach, które zapewniają możliwość zrealizowania 

podstawowego stażu specjalizacyjnego i staży kierunkowych. 

2. Specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią 

specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu 

szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 30e ust. 8 ustawy, 

określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
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§ 4.  EKS zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) adres zamieszkania; 

6) tytuł zawodowy; 

7) datę wydania i nr dyplomu studiów wyższych; 

8) numer wpisu w rejestrze diagnostów laboratoryjnych; 

9) nazwę i adres jednostki szkolącej; 

10) nazwę i adres podmiotu, w którym odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny; 

11) tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

12) nazwę i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji; 

13) termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego; 

14) oznaczenie wojewody, który utworzył EKS; 

15) planowaną datę rozpoczęcia  szkolenia specjalizacyjnego; 

15) potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego (data  rozpoczęcia); 

16) termin przedłużenia/skrócenia szkolenia specjalizacyjnego; 

17) uzasadnienie przedłużenia lub skrócenia szkolenia specjalizacyjnego; 

18) przebieg szkolenia teoretycznego: 

a) nazwę modułu nauczania, 

b) temat kursu, 

c) liczbę godzin, 

d) formę zaliczenia, 

e) datę, 

f) ocenę; 

19) przebieg stażu kierunkowego: 

a) zakres stażu kierunkowego/nazwa modułu nauczania, 

b) nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy, 

c) okres stażu, 

d) formę zaliczenia, 

e) ocenę, 
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f) datę zaliczenia; 

20) informację o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego;  

21) opinię dotyczącą przebiegu specjalizacji; 

22) nazwę podmiotu przeprowadzającego sprawdzian z języka; 

23) informację o zaliczeniu; 

24) datę zaliczenia; 

25) formy i rodzaj samokształcenia; 

26) datę zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji; 

§ 5.  Kierownik specjalizacji wprowadza do SMK dane, o których mowa w § 4,  

pkt 15–26.   

§ 6. Wysokość wynagrodzenia dla jednej osoby za wykonanie czynności kontrolnych w 

ramach jednej kontroli, o której mowa w art. 30c ust. 4 ustawy wynosi 500 zł za 

przeprowadzenie kontroli.  

§ 7. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 

300 zł za posiedzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 130 zł za 

posiedzenie.  

§ 8. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 30u 

ust. 4 ustawy, określony jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

§ 9. 1. Wysokość opłaty za PESDL wynosi 450 zł. 

2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do 

egzaminu praktycznego wchodzącego w skład  PESDL opłata wynosi 225 zł.  

§ 10. 1. Osoby przystępujące do PESDL są obowiązane podporządkować się 

poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PESDL jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.  

§ 11. 1. Egzamin testowy jest sprawdzianem widomości teoretycznych z zakresu 

objętego programem specjalizacji w danej dziedzinie. 

2. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu zadań 

egzaminacyjnych według zasad, określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 30x ust. 8 

ustawy.  
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3. Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób 

niż osoby zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest 

zabronione z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku dużej liczby osób zdających dyrektor CEM może wyznaczyć 

dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie 

wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego. 

5. Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu 

testowego jest karta testowa, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez 

CEM.    

6. Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą na 

ocenę szkolną następuje według współczynników przeliczeń, które są określone w załączniku 

nr 4 do rozporządzenia.  

7. Zasady składania i rozstrzygania zastrzeżeń do pytań testowych określa regulamin, o 

którym mowa w art. 30x ust. 7 ustawy. 

§ 12. 1. Egzaminy ustny i praktyczny przeprowadza się w zakresie i w sposób 

uwzględniający specyfikę danej dziedziny. 

2. Egzaminy ustny obejmuje 3 albo 4 pytania a, egzamin praktyczny obejmuje od 1 do 3 

pytań egzaminacyjnych. 

3. Pytanie egzaminacyjne oceniane jest odrębnie przez każdego członka Zespołu 

Egzaminacyjnego, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry 

plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny). 

4. Ocena niedostateczna za dane pytanie zostaje postawiona, gdy za taką opowie się, co 

najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego. 

5. W przypadku gdy osoba zdająca po zapoznaniu się z treścią pytania egzaminacyjnego 

nie udzieli żadnej odpowiedzi, otrzymuje za to pytanie ocenę niedostateczną.  

6. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej za którekolwiek z pytań 

powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego albo praktycznego. 

7. Ocena cząstkowa za dane pytanie egzaminacyjne ustalana jest jako średnia 

arytmetyczna ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminatorów, zaokrąglana do 

drugiego miejsca po przecinku.   

8. Oceną końcową egzaminów ustnego i praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne pytania egzaminacyjne. Ocenę 
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końcową ustala się według skali, o której mowa w ust. 3, zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

§ 13. 1. Ocena końcowa PESDL jest oceną wynikającą ze średniej arytmetycznej ocen z 

egzaminu teoretycznego i praktycznego, ustaloną jako ocena, o której mowa w § 12 ust. 3, 

według zasad, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.  

2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu 

teoretycznego i egzaminu praktycznego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PESDL 

ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny 

przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w 

protokole indywidualnym PESDL. 

§ 14. 1. Przebieg i wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są dokumentowane w 

protokole indywidualnym PESDL sporządzanym przez Zespół Egzaminacyjny, którego wzór 

jest określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 30x ust. 8 ustawy. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wydania osobie zdającej 

dyplomu PESDL.  

§ 15. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w 

art. 30u ust. 4, określony jest w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

§ 16. 1. CEM wydaje odpisy i duplikaty dyplomów, o których mowa w § 15.   

2. Odpis wydawany jest na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego, jako 

dodatkowy egzemplarz dyplomu, mający charakter jego kopii.  

3. Duplikat wydawany jest w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej 

utraty dyplomu przez diagnostę laboratoryjnego, na jego umotywowany pisemny wniosek.  

4. Wydanie duplikatu albo odpisu jest objęte opłatą, o której mowa w art. 30zb ust. 8 

ustawy. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. 

W przypadku odpisu diagnosta laboratoryjny uiszcza dodatkowo opłatę skarbową za 

poświadczenie za zgodność z oryginałem zgodnie z odrębnymi przepisami. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty załącza się do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa diagnostę laboratoryjnego do usunięcia braków 

formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 

2014 r. poz. 163 oraz z 2015 r. poz. 211) stosuje się.   
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6. Odpisy i duplikaty dyplomów wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich 

dyplomów.  

7. Duplikat jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.  

8. Odpis drukowany jest na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.  

9. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia 

opłaty, o której mowa w ust. 4. 

§ 17. 1. W przypadku ujawnienia przez diagnostę laboratoryjnego błędów na dyplomie, 

o którym mowa w § 15, może on zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o 

wymianę błędnego dyplomu. 

2. Korekta dyplomu objęta jest opłatą. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, 

podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie wniesienia opłaty załącza się do 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.   

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa diagnostę laboratoryjnego do usunięcia braków 

formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.   

4. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność 

dokonania korekty. Nie jest ona dokonywana, gdy na dyplomie nie stwierdza się błędu. 

Wówczas dyplom jest zwrotnie przekazywany diagnoście laboratoryjnemu.  

5. W przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM,  opłata, której jest mowa 

w ust. 2, jest zwracana diagnoście laboratoryjnemu, na jego rachunek bankowy w terminie 

30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

6. Wydanie skorygowanego dyplomu może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez 

CEM dyplomu błędnego. 

7. Przekazanie skorygowanego dyplomu następuje w terminie 30 dni od otrzymania 

wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem 

wniesienia opłaty, o której mowa w 2. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA  
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  

z dnia … 2015 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKREŚLONYCH DZIEDZINACH 

Lp. 

 

 Nazwa dziedziny 

 

 Kod specjalizacji 

 

1.  Laboratoryjna diagnostyka medyczna  020 

2.  Laboratoryjna genetyka medyczna  021 

3.  Laboratoryjna hematologia medyczna  022 

4.  Laboratoryjna immunologia medyczna  023 

5.  Mikrobiologia medyczna  024 

6.  Laboratoryjna transfuzjologia medyczna  025 

7.  Laboratoryjna toksykologia medyczna  026 

8.  Zdrowie publiczne  008 

9.  Cytomorfologia medyczna  027 

10.  Laboratoryjna parazytologia medyczna  028 

11.  Epidemiologia  029 

12.  Laboratoryjna genetyka sądowa  035 

13.  Laboratoryjna toksykologia sądowa  036 
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Załącznik nr 2  

 

WYKAZ SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH DIAGNOSTA LABORATORYJNY, 

POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I STOPNIA, MOŻE UZYSKAĆ 

TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE, POD ODBYCIU 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO ZGODNIE Z PROGRAMEM, O KTÓRYM 

MOWA ART. 30E UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. O DIAGNOSTYCE 

LABORATORYJNEJ (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1384 I 1491 ORAZ …) 

 

Lp. 

 

 Rodzaj posiadanej specjalizacji I 

stopnia 

 Specjalności, w których można uzyskać tytuł 

specjalisty 

1. Diagnostyka laboratoryjna/ Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 Analityka kliniczna Laboratoryjna genetyka medyczna 

  Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 

  Laboratoryjna hematologia medyczna 

  Laboratoryjna parazytologia medyczna 

  Laboratoryjna immunologia medyczna 

2. Mikrobiologia Mikrobiologia medyczna 

  Laboratoryjna parazytologia medyczna 

  Laboratoryjna immunologia medyczna 

3. Toksykologia Laboratoryjna toksykologia medyczna 

4. Higiena i epidemiologia Zdrowie publiczne 

   

  Laboratoryjna parazytologia medyczna 

  Epidemiologia 

5. Medycyna społeczna Zdrowie publiczne 

  

6. Transfuzjologia Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 

  Laboratoryjna hematologia medyczna 

  Laboratoryjna immunologia medyczna 

7. Choroby wewnętrzne Laboratoryjna hematologia medyczna 
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   Laboratoryjna genetyka medyczna 

   Laboratoryjna immunologia medyczna 

8. Pediatria Laboratoryjna hematologia medyczna 

   Laboratoryjna genetyka medyczna 

   Laboratoryjna immunologia medyczna 

9. Choroby zakaźne Epidemiologia 

   Laboratoryjna immunologia medyczna 

10 Medycyna ogólna Laboratoryjna immunologia medyczna 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

............................................................................ 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

............................................................................. 

Numer PESEL* 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że nie jestem: 

1) małżonkiem, 

2) osobą pozostającą w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia, 

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 

4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej 

osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów 

Laboratoryjnych w dziedzinie ..................................................... w sesji wiosennej/jesiennej** 

.................... r., składanego przed Zespołem Egzaminacyjnym, do którego zostałam/em 

wyznaczona/y. 

Oświadczam również, że nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Równocześnie zobowiązuję się poinformować Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 

o wszelkich zmianach okoliczności, które wpływałyby na moją bezstronność, a które 

nastąpiłyby do dnia egzaminu. Zawiadomienie przekażę niezwłocznie po zaistnieniu tych 

okoliczności. 

.......................................... .......................................................... 

(data) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania 

** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH 

ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO  

 

Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena 

>= 90% 5 

>= 82% i <90% 4,5 

>= 75% i <82% 4 

>=68% i <75% 3,5 

>= 60% i <68% 3 

<60% 2 
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Załącznik nr 5 

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH UZYSKANYCH Z EGZAMINU 

PRAKTYCZNEGO, USTNEGO I OCENY KOŃCOWEJ PESDL 

 

Ocena Przelicznik 

(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0 

(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75 

(4) dobry od 3,76 do 4,25 

(3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75 

(3) dostateczny do 3,25 
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Załącznik nr 6 

 

WZÓR 

DYPLOM 

Pani/Pan ....................................................................................................................................... 

urodzona/y ................................................................ w .............................................................. 

posiadająca/y obywatelstwo ........................................................................................................ 

oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych numer ................................................................ 

po zrealizowaniu programu specjalizacji pod kierunkiem Pani/Pana 

.......................................... 

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych 

z oceną ....................................................... w dniu 

...................................................................... 

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia … w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów 

laboratoryjnych (Dz. U. poz. …) 

uzyskała/uzyskał tytuł specjalisty 

w dziedzinie ............................................................................ 

(pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych) 

 ........................................................... 

 (podpis i pieczątka Dyrektora 

 Centrum Egzaminów Medycznych) 

...................................................... ................................................................. 

(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu) 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30zd ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 oraz poz. 1491). 

Przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. 

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań 

zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w 

sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. 

U. Nr 126, poz. 1319, z późn. zm.). Uwzględnia także niektóre unormowania, zawarte dotąd 

w regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów 

Laboratoryjnych, zwanego dalej „PESDL” wydawanym przez Dyrektora Centrum 

Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, opisujące szczegółowe zasady 

przeprowadzania PESDL i ustalania jego wyników.  

Projekt zawiera także propozycje dotyczące nowych rozwiązań przyjętych w ww. ustawie 

w związku z koniecznością dokonania korekty procedur funkcjonujących w procesie 

szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych umożliwiającej ich informatyzację, 

 a co za tym idzie – również z koniecznością ujednolicenia tych procedur z analogicznymi 

występującymi m.in. u farmaceutów. Projektowane zmiany pozwalają na przeprowadzanie 

ww. procedur za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), zwanego 

dalej „SMK”.  

Celem projektowanych rozwiązań jest także określenie dziedzin specjalizacji, w których 

diagnosta laboratoryjny może odbywać szkolenie specjalizacyjne. Projektowane przepisy 

nie uwzględniają dziedziny - zdrowie środowiskowe, co związane jest z brakiem zasadności 

utrzymywania przepisu umożliwiającego odbywanie przez diagnostę laboratoryjnego 

szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, podczas gdy do dnia dzisiejszego żadna 

z jednostek szkolących prowadzących szkolenia specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych 

nie uruchomiła szkolenia w tym zakresie. Poza tym należy mieć na względzie, że diagnosta 

laboratoryjny może odbyć szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie na podstawie § 13 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu 
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specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, 

poz. 1419, z późn. zm.). 

Niniejszy projekt rozporządzenia określa 13 dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których 

możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz kody specjalizacji w określonych 

dziedzinach (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia), a także wykaz specjalności, 

w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może 

uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z uzupełniającym 

programem szkolenia specjalizacyjnego (załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia).  

Projekt rozporządzenia określa także zakres danych zawartych w elektronicznej karcie 

szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej „EKS”, której nowa forma pozwoli na 

potwierdzenie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego i jego ukończenia w SMK, 

umożliwiając monitorowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego diagnosty 

laboratoryjnego, co uprości także planowanie realizacji staży i kursów odbywanych  

w ramach szkolenia specjalizacyjnego.  

W projekcie rozporządzenia określono również wysokość wynagrodzeń dla osób 

wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego 

prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie 

ww. szkolenia w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.  Wynagrodzenie w tym zakresie 

wynosi 500 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych  

za przeprowadzenie jednej kontroli. Ponadto projekt rozporządzenia określa wysokość 

wynagrodzenia przewodniczącego i członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej 

dalej „PKE”, przeprowadzającej PESDL oraz wysokość opłaty za PESDL. Zgodnie  

z przedmiotowym projektem wysokość wynagrodzenia przewodniczącego PKE wynosi 

300 zł, a członka PKE – 130 zł, natomiast opłata za PESDL wynosi 450 zł. Ustalenie 

wysokości opłaty za PESDL przy uwzględnieniu faktycznych kosztów jego organizacji  

i przeprowadzenia, zabezpieczy osoby przystępujące do egzaminu przed wygórowanym 

ustalaniem opłat za ten egzamin. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie 

odpowiednio niższej opłaty za PESDL w przypadku przystępowania tylko do jednej części 

PESDL, wynoszącej 225 zł. 

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu 

składania PESDL. Przedkładane rozwiązanie jest kompatybilne z przepisami regulującymi 

zasady przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych zarówno w dziedzinach 

farmacji, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.  
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Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu m.in. ułatwienie Zespołom 

Egzaminacyjnym wyodrębnionym z PKE przestrzegania norm porządkowych przez osoby 

zdające ww. egzamin jak również przeliczania procentowego poprawnych odpowiedzi 

udzielonych przez osobę zdającą, poprzez określenie w załączniku nr 4 do projektu 

rozporządzenia współczynnika przeliczeń oraz ustalania oceny końcowej, poprzez 

doprecyzowanie zasad ustalania ocen cząstkowych składających się na ocenę końcową. 

Projekt rozporządzenia określa także wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu 

specjalisty (w załączniku nr 6 do rozporządzenia), jak również uszczegóławia tryb 

wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu ww. dyplomu oraz dokonywania jego 

korekty, z uwzględnieniem sposobu uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów. Zgodnie 

z przyjętymi w projekcie rozporządzenia rozwiązaniami dokumenty te wydawane 

są na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł 

na rachunek bankowy CEM. Projektowane przepisy umożliwiają dodatkowo zwrot opłaty 

diagnoście laboratoryjnemu za korektę dyplomu w przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał 

z winy CEM. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest, objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, tj. nie 

stanowi wdrożenia do prawa polskiego przepisów wspólnotowych. 

Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2014 r. Nr 65, poz. 597). 

 

 

 

  



 Nazwa projektu 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania 

tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu   lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

Źródło 

art.  30zd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1384, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane przepisy  określają: 

- wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, 

- wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach, 

- wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny, posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może uzyskać 

tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, pod odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa 

art. 30e ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, 

- zakres danych zawartych w Elektronicznej Karcie Specjalizacji, zwanej dalej „EKS”, 

- zakres danych wprowadzanych do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, zwanego dalej 

„SMK” przez kierownika specjalizacji, 

- wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego 

przez zespół kontrolny, 

- szczegółowy tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zwanej dalej „PKE”, wysokość wynagrodzenia 

przewodniczącego i członków PKE, 

- wzór oświadczenia członków Zespołu Egzaminacyjnego, 

- wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych zwany dalej „PESDL”, 

- szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników, 

- wzór dyplomu specjalisty, 

- tryb wydawania przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych zwanego dalej "CEM" duplikatu albo odpisu 

dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL, 

- tryb dokonywania przez Dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty 

dyplomu. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem projektowanych rozwiązań jest określenie dziedzin specjalizacji, w których diagnosta laboratoryjny może 

odbywać szkolenie specjalizacyjne. Niniejszy projekt określa 13 dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których możliwe 

jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz kody specjalizacji w określonych dziedzinach (załącznik nr 1 do 

projektu rozporządzenia), a także wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią 

specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z uzupełniającym 

programem szkolenia specjalizacyjnego (załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia).  

Projekt rozporządzenia określa także zakres danych zawartych w elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, 

zwanej dalej „EKS”, której nowa forma pozwoli na potwierdzenie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego i jego 

ukończenia w SMK, umożliwiając monitorowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego diagnosty 

laboratoryjnego, co uprości także planowanie realizacji staży i kursów odbywanych w ramach szkolenia 

specjalizacyjnego.  

W projekcie rozporządzenia określono również wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w 

ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały 

akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.  Wynagrodzenie w tym 

zakresie wynosi 500 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych za przeprowadzenie jednej kontroli. 

Ponadto projekt rozporządzenia określa wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, przeprowadzającej PESDL oraz wysokość opłaty za PESDL. Zgodnie  

z przedmiotowym projektem wysokość wynagrodzenia przewodniczącego PKE wynosi 300 zł, a członka PKE – 130 zł, 

natomiast opłata za PESDL wynosi 450 zł. Ustalenie wysokości opłaty za PESDL przy uwzględnieniu faktycznych 

kosztów jego organizacji i przeprowadzenia, zabezpieczy osoby przystępujące do egzaminu przed wygórowanym 

ustalaniem opłat za ten egzamin. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za 
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PESDL w przypadku przystępowania tylko do jednej części PESDL, wynoszącej 225 zł. 

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESDL.  

Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu również  ułatwienie Zespołom Egzaminacyjnym 

wyodrębnionym z PKE przestrzegania norm porządkowych przez osoby zdające ww. egzamin jak również przeliczania 

procentowego poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą, poprzez określenie w załączniku nr 4 do 

projektu rozporządzenia współczynnika przeliczeń oraz ustalania oceny końcowej, poprzez doprecyzowanie zasad 

ustalania ocen cząstkowych składających się na ocenę końcową. Projekt rozporządzenia określa także wzór dyplomu 

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty (w załączniku nr 6 do rozporządzenia), jak również uszczegóławia tryb 

wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu ww. dyplomu oraz dokonywania jego korekty, z 

uwzględnieniem sposobu uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów. Zgodnie z przyjętymi w projekcie 

rozporządzenia rozwiązaniami dokumenty te wydawane są na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego po dokonaniu 

opłaty w wysokości 50 zł na rachunek bankowy CEM. Projektowane przepisy umożliwiają dodatkowo zwrot opłaty 

diagnoście laboratoryjnemu za korektę dyplomu w przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM. 

3.  Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Diagności laboratoryjni  

rozpoczynający 

specjalizacje   

 

ok. 250 Centrum Egzaminów 

Medycznych 

Uregulowanie w przepisach 

zasad uzyskiwania tytułu 

specjalisty przez diagnostę 

laboratoryjnego. 

wojewodowie 16  Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia zakresu danych 

zawartych w EKS, tworzonym 

przez wojewodę. 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego 

1  Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia wysokości 

wynagrodzenia za 

przeprowadzenia czynności 

kontrolnych w akredytowanych 

jednostkach szkolących. 

Centrum Egzaminów 

Medycznych 

1  Uregulowanie w przepisach 

projektu rozporządzenia . 

5.  Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu ustawy. 

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada 

Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 

Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacja 

Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 

80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, 

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, 

Wojewoda  Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda Mazowiecki, 

Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski,  Wojewoda Śląski, Wojewoda 

Świętokrzyski,  Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki 
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laboratoryjnej, mikrobiologii, hematologii, zdrowia publicznego. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,11 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,11 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

Opłata egzaminacyjna, wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Szacuje się, iż koszty dla budżetu państwa wyniosą ok. 25 000 rocznie – wynagrodzenie za 

wykonanie czynności kontrolnych ok. 25 000 rocznie (zakłada się 10 kontroli, prowadzanych 

przez zespoły 5-osobowe – 500zł x 5 x 10); 

Ponadto kosztem dla budżetu państwa będzie organizacja Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, której koszt wyniesie ok. 112 500 rocznie 

(zakłada się że ok. 250 osób przystąpi rocznie do egzaminu , przy czym koszt zorganizowania 

egzaminu  dla jednej osoby wyniesie 450 zł). Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu 

państwa wpłynie ok. 112 500 rocznie z tytułu opłat uiszczanych za egzamin przez osoby do 

niego przystępujące (250 osób rocznie, opłata za egzamin 450 zł).  

7.  Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  
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Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Zmniejszenie liczby dokumentów i procedur jest związane z uproszczeniem postępowania w sprawie rozpoczęcia 

szkolenia specjalizacyjnego oraz przystępowania do egzaminu, a także zwiększenie wykorzystywania środków 

komunikacji elektronicznej i innych narzędzi informatycznych.  

9.  Wpływ na rynek pracy  

Nie dotyczy.  

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu  Monitorowania Kadr Medycznych. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie projektowanej ustawy przy zastosowaniu mierników: 

- trafność – rozumiana jako relacja między celami projektu, a potrzebami i priorytetami beneficjentów, 

- użyteczność – rozumiana jako funkcjonalność projektu i jego użyteczność dla interesariuszy i społeczeństwa. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

21/07/BS 

 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych   

Na podstawie art. 30zh ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491 oraz …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) ramowy program ciągłych szkoleń; 

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia; 

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu; 

4) standardy ciągłego szkolenia; 

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie. 

§ 2. 1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu: 

1) medycyny laboratoryjnej; 

2) prawa medycznego; 

3) bezpieczeństwa i higieny pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

4) organizacji i zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

5) etyki w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. 

2. Ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych 

dalej „okresami edukacyjnymi”. 

§ 3. 1. Diagnosta laboratoryjny odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której 

mowa w § 2 ust. 1, w następujących formach: 

1)  kursy realizowane metodą wykładów; 

2) kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym 

dostępem; 

3) kursy odbywane w ramach  szkolenia specjalizacyjnego; 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym 

towarzystwa naukowego, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej 

„KIDL”; 

5) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego; 

6) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym; 

7) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym; 

8) przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej z obszaru nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu; 

9) samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej, 

b) książki popularnonaukowej, 

c) artykułu naukowego oryginalnego, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu 

– z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

10)  pełnienie funkcji kierownika specjalizacji. 

2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba 

punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”: 

1) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje 1 punkt edukacyjny za 

każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs; 

2) za udział w kursie realizowanym metodą internetowych programów edukacyjnych z 

ograniczonym dostępem przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania 

kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie 

więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs; 

3) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują: 1 punkt edukacyjny za 

każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs oraz 

30 punktów edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty; 

4) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje 5 

punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od 

liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat; 
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5) za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

przysługują 2 punkty edukacyjne; 

6) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty 

edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, 

nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych; 

7) za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 

przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych; 

8) za uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego przysługuje 

50 punktów edukacyjnych; 

9) za samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej przysługuje 50 punktów edukacyjnych, 

b) książki popularnonaukowej przysługuje 20 punktów edukacyjnych, 

c) artykułu naukowego oryginalnego przysługuje 15 punktów edukacyjnych, 

d) artykułu o charakterze poglądowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych przysługuje 5 punktów edukacyjnych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu przysługuje 50% liczby punktów, o których mowa 

w lit. a–e; 

10) za pełnienie funkcji kierownika specjalizacji przysługuje 5 punktów edukacyjnych za 

każdy rok trwania specjalizacji, nie więcej jednak niż 15 punktów edukacyjnych za 

jedną osobę. 

§ 4. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co 

najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w 

tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych 

testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach 

szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

§ 5. 1. Diagnosta laboratoryjny odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, 

zgodnie z programami kursów, opracowanymi przez zespół ekspertów powołanych przez 

Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem 

CMKP”. 
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2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą diagności laboratoryjni 

legitymujący się dorobkiem naukowym lub zawodowym w zakresie, o którym mowa w § 2 

ust. 1, w tym wskazani przez konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 

lub w dziedzinie pokrewnej jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta 

krajowego, oraz trzej przedstawiciele KIDL. 

3. Opracowane przez zespół ekspertów programy kursów, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez właściwego dla rodzaju kursu konsultanta krajowego w dziedzinie 

diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie pokrewnej jeżeli w tej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego i KIDL, zatwierdza dyrektor CMKP. 

4. Wykaz zatwierdzonych przez dyrektora CMKP programów kursów oraz programy 

tych kursów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej CMKP. 

5. Jednostką koordynującą realizację zadań związanych z opracowaniem programów 

kursów jest CMKP. 

§ 6. 1. Ustala się następujące standardy kształcenia ciągłego diagnostów 

laboratoryjnych: 

1) jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób 

uczestniczących w formach szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–6; 

2) jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i 

umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1; 

3) wybrane formy ciągłych szkoleń, organizowane poza strukturą jednostki szkolącej, 

odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a 

podmiotem realizującym te szkolenia; 

4) jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku podać do 

publicznej wiadomości wstępny harmonogram kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1, wraz z wykazem kadry dydaktycznej prowadzącej kursy na następny rok; 

5) jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi 

w sposób ciągły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia; 

6) jednostka szkoląca posiada opracowane w formie pisemnej szczegółowe programy 

kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz dokumentację przebiegu szkoleń, 

uwzględniającą ewidencję uczestników szkoleń prowadzoną zgodnie z danymi 

zawartymi w kartach ciągłego szkolenia; 

7) realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i 

praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych; 
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8) program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jest realizowany z zastosowaniem 

nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych w stosunku do przedmiotu oraz celu 

przeprowadzanego kursu, a w szczególności z uwzględnieniem internetowych 

programów edukacyjnych; 

9) kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, kończy się testem; 

10) udział diagnosty laboratoryjnego w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, musi być potwierdzony wydanym przez jednostkę szkolącą 

zaświadczeniem, zwanym dalej „certyfikatem”, określającym temat, liczbę godzin 

szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych; 

11) udział diagnosty laboratoryjnego w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 5 i 6, musi być potwierdzony zaświadczeniem (certyfikatem) wydanym przez 

organizatora kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego; 

12) udział diagnosty laboratoryjnego w pozostałych formach ciągłego szkolenia musi być 

potwierdzony dokumentem określonym przez KIDL. 

2. Standardy kształcenia ciągłego diagnostów laboratoryjnych na kursach, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz sposób potwierdzenia udziału w takim kursie określają odrębne 

przepisy. 

§ 7. 1. Osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie KIDL wydaje kartę ciągłego szkolenia 

według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych 

szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia. 

3. W przypadku uzyskania przez diagnostę laboratoryjnego w okresie edukacyjnym 

liczby punktów, o których mowa w § 4, diagnosta laboratoryjny zgłasza się do KIDL w celu 

potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

3a. W przypadku nieuzyskania przez diagnostę laboratoryjnego w okresie edukacyjnym 

liczby punktów, o których mowa w § 4, KIDL może skierować sprawę takiego diagnosty 

laboratoryjnego do Rzecznika Dyscyplinarnego za czyn sprzeczny z zasadami etyki 

zawodowej. 

4. Dla diagnostów laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 

stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa. 

5. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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6. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek 

osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez KIDL, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

7. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca 

składa do prezesa KIDL. 

§ 8. 1. KIDL potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby 

punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po 

przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego certyfikatu lub innego dokumentu, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 11. 

2. Nadmiar uzyskanych punktów edukacyjnych ponad wymaganą minimalną liczbę w 

danym okresie edukacyjnym nie przenosi się na następny okres edukacyjny. 

3. Punkty edukacyjne za uzyskanie I stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty wpisuje 

się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł 

specjalisty lub specjalizację I stopnia. 

4. Punkty edukacyjne za uzyskanie stopnia naukowego wpisuje się do karty ciągłego 

szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano stopień naukowy. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ... (Dz. U. poz.…) 

WZÓR 

(pieczątka Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych) 

KARTA CIĄGŁEGO SZKOLENIA NR ........./......... 

I CZĘŚĆ 

DANE DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO: 

1. Imię (imiona) i nazwisko osoby odbywającej szkolenie ciągłe 

   ........................................................... 

2. Obywatelstwo .............................................. 

3. Numer PESEL* 

   ........................................................... 

4. Data i miejsce urodzenia 

   ........................................................... 

5. Miejsce zamieszkania 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

6. Tel. domowy ............... Tel. służbowy ................. 

7. Tytuł zawodowy ............................................ 

8. Data wydania i nr dyplomu szkoły wyższej .................. 

9. Nazwa i adres jednostki szkolącej 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

10. Potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia ciągłego (data) 

   .......................................................... 

   .......................................................... 

(podpis i pieczątka prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych) 

* diagnosta laboratoryjny , który jest obywatelem państwa innego niż 

  Rzeczpospolita Polska, wpisuje numer paszportu lub innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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II CZĘŚĆ 

                    PRZEBIEG SZKOLENIA CIĄGŁEGO 

 

Forma szkolenia 

ciągłego/ Temat 

szkolenia 

 

 Nazwa i adres 

organizatora 

szkolenia 

 

 Liczba 

godzin/dni 

 

 Forma 

zaliczenia 

 

 Liczba 

punktów 

edukacyjnych 

 

 Data i 

podpis 
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III CZĘŚĆ 

 

ZALICZENIE SZKOLENIA CIĄGŁEGO 

 

Pan/Pani ...................................................... 

          odbył/a szkolenie ciągłe w okresie edukacyjnym 

od ............................ do ............................ 

          i uzyskał/a 100 punktów edukacyjnych 

                          

 

 

 

                                                            .................................................................. 

                           (data i podpis prezesa Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych) 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30zh ust. 4 ustawy  

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491). 

Przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego 

ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych 

poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy 

oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć medycyny. 

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich 

odbywania oraz standardy kształcenia ciągłego. Zgodnie z przyjętymi w projekcie 

rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach edukacyjnych w 

różnych formach. Jedną z form ciągłego szkolenia są kursy realizowane metodą wykładów, 

prowadzone zgodnie z programami kursów, które opracowuje zespół ekspertów powoływany 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), 

zamieszczanych na stronie internetowej CMKP. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń 

przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na 

uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Krajowa Izba 

Diagnostów Laboratoryjnych potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej 

liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po 

przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego certyfikatu lub innego dokumentu 

określonego w projekcie rozporządzenia, potwierdzającego zrealizowanie danej formy 

szkolenia ciągłego. Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego 

w karcie ciągłego szkolenia warunkuje potwierdzenie dopełnienia przez diagnostę 

laboratoryjnego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. w 

art. 30zh ust. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Potwierdzenia w tym zakresie,  zgodnie 

z ww. ustawą, dokonuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych za pomocą Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia (SMK) oraz 

przez dokonanie wpisu na liście diagnostów laboratoryjnych, co jest nowym rozwiązaniem 

pozwalającym monitorować, czy przez diagnostów laboratoryjnych realizowany jest 

ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego. 



– 11 – 

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego diagnostów 

laboratoryjnych, zgodnie z którymi kształcenie to powinno być realizowane i dotyczą m.in. 

bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry dydaktycznej, sposobu 

ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form 

ww. kształcenia. Zgodnie z projektowanymi przepisami czas trwania okresu edukacyjnego 

może zostać przedłużony przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych na uzasadniony 

wniosek diagnosty laboratoryjnego. Dowód odbycia ciągłych szkoleń i podstawę ich 

zaliczenia stanowi karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, której wzór został 

określony w załączniku do rozporządzenia, wydawana diagnoście laboratoryjnemu 

rozpoczynającemu kształcenie w tym zakresie przez Krajową Izbę Diagnostów 

Laboratoryjnych. 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2017 r. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów 

laboratoryjnych. 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu   

lub Podsekretarza Stanu  

Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

Źródło:  

art. 30 zh ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1384 i 1491) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich odbywania oraz standardy kształcenia 

ciągłego. Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach 

edukacyjnych w różnych formach. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń przysługuje określona liczba punktów 

edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów 

edukacyjnych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej 

liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez diagnostę 

laboratoryjnego certyfikatu lub innego dokumentu określonego w projekcie rozporządzenia, potwierdzającego 

zrealizowanie danej formy szkolenia ciągłego. Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego w 

karcie ciągłego szkolenia warunkuje potwierdzenie dopełnienia przez diagnostę laboratoryjnego obowiązku podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 30zh ust. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Potwierdzenia w tym 

zakresie,  zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych za pomocą Systemu Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (SMK) oraz przez dokonanie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, co jest nowym 

rozwiązaniem pozwalającym monitorować, czy przez diagnostów laboratoryjnych realizowany jest ustawowy obowiązek 

doskonalenia zawodowego. 

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którymi 

kształcenie to powinno być realizowane, dotyczą one m.in. bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, 

kadry dydaktycznej, sposobu ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form 

ww. kształcenia. Zgodnie z projektowanymi przepisami czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony przez 

Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych  na uzasadniony wniosek diagnosty laboratoryjnego. Dowód odbycia ciągłych 

szkoleń i podstawę ich zaliczenia stanowi karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, wydawana diagnoście 

laboratoryjnemu rozpoczynającemu kształcenie w tym zakresie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Diagności laboratoryjni  

zatrudnieni w medycznych 

laboratoriach 

diagnostycznych  

 

14250  KIDL (stan na dzień 

1.01.2015 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia szczegółowych 

zasad odbywania szkoleń 

ciągłych przez diagnostów 

laboratoryjnych 

Podmioty uprawnione do 

prowadzenia specjalizacji 

diagnostów laboratoryjnych 

11 KIDL (stan na 1.01.2015 r.)  Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia wymagań, 

określonych dla podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia 

szkoleń ciągłych diagnostów 

laboratoryjnych 

mailto:dep-ns@mz.gov.pl
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Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego (CMKP) 

1  W zakresie opracowywania, 

zatwierdzania i publikowania 

programów kursów 

przeprowadzanych w ramach 

szkoleń ciągłych diagnostów 

laboratoryjnych   

Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych 

1  W zakresie potwierdzania w 

karcie ciągłego szkolenia 

uzyskanie właściwej liczby 

punktów edukacyjnych zgodnie 

z ramowym programem 

szkolenia ciągłego i 

opiniowania programów 

kursów opracowanych przez 

Zespół Ekspertów CMKP  

Konsultanci Krajowi z 

dziedzin medycyny 

laboratoryjnej 

14  W zakresie opiniowania 

programów kursów 

opracowanych przez Zespół 

Ekspertów CMKP  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada 

Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 

Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacja 

Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 

80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, 

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polski Związek 

Logopedów, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-

Pomorski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda Mazowiecki, 

Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski,  Wojewoda Śląski, Wojewoda 

Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki 

laboratoryjnej. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych  

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe – 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–
10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała wpływ na jednostki szkolące (podmioty, 

które spełniają określone w projektowanej ustawie warunki i otrzymały 

akredytację). Zgodnie z projektowanymi przepisami postępowania 

kwalifikacyjne będą prowadzone przez Wojewodów.   

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 

ludności, jednakże przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej poprzez pogłębianie i aktualizowanie wiedzy przez diagnostów 

laboratoryjnych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2017 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia wejścia w 

życie projektowanego rozporządzenia przy zastosowaniu miernika efektywności kształcenia w zakresie wiedzy 

rozumianej jako relacja między celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65/07-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1) 

 

z dnia 

w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi 

przez hurtownie farmaceutyczne 

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i zakres przekazywania Prezesowi Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

danych zawartych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami 

leczniczymi, zwanych dalej „raportami”, wraz ze strukturą tego obrotu przez hurtownie 

farmaceutyczne. 

§ 2. Raporty zbiorcze i szczegółowe są przekazywane w terminie miesiąca po upływie 

kwartału, za który są przekazywane dane. 

§ 3. 1. Raport zbiorczy jest przekazywany w postaci elektronicznej. Wzór raportu 

zbiorczego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Raport szczegółowy jest przekazywany w postaci komunikatu elektronicznego. Wzór 

raportu szczegółowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 

                                                           
1
) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i 

Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, 

poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, 

poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. 

poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277,788 i 875 . 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Dotychczas przedmiotową materię regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami 

leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. Nr 41, poz. 359). 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i zakres przekazywania danych zawartych w raportach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6a ww. artykułu, zapewniając zachowanie tajemnicy handlowej i 

uwzględniając w szczególności strukturę obrotu produktami leczniczymi skierowanymi do 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą i sprzedaży detalicznej oraz sposób 

identyfikacji produktu. 

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 6a ustawy do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej należy przekazywanie 

Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, 

wraz ze strukturą tego obrotu. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (D. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu 

produktami leczniczymi przez hurtownie 

farmaceutyczne. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa 

współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze 

Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza 

Stanu  

Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Joanna Kmiecik – Grudzień – Dyrektor Departamentu 

Rejestru i  Importu Równoległego Produktów 

Leczniczych 

email: joanna.kmiecik@urpl.gov.pl; 

tel : 22 4921250 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne  (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)  

 

Nr w wykazie prac Ministra 

Zdrowia 

MZ 219 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba gromadzenia przez Prezesa Urzędu danych o obrocie hurtowym produktami 

leczniczymi wynika z faktu, iż są to jedyne oficjalne i pochodzące z legalnego, ustawowo 

uregulowanego źródła informacje o wielkości obrotu hurtowego produktami leczniczymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i są wykorzystywane 

dla realizacji ustawowych zadań Prezesa Urzędu, jaki i innych organów, w szczególności 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Konieczność wydania nowego 

rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji ustawowej w art. 78 ust. 3 ustawy 

dokonanej na mocy art. 6 pkt 7 lit. b ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która stworzyła ramy prawne niezbędne do 

umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie 

zdrowia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Wprowadzenie regulacji zapewni ciągłość w określeniu sposobu i zakresu wykonywania 

obowiązku ustawowego podmiotów prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej określonego w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne polegającego na przekazywaniu Prezesowi Urzędu kwartalnych 

raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, wraz ze strukturą tego 

obrotu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty 

prowadzące 

hurtownie 

farmaceutyczne 

679 

podmiotów 

Rejestr Hurtowni 

Farmaceutycznych 

(http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.g

ov.pl) 

 

Obowiązek 

przekazywania co 

kwartał danych z 

obrotu 

hurtowego, 

mailto:joanna.kmiecik@urpl.gov.pl
http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/


– 4 – 

określonych w 

zał. nr 1 i 2 do 

projektu 

rozporządzenia 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom poprzedzającym przygotowanie projektu.  

Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu nie ma obowiązku przekazania go do opiniowania. 

Przedmiotowy projekt zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych uczelniom 

medycznym, samorządom zawodów medycznych oraz innym organizacjom zrzeszającym 

osoby wykonujące zawody medyczne, organizacjom zrzeszającym przedstawicieli przemysłu 

farmaceutycznego, a także zrzeszeniom pacjentów, w tym następującym podmiotom z  

14- dniowym terminem na zgłaszanie uwag: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej; 

3) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; 

4) Forum Związków Zawodowych; 

5) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”; 

6) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”; 

7) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej; 

8) Pracodawcom RP; 

9) Naczelnej Izbie Aptekarskiej; 

10) Naczelnej Izbie Lekarskiej; 

11) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych; 

12) Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych; 

13) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

14) Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej POLMED; 

15) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 

16) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 

17) Konfederacji Lewiatan; 

18) Polskiej Izbie Handlu; 

19) Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED; 

20) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej; 

21) Polskiemu Stowarzyszeniu Zagranicznych Producentów i Importerów Leków 

Weterynaryjnych; 

22) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; 

23) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI; 

24) Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; 

25) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych; 

26) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; 

27) Stowarzyszeniu Magistrów i Techników Farmacji; 

28) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”; 

29) Związkowi Pracodawców Branży Zoologicznej HOBBY FLORA ZOO; 

30) Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; 

31) Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

32) Związkowi Zawodowemu Techników Farmaceutycznych R.P.; 

33) Związkowi Rzemiosła Polskiego.  

 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej 

oceny, po ich zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), 
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niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Saldo ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Źródła 

finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów 

publicznych. Gromadzenie oraz przekazywanie danych odbywało się 

będzie w sposób dotychczas określony (z wyłączeniem obowiązku 

przekazywania raportu zbiorczego w postaci papierowej), przy 

wykorzystaniu istniejących narzędzi informatycznych i baz danych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepienięż-

nym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-,  
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małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 Nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie wpływa na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozwiązanie problemów określonych w pkt 1 Oceny Skutków Regulacji nastąpi wraz z 

wejściem w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Pozyskiwane dane mają wyłącznie charakter informacyjny.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
 

 

 

 

 

 

40/07-kt 



 

Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia 

z dnia … (poz. …) 

 

Załącznik nr 1  

 
RAPORT ZBIORCZY DOTYCZĄCY WIELKOŚCI OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI PRZEZ HURTOWNIE 

FARMACEUTYCZNE 
 

 
 

 Miesiąc kwartału 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 kwartał razem 
 

 
 

 grupa odbiorców 
 

 ilość 
 

 wartość 
 

 ilość 
 

 wartość 
 

 ilość 
 

 wartość 
 

 ilość 
 

 wartość 
 

1 
 

Podmioty wykonujące działalność 
leczniczą  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

 Apteki ogólnodostępne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

 Punkty apteczne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

 sklepy zielarsko-medyczne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

- 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6 
 

 Sklepy specjalistycznego 
zaopatrzenia medycznego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

7 
 

 Sklepy ogólnodostępne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

8 
 

-   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

9 
 

-   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

10 
 

 Hurtownia farmaceutyczna 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Razem 
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Załącznik nr 2  

 
RAPORT SZCZEGÓŁOWY W FORMIE KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO 

 
Słownik danych komunikatu o obrocie produktami leczniczymi przez hurtownie 

 

Poziom 
 

 Znaczniki 

 
 

Krot- 
ność 

 

 Nazwa 
 

 Format 
(wartość 

domyślna) 
 

 Opis 
 

 Ograniczenia i inne zależności 
 

 Element 

 

 Atrybuty 

 
          

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

0 
 

 komunikat 
 

  
 

 1 
 

 Komunikat 
 

  
 

Element główny komunikatu 
 

  
 

   typ 
 

 1 
 

 Typ komunikatu 
 

 3 znaki 
(duże 
litery) 
 

Identyfikuje rodzaj przesyłu 
oraz decyduje o szczegółach 
składni 
 

 Przyjmuje wartość "LKH" 
 

   wersja 
 

 1 
 

 Numer wersji 
 

 Do 2 cyfr 
+ kropka + 
2 cyfry 
 

Numer wersji komunikatu - 
może decydować o 
szczegółach składni 
 

 Przyjmuje wartość "1.00" 
 

1 
 

 producent 
 

  
 

 0-1 
 

 Producent 
 

  
 

Element zawierający 
informacje o producencie 
oprogramowania, które 
generuje komunikat 
 

  
 

   nazwa 
 

 1 
 

 Nazwa 
producenta 
 

 Do 20 
znaków 
 

Nazwa producenta i 
ewentualne inne dane 
kontaktowe 
 

  
 

 
 

  
 

 wersja 
 

 1 
 

 Wersja 
oprogramowania 
 

 Do 10 
znaków 
 

Wersja oprogramowania, 
które wygenerowało 
przesłany komunikat 
 

  
 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 
 

  
 

 e-adres 
 

 0-1 
 

Adres 
elektroniczny 
 

 Do 40 
znaków 
 

Adres elektroniczny, na który 
można przekazywać 
informacje związane z 
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problemami dotyczącymi 
komunikatu 
 

1 
 

 nadawca 
 

  
 

 1 
 

Nadawca 
dokumentu 
 

  
 

 Dane nadawcy dokumentu 
 

  
 

2 
 

 podmiot 
 

  
 

 1 
 

Dane 
identyfikacyjne 
nadawcy 
 

  
 

 Dane identyfikujące nadawcę 
 

  
 

   typ 
 

 0-1 
 

 Typ symbolu 
 

 1 cyfra 
(0) 
 

 Typ symbolu 
identyfikującego nadawcę 
 

 0 - 9 pierwszych cyfr numeru 
REGON, 
1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 
cyfry), 
9 - inny symbol ustalony między 
nadawcą a odbiorcą 
 

   symbol 
 

 1 
 

Symbol nadawcy 
 

  
 

 Uzgodniony między nadawcą 
a odbiorcą symbol nadawcy 
 

  
 

1 
 

 odbiorca 
 

  
 

 1 
 

Odbiorca 
dokumentu 
 

  
 

 Dane odbiorcy dokumentu 
 

  
 

2 
 

 podmiot 
 

  
 

 1 
 

Dane 
identyfikacyjne 
odbiorcy 
 

  
 

 Dane identyfikujące odbiorcę 
 

  
 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 
 

  
 

 typ 
 

 0-1 
 

 Typ symbolu 
 

 1 cyfra 
(0) 
 

 Typ symbolu 
identyfikującego odbiorcę 
 

 0 - 9 pierwszych cyfr numeru 
REGON, 
1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 
cyfry), 
9 - inny symbol ustalony 

między nadawcą a 
odbiorcą 

 

   symbol 
 

 1 
 

 Symbol odbiorcy 
 

  
 

 Uzgodniony między 
nadawcą a odbiorcą symbol 
odbiorcy 
 

  
 

1 
 

 sprawozdanie 
 

  
 

 1 
 

 Sprawozdanie 
 

  
 

 Zestaw danych objętych 
sprawozdaniem 
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   symbol 
 

 1 
 

 Symbol 
sprawozdania 
 

 Ciąg 
znaków 
 

 Uzgodniony między 
nadawcą i odbiorcą symbol 
sprawozdania 
 

  
 

   data 
 

 1 
 

 Data 
sprawozdania 
 

 
RRRR- 
MM-DD 
 

 Data przygotowania 
sprawozdania 
 

  
 

2 
 

 okres 
 

  
 

 1 
 

Okres 
sprawozdawczy 
 

  
 

 Dane definiujące okres, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 
 

  
 

   typ 
 

 1 
 

Typ okresu 
sprawozdawczego 
 

 1 duża 
litera 
 

 Kod typu okresu 
sprawozdawczego, którego 
dotyczą przesyłane dane - 
zawsze K 
 

 R - rok, K - kwartał, M - 
miesiąc, P - pół miesiąca 
 
 

   rok 
 

 1 
 

 Rok 
 

 4 cyfry 
 

 Rok, w którym zawarty jest 
okres sprawozdawczy 
 

  
 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 
 

  
 

 nr 
 

 1 
 

 Numer okresu 
 

 Do 2 
cyfr 
 

 Numer kolejny okresu w roku 
(np. dla kwartału 1-4) 
 

 Zawsze od 1 do 4 
 

   data-od 
 

 1 
 

Początek okresu 
sprawozdawczego 
 

 RRRR- 
MM-DD 
 

 Data pierwszego dnia okresu 
sprawozdawczego 
 

 Dla celów kontrolnych 
 

   data-do 
 

 1 
 

 Koniec okresu 
sprawozdawczego 
 

 RRRR- 
MM-DD 
 

 Data ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego 
 

 Dla celów kontrolnych 
 

2 
 

 komórka-org 
 

  
 

 1 
 

 Komórka 
sprawozdająca 
 

  
 

 Dane identyfikujące 
hurtownię, której dotyczy 
sprawozdanie 
 

 Podany tu identyfikator 
hurtowni oznacza zarówno 
komórkę sprawozdającą, jak i 
komórkę, której dotyczą 
przekazane dane 
 

   regon 
 

 1 
 

 REGON 
 

 9 cyfr 
 

 Pierwsze 9 cyfr numeru 
REGON 
 

  
 

   nr 
 

 0-1 
 

 Nr komórki 
 

 3 cyfry 
[000] 
 

 Dodatkowy nr hurtowni w 
przypadku, kiedy 1 podmiot 
gospodarczy ma wiele  

  
 



4 

      
       

2 
 

 lek-hurt 
 

  
 

 1-n 
 

Dane szczegółowe 
o sprzedanych 
przez hurtownie 
lekach 
 

  
 

Zestaw danych opisujących 
leki wydane 
 

  
 

 
 

   katalog 
 

 0-1 
 

 Rodzaj kodu 
 

 1 cyfra 
 

Określa, z jakim typem kodu 
leku mamy do czynienia. Brak 
oznacza katalog EAN13 
 

Zawsze 0 - kod EAN13 dla 
leków 
 

 
 

  
 

 kod 
 

 0-1 
 

 Kod leku 
 

 13 cyfr 
 

Kod leku (EAN13) 
uwzględniający wielkość 
opakowania 
 

 Występuje, jeżeli został 
nadany 
 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

3 
 

 lek_opis 
 

  
 

 0-1 
 

Opis leku 
 

  
 

  
 

 Opis leku występuje, jeśli nie 
został nadany kod EAN-13 
 

   nazwa-
powszechna 
 

 1 
 

Nazwa 
powszechna leku 
 

 do 40 
znaków 
 

zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. - 
Prawo farmaceutyczne 
 

  
 

   nazwa-produktu 
 

 1 
 

Nazwa produktu 
leczniczego 
 

 do 40 
znaków 
 

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. - 
Prawo farmaceutyczne 
 

  
 

   postać 
 

 1 
 

 Postać leku 
 

 do 20 
znaków 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 dawka 
 

 1 
 

 Dawka leku 
 

 do 20 
znaków 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 opakowanie 
 

 1 
 

Wielkość 
opakowania 
 

  
 

  
 

  
 

   podmiot 
 

 1 
 

 Nazwa podmiotu 
odpowiedzialnego 
 

  
 

  
 

  
 

   kraj 
 

 1 
 

Kraj podmiotu 
odpowiedzialnego 
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3 
 

 leki-okres 
 

 miesiąc 
 

 3 
 

Numer miesiąca w 
kwartale 
 

 1 lub 2, 
lub 3 
 

  
 

  
 

4 
 

 wydanie 
 

  
 

 1-n 
 

Leki wydane dla 
poszczególnych 
grup odbiorców 
 

  
 

  
 

  
 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 
 

  
 

 typ-odbiorcy 
 

 1-
10 

 

Grupa 
odbiorców 
 

  
 

  
 

 1- Podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 

 

             2- Apteki ogólnodostępne 
 

             3- Punkty apteczne 
 

             4- Sklepy zielarsko- medyczne 
 

             5- - 
 

             6- Sklepy specjalistycznego 
zaopatrzenia medycznego 

 

             7- Sklepy ogólnodostępne 
 

             8- - 
 

             9- -  
 

             10- Hurtownie 
farmaceutyczne 

 

   ilość 
 

 1 
 

Ilość leku 
wydana w ciągu 
miesiąca 
 

  
 

 Liczba wydanych 
opakowań leku o 
określonym kodzie EAN13 
 

 Możliwość liczb ułamkowych do 
pięciu cyfr po kropce dziesiętnej z 
precyzją pięciu cyfr po kropce 
dziesiętnej 
 

   wartość 
 

 1 
 

 Wartość leku 
 

 Liczba 
zawierająca 
dwie cyfry 
po kropce 
dziesiętnej 
 

 Wartość leków o tym 
kodzie EAN13 w cenie 
sprzedaży przez hurtownię 
bez podatku VAT 
 

  
 

 



6 

Objaśnienia: 
1) RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne - numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie - numer dnia w 

miesiącu. 
2) Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42/07-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych  

Na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób realizacji recept lub zapotrzebowań, sporządzania leku recepturowego lub aptecznego; 

2) sposób wydania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz ograniczenia wiekowe 

uprawniające do nabycia leku; 

3) sposób identyfikacji farmaceuty sporządzającego receptę farmaceutyczną, w przypadku 

recepty w postaci elektronicznej; 

4) wzór zapotrzebowania w postaci papierowej na zakup produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych; 

5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór 

ewidencji recept farmaceutycznych i zapotrzebowań. 

§ 2. 1. Osoba wydająca produkt leczniczy lub wyrób medyczny: 

1) sprawdza jego termin ważności; 

2) kontroluje wizualnie, jeżeli jest to możliwe, czy produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie 

wykazuje cech świadczących o jego niewłaściwej jakości; 

                                                      
1) 

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 

(Dz. U. poz. 1268). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, 

poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. 

Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 

Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz 

z 2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875.  
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3) udziela, w razie potrzeby, osobie odbierającej produkt leczniczy lub wyrób medyczny 

informacji co do sposobu jego stosowania i przechowywania oraz innych danych dotyczących 

działania farmakologicznego i ewentualnych interakcji, w które może on wchodzić. 

2. Osoba realizująca receptę jest obowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub 

wyrobu medycznego dodatkowo do: 

1) sprawdzenia prawidłowości wystawienia recepty, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy: 

a) numeru bieżącego leku recepturowego, 

b) adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji, 

c) identyfikatora pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 r. poz. 636, 

788, 855 i …), 

d) podpisu będącego: 

– bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) 

albo Karty Specjalisty Medycznego, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, w przypadku recept w postaci elektronicznej albo  

– własnoręcznym podpisem wraz z pieczątką, w przypadku recepty w postaci 

papierowej; 

3) sprawdzenia szczególnych uprawnień osoby, dla której została wystawiona recepta, 

określonych w odrębnych przepisach; 

4) przeliczenia przepisanej na recepcie ilości produktu leczniczego lub wyrobu medycznego i 

sprawdzenia, czy ilość ta odpowiada ilości, którą osoba realizująca receptę może wydać 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) sprawdzenia rodzaju odpłatności za wydawany produkt leczniczy lub wyrób medyczny; 

6) poinformowania osoby odbierającej produkt leczniczy lub wyrób medyczny o wysokości 

wnoszonej przez nią opłaty; 

7) pobrania opłaty za wydawaną ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 
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3. Osoba realizująca zapotrzebowanie na produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poza 

czynnościami, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana przed ich wydaniem do: 

1) sprawdzenia prawidłowości wystawienia zapotrzebowania; 

2) umieszczenia na zapotrzebowaniu: 

a) danych dotyczących podmiotu prowadzącego aptekę, w ramach którego realizowane jest 

zapotrzebowanie, a w przypadku recepty w postaci papierowej nanoszonych za pomocą 

pieczątki, 

b) daty przyjęcia zapotrzebowania do realizacji, 

c) daty realizacji zapotrzebowania, 

d) identyfikatora pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

e) podpisu: 

– bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym albo Karty Specjalisty Medycznego, o której mowa 

w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, albo 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – w przypadku recept w postaci 

elektronicznej, albo 

– własnoręcznego podpisu wraz z pieczątką w przypadku recepty w postaci papierowej; 

3) wystawienia faktury zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu. 

4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce 

mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność 

dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany. Ilość substancji czynnej zawartej w produkcie 

leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej 

zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu. 

5. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie w formie papierowej odnotowuje zmiany, o 

których mowa w ust. 4, na recepcie lub zapotrzebowaniu, umieszczając obok stosownej adnotacji 

swój podpis i pieczątkę, a w przypadku recepty wystawionej w postaci elektronicznej wytwarza 

dokument elektroniczny powiązany z receptą, którego wzór został określony w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz umieszcza: 

1) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym albo Karty Specjalisty Medycznego, o której mowa w ustawie z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, albo podpis potwierdzony 

profilem zaufanym ePUAP, w przypadku recept w postaci elektronicznej albo  

2) własnoręczny podpis wraz z pieczątką, w przypadku recepty w postaci papierowej. 

6. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie w formie papierowej informuje o zmianach, 

o których mowa w ust. 4, osobę, której produkt leczniczy jest wydawany.  

§ 3. 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy: 

1) stosuje, z zastrzeżeniem pkt 2, surowce farmaceutyczne niezbędne do przygotowania danej 

postaci leku recepturowego; 

2) stosuje surowiec o najniższym stężeniu, jeżeli na recepcie – jako wchodzący w skład leku 

recepturowego – wymieniony został surowiec farmaceutyczny występujący w kilku 

stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało określone; 

3) dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć 

niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie leku lub jego wygląd, przez: 

a) dodanie surowca farmaceutycznego ułatwiającego prawidłowe przygotowanie postaci 

leku recepturowego lub pozwalającego na uzyskanie jednolitego dawkowania, 

b) prawidłowy dobór surowców farmaceutycznych, zapewniający rozpuszczenie wszystkich 

składników leku recepturowego w celu uzyskania jego właściwej postaci, 

c) zmianę postaci surowca farmaceutycznego z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną lub 

odwrotnie, z uwzględnieniem koniecznej różnicy w ilości surowca; 

4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości 

określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli: 

a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona, 

b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie 

dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności 

zastosowania dawki wskazanej w składzie leku; 

5) umieszcza na recepcie adnotacje o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego; 
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6) umieszcza na recepcie lekarskiej identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w 

art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

7) umieszcza podpis będący: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym albo Karty Specjalisty Medycznego, o której mowa w ustawie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w przypadku recept w postaci elektronicznej 

albo  

b) własnoręcznym podpisem wraz z pieczątką, w przypadku recepty w postaci papierowej. 

2. Surowce farmaceutyczne i postać leku recepturowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub 

innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

3. Osoba sporządzająca lek recepturowy może dokonywać zmian innych niż wymienione w 

ust. 1 pkt 3 i 4 jedynie po porozumieniu się z osobą, która receptę wystawiła. 

4. Osoba sporządzająca lek recepturowy w przypadku recepty wystawionej w postaci 

papierowej odnotowuje na odwrocie recepty dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 i 

ust. 3, a w przypadku recepty wystawionej w postaci elektronicznej wytwarza dokument 

elektroniczny powiązany z receptą, którego wzór został wydany zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz umieszcza podpis, w 

przypadku recepty: 

1) w postaci elektronicznej: za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo Karty Specjalisty Medycznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, albo 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo 

2) w postaci papierowej – podpis własnoręczny wraz z pieczątką. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku osoby sporządzającej lek apteczny. 
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§ 4. 1. Lek recepturowy może być sporządzony i wydany w tej samej aptece, na podstawie 

odpisu recepty, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli: 

1) nie zawiera w swoim składzie surowców farmaceutycznych będących środkami bardzo silnie 

działającymi, silnie działającymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 

lub prekursorami grupy I–R; 

2) osoba, która wystawiła receptę, umieściła na niej adnotację dotyczącą powtórzenia leku, 

określając, ile razy lek ma być powtórzony. 

2. Dopuszcza się sporządzenie i wydanie leku recepturowego na podstawie odpisu recepty, 

zawierającego w swym składzie surowiec farmaceutyczny silnie działający, jeżeli przepisana 

dawka dzienna lub jednorazowa nie przekracza maksymalnej dawki dziennej lub jednorazowej, 

określonej w odrębnych przepisach. 

§ 5. Produkt leczniczy z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do 

stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która 

ukończyła 15. rok życia. 

§ 6. Wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

wystawiany w postaci papierowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Recepty farmaceutyczne, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne, które zostały wystawione w postaci papierowej, powinny być 

oznakowane napisem „Recepta farmaceutyczna” i podlegają ewidencji. 

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

3. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w formie elektronicznej 

zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych. 

§ 8. 1. Recepty farmaceutyczne i zapotrzebowania w postaci papierowej przechowuje się w 

sposób uporządkowany, według dat ich sporządzenia, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. 

2. Recepty farmaceutyczne i zapotrzebowania w postaci elektronicznej przechowuje się w 

Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia i udostępnia się usługodawcy wystawiającemu, usługodawcy 

realizującemu, pacjentowi a także dla inspekcji farmaceutycznej w zakresie jej uprawnień.  
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§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

......................... ................... 

(dane identyfikacyjne  (data sporządzenia) 

uprawnionej jednostki 

organizacyjnej) 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP PRODUKTÓW LECZNICZYCH / WYROBÓW 

MEDYCZNYCH 

 

Lp. 

 

 Nazwa produktu leczniczego /wyrobu 

medycznego(dawka, postać farmaceutyczna, 

wielkość opakowania) 

 

 Ilość 

 

 UWAGI 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Przewidywany termin realizacji zapotrzebowania ................ 

Dane osoby upoważnionej do odbioru ............................ 

.......................................... 

(podpis i pieczątka kierownika uprawnionej 

jednostki organizacyjnej) 

 

........................................... 

(data oraz pieczątka i podpis osoby 

przyjmującej zapotrzebowanie do realizacji) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

strona pierwsza 

 

EWIDENCJA RECEPT FARMACEUTYCZNYCH WYSTAWIANYCH W POSTACI 

PAPIEROWEJ 

 

............................................................... 

(adres apteki) 

............................................................... 

(oznaczenie przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia na 

prowadzenie apteki) 

............................................................... 

(numer i data wydania zezwolenia) 

............................................................... 

(nazwa apteki (o ile posiada)) 

 

 

................ 

(pieczęć apteki) 

  



– 10 – 
 

strona druga 

 

Lp. 

 

 Nazwa 

produktu 

leczniczego 

 

 

Dawka 

 

 Przyczyna 

wydania 

produktu 

leczniczego 

 

 Ilość 

 

 Imię i nazwisko 

oraz adres osoby, 

dla której został 

wydany produkt 

leczniczy 

 

 Data wydania 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”. Projekt określa zasady wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych. Projekt definiuje sposób wydania z apteki produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz ograniczenia 

wiekowe uprawniające do nabycia leku oraz sposób realizacji recept lub zapotrzebowań, 

sporządzania leku recepturowego lub aptecznego. W projektowanym akcie prawnym określono 

sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji 

recept farmaceutycznych i zapotrzebowań. Zdefiniowano także wzór zapotrzebowania w postaci 

papierowej na zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych. Projekt rozporządzenia określa sposób identyfikacji 

farmaceuty sporządzającego receptę farmaceutyczną. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji ustawowej 

w art. 96 ust. 6 ustawy dokonanej na mocy art. 6 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która stworzyła ramy prawne 

niezbędne do umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w 

ochronie zdrowia. 

W konsekwencji zmian systemowych wprowadzających recepty i zlecenia w postaci 

elektronicznej, zmodyfikowano upoważnienie ustawowe z art. 96 ust. 7, ponieważ w aptekach 

zakładowych Ministra Sprawiedliwości, w dalszym ciągu będą realizowane recepty i zlecenia w 

postaci papierowej. 

W upoważnieniu dotyczącym aptek ogólnodostępnych oraz aptek zakładowych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej została wprowadzona e-recepta oraz elementy związane z jej 

obsługą. 

Dodatkowo, z rozporządzenia zostały usunięte zapisy dotyczące przyczyn odmowy 

wydawania leków z apteki, które to zostały przeniesione do ustawy – Prawo farmaceutyczne.
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie wydawania z 

apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Igor Radziewicz – Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 

Tel.: 63-49-553, e-mail: a.falek@mz.gov.pl  

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

 

Źródło  

art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.).  

 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

MZ  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia określa zasady wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Definiuje on 

sposób wydania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych oraz ograniczenia wiekowe uprawniające do nabycia leku oraz sposób realizacji recept lub 

zapotrzebowań, sporządzania leku recepturowego lub aptecznego. W projektowanym akcie prawnym określono sposób i 

tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji recept farmaceutycznych i 

zapotrzebowań. Zdefiniowano także wzór zapotrzebowania w postaci papierowej na zakup produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Projekt rozporządzenia 

precyzuje sposób identyfikacji farmaceuty sporządzającego receptę farmaceutyczną. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W konsekwencji zmian systemowych wprowadzających recepty i zlecenia w postaci elektronicznej, zmodyfikowano 

upoważnienie ustawowe z art. 96 ust. 7, ponieważ w aptekach zakładowych Ministra Sprawiedliwości, w dalszym ciągu 

będą realizowane recepty i zlecenia w postaci papierowej. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji ustawowej w art. 96 ust. 7 ustawy 

dokonanej na mocy art. 6 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 

ustaw, która stworzyła ramy prawne niezbędne do umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu 

informacji w ochronie zdrowia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Apteki 

 

 

 

15020 

 

Rejestr Aptek 

CSiOZ 

 

Zmiana identyfikacji 

farmaceuty przy 

realizacji recept 

wystawianych w 

postaci elektronicznej 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom poprzedzającym przygotowanie projektu.  

Przedmiotowy projekt zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych uczelniom medycznym, samorządom zawodów 

medycznych oraz innym organizacjom zrzeszającym osoby wykonujące zawody medyczne, organizacjom zrzeszającym 

przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, a także zrzeszeniom pacjentów, w tym następującym podmiotom z 14- 

dniowym terminem na zgłaszanie uwag: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

3) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; 

4) Forum Związków Zawodowych; 

5) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”; 
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6) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”; 

7) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej; 

8) Pracodawcom RP; 

9) Naczelnej Izbie Aptekarskiej; 

10) Naczelnej Izbie Lekarskiej; 

11) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych; 

12) Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych; 

13) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

14) Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej POLMED; 

15) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 

16) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 

17) Konfederacji Lewiatan; 

18) Polskiej Izbie Handlu; 

19) Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED; 

20) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej; 

21) Polskiemu Stowarzyszeniu Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych; 

22) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; 

23) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI; 

24) Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej; 

25) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych; 

26) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; 

27) Stowarzyszeniu Magistrów i Techników Farmacji; 

28) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”; 

29) Związkowi Pracodawców Branży Zoologicznej HOBBY FLORA ZOO; 

30) Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; 

31) Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

32) Związkowi Zawodowemu Techników Farmaceutycznych R.P.; 

33) Związkowi Rzemiosła Polskiego.  

Wyniki konsultacji zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny, po ich zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979), niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

„Rządowy Proces Legislacyjny”.  

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny po ich zakończeniu.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Saldo ogółem -            
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budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Źródła finansowania  Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

brak 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 Nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz  

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie wpływa na rynek pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenia nie wpłynie na inne ww. obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozwiązanie problemów określonych w pkt 1 Oceny Skutków Regulacji nastąpi wraz z wejściem w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13/07/EP 



 

Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 

w sprawie recept 

 

Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
2)

) zarządza co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i papierowej; 

2) zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór 

recepty w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;  

3) sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę 

i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej; 

4) sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej; 

5) sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji recepty w postaci elektronicznej; 

6) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie  

jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej. 

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) oddział wojewódzki Funduszu – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2) osoba uprawniona – osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

                                                      
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 

(Dz. U. poz. 1268). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, 

poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. 

Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 

Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 

2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875. 
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oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345); 

3) osoba wydająca – osobę uprawnioną do wykonywania czynności fachowych w aptece, 

zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

4) osoba wystawiająca receptę – lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, 

pielęgniarkę lub położną uprawnioną do wystawiania recept na podstawie przepisów o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty, przepisów o zawodzie felczera, przepisów o zawodach 

pielęgniarki i położnej; 

5) przepisy o koordynacji – przepisy o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 23 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 i ...); 

6) SIM –  System Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 

855 i …); 

7) ustawa o SIOZ – ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

8) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych); 

9) ustawa o refundacji – ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

10) ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28); 

11) ustawa – Prawo farmaceutyczne – ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

12) podmiot – rozumie się przez to: 

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i …), 

b) osoby uprawnione o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji; 

13) recepta refundowana – recepta, o której mowa w art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne; 

14) rejestr leków – rejestr produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępniony przez system 

teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ustawy o SIOZ. 

§ 2. 1. Treść recepty zapisanej w SIM nie może być zmieniana. Każda zmiana wymaga 
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anulowania recepty w systemie SIM i wystawienia recepty na nowo. Anulowanie recepty 

zapisanej w SIM realizuje wyłącznie osoba  wystawiająca. 

2. Na recepcie wystawionej mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę 

wystawiającą receptę. Dokonanie poprawki polega na anulowaniu wystawionej recepty i 

wystawieniu nowej. 

3. Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

4. Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić: 

1) polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie oznaczenia „CITO”; 

2) zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przez 

zamieszczenie oznaczenia „Nie zamieniać”, przy pozycji leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, którego dotyczy. 

5. Jeżeli osoba wystawiająca receptę chce określić ilość leku za pomocą liczby opakowań, to 

musi wskazać wielkości opakowania według Rejestru Leków wykorzystując kod GS1 (EAN).  

§ 3. 1. Realizacja recepty obejmuje jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych 

przez osobę wydającą. 

2. Otaksowanie recepty polega na wytworzeniu dokumentu elektronicznego powiązanego z 

receptą, którego wzór został wydany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 

ustawy o SIOZ, obejmującego następujące dane dotyczące wydanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego: 

1) własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich 

postaci i mocy albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; 

2) wielkości opakowania; 

3) liczby wydanych opakowań; 

4) wartości wydanych opakowań; 

5) rodzaju odpłatności; 

6) wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 
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7) wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; 

8) kwoty podlegającej refundacji; 

9) wysokość taksy laborum – jeżeli dotyczy. 

§ 4. W przypadku realizacji recepty, na której przepisano lek niepodlegający refundacji, 

otaksowanie recepty obejmuje naniesienie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–4 i 9. 

§ 5. 1. Jeżeli na recepcie nie wprowadzono danych, wprowadzono je w sposób błędny lub 

niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli na recepcie nie wprowadzono, wprowadzono w sposób, błędny lub niezgodny z 

rozporządzeniem kod uprawnień dodatkowych pacjenta – osoba wydająca określa go 

na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych 

przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w dokumencie, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym 

przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 

ust. 2 ustawy o refundacji; 

2) jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – osoba wydająca przyjmuje, że 

jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, 

środków  spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych, a w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji 

jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej określając sposób dawkowania i okres stosowania, osoba wydająca 

przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę 

wystawiającą receptę. 

2. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i schematu 

dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, 

jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. 

3. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, 

o której mowa w art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca zmniejsza 
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ilość leku recepturowego do tej ilości. 

§ 6. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne wydaje się: 

1) w pełnych opakowaniach określonych w wykazie refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, z 

uwzględnieniem § 7; 

2) w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak mniejszej niż ilość 

określona przez tę osobę; 

3) w ilości przeznaczonej do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na 

podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. 

2. Jeżeli na recepcie podano schemat dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 

pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w 

ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno 

najmniejsze opakowanie leku, określone w wykazie refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. 

§ 7. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a 

pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, 

osoba wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach 

parenteralnych, lek do nebulizacji, lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” lub leki 

zawierające substancje psychotropowe z grup III–P i IV–P oraz leki zawierających środki 

odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli ilość leku 

zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak 

nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają 

opakowania bezpośrednie. 

§ 8. Za refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne wydawane za odpłatnością ryczałtową, pobiera się wysokość dopłaty 

świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o refundacji, proporcjonalną do 

wydawanej ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego. 

§ 9. Leki dla osób, o których mowa w art. 43, art. 45, art. 46, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wydaje się na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub legitymacji 
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„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332) i art. 22 ustawy z dnia 

1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 793), książki inwalidy wojennego (wojskowego), o której mowa w art. 23c 

ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.
3)

), legitymacji osoby represjonowanej, o 

której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 

oraz z 2015 r. poz. 693), lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych 

uprawnień. Osoba wydająca zamieszcza wówczas w dokumencie, o którym mowa w par. 13.2 

numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia. 

§ 10. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty osoba wydająca 

odmawia jej realizacji niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego i oddział wojewódzki Funduszu właściwe ze względu na adres prowadzenia 

apteki, oraz, o ile to możliwe, osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji  albo podmiot, w ramach którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a 

ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

§ 11. Recepty te będą przechowywane w SIM i będą dostępne dla usługodawcy 

wystawiającego (osobę uprawnioną), apteki (usługodawcy) realizującego, pacjenta oraz 

kontrolerów płatnika publicznego, jeżeli dotyczą produktów refundowanych ze środków 

publicznych, a także dla inspekcji farmaceutycznej w zakresie jej uprawnień. 

§ 12. 1. Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę 

w zakresie: 

1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; 

2) prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa. 

2. Do kontroli wystawiania recept, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 64 ust. 1–9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy. 

3. Kontrola realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań osób 

                                                      
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. i Nr 113, poz. 745, z 2011 r. 

Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 118 oraz z 2014 r. poz. 1682. 
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wydających w zakresie: 

1) zrealizowania i otaksowania recept; 

2) ilości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych; 

3) przestrzegania terminów realizacji recept. 

4. Do kontroli realizacji recept, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 47 ustawy o refundacji w zakresie leków refundowanych. W odniesieniu do leków 

pełnopłatnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne.  

§ 13. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych zostały określone w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671).  

 § 14. 1. Na recepcie mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę wystawiającą 

receptę, z wyjątkiem § 22 ust. 1 pkt 1 lit. a, e, g oraz pkt 2 i 3. Każda poprawka wymaga 

dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej 

receptę przy poprawianej informacji. 

2. Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

3. Na dole recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON 

podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca 

receptę – zwrot „wydruk własny”. 

§ 15. 1. Recepta refundowana, może również zawierać dane, o których mowa w § 16. 

2. Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić: 

1) polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji "Cito" lub innej równoważnej; 

2) zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przez 

zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”, przy pozycji leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, którego dotyczy. 

§ 16. 1. Recepta w rozumieniu art. 3 lit. k dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej 

opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45), wystawiona przez osobę 

wystawiającą receptę, na prośbę pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, zwana dalej „receptą 

transgraniczną”, zawiera następujące dane: 

1) imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2) datę urodzenia pacjenta; 

3) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

4) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); 

5) dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer 

telefonu, lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym); 

6) dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”; 

7) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, jeżeli: 

a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub 

b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w 

takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej; 

8) postać; 

9) moc; 

10) ilość; 

11) schemat dawkowania; 

12) datę wystawienia recepty. 

2. Recepta transgraniczna może zawierać także inne dane, o których mowa w art. 96a ustawy 

– Prawo farmaceutyczne. 

3. Do recepty transgranicznej stosuje się przepis § 14 ust. 1. 

4. Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”. 

§ 17. 1. Wzór: 

1) recepty refundowanej określają załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia; 

2) recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” określa załącznik nr 8 do 

rozporządzenia. 

2. Wymiary recept, o których mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 

90 mm szerokości. Recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” są wystawiane na 
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druku w kolorze białym. 

3. Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek osoby uprawnionej albo podmiotu, w ramach 

którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne przydziela im zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi 

recepty. Świadczeniodawca przydziela wykonującym u niego zawód osobom uprawnionym, o 

których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zakresy liczb będących unikalnymi numerami 

identyfikującymi recepty. 

4. Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, 

osoba uprawniona albo podmiot, w ramach którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 

96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zaopatrują się w druki recept we własnym 

zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania. 

5. Oddział wojewódzki Funduszu może zawierać z podmiotami zajmującymi się drukiem 

recept umowy określające sposób i warunki przydzielania, za pośrednictwem tych podmiotów, 

zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty; zawarte umowy nie 

ograniczają prawa osoby uprawnionej albo podmiotu, w ramach którego wystawiono receptę, o 

którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, do otrzymywania 

zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty bezpośrednio w 

oddziale wojewódzkim Funduszu. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, osoba uprawniona albo podmiot, w ramach 

którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept. 

7. Druki recept lub zakresy liczb, przydzielone zgodnie z ust. 3 lub 5, są wykorzystywane 

wyłącznie przez osoby uprawnione, którym te druki lub zakresy liczb zostały przydzielone przez 

oddział wojewódzki Funduszu lub podmiot, w ramach którego wystawiono receptę, o którym 

mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zakresy liczb będące unikalnymi 

numerami identyfikującymi recepty mogą być wykorzystane tylko raz. 

8. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty mogą być również 

przydzielane przez oddział wojewódzki Funduszu osobie uprawnionej albo podmiotowi, w 

ramach którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, na podstawie przedstawionej przez świadczeniobiorcę karty ubezpieczenia 
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zdrowotnego lub innego dokumentu elektronicznego potwierdzającego ubezpieczenie. Wydruk 

recepty wraz z unikalnym numerem identyfikującym receptę, następuje u osoby uprawnionej 

albo u podmiotu, w ramach którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 

ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

9. W przypadku osoby wystawiającej receptę, która nie jest osobą uprawioną, zakresy liczb 

będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wydaje Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę. 

10. Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zakresy liczb będące unikalnymi 

numerami identyfikującymi recepty przydziela właściwy miejscowo dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu na podstawie umowy określającej sposób i warunki przydzielania tych 

zakresów liczb, z których dwie pierwsze cyfry przyjmują wartość 07. 

11. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające 

kategorię dostępności „Rpw” przydzielane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu mogą być wykorzystane tylko raz. 

§ 18.  Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji posiadające 

kategorię dostępności „Rp”, nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia. 

§ 19. 1. Realizacja recepty obejmuje potwierdzenie realizacji recepty, jej otaksowanie oraz 

wydanie przepisanych na niej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych przez osobę wydającą. 

2. Potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie i polega na zamieszczeniu 

na niej: 

1) imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci; 

2) podpisu osoby wydającej. 

3. Otaksowanie recepty polega na czytelnym naniesieniu na recepcie lub na odrębnym 

dokumencie przechowywanym łącznie z receptą, której dotyczy, następujących danych 

dotyczących każdego z różnych opakowań wydanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: 

1) własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich 

postaci i mocy albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; 

2) wielkości opakowania; 
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3) liczby wydanych opakowań; 

4) wartości wydanych opakowań; 

5) rodzaju odpłatności; 

6) wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 

7) wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; 

8) kwoty podlegającej refundacji; 

9) wysokość taksy laborum – jeżeli dotyczy. 

4. Na recepcie lub odrębnym dokumencie, o którym mowa w ust. 3, osoba wydająca 

umieszcza nazwę, adres apteki, datę, godzinę realizacji recepty i numer nadany recepcie w 

aptece, a jeżeli odrębny dokument, o którym mowa w ust. 3, jest dokumentem zbiorczym, 

zawierającym dane dotyczące wielu recept, to: 

1) numer nadany recepcie w aptece zamieszcza się na recepcie oraz na dokumencie zbiorczym 

obok danych dotyczących tej recepty; 

2) jeżeli na recepcie występuje numer recepty, na dokumencie zbiorczym zamieszcza się go 

obok danych dotyczących tej recepty. 

§ 20. W przypadku realizacji recepty, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające 

refundacji, otaksowanie recepty obejmuje naniesienie danych, o których mowa w § 19 ust. 3 

pkt 1–4 i 9 oraz ust. 4. 

§ 21. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa 

w art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, lub zamieszczone zgodnie z § 22, także w przypadku, 

gdy: 

1) rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty 

przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub 

2) recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty. 

3)  adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

§ 22. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub 

niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z 

rozporządzeniem: 
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a) kod uprawnień dodatkowych pacjenta – osoba wydająca określa go na podstawie 

odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą 

receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i 

zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, 

b) postać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego – osoba wydająca określają na podstawie posiadanej wiedzy, 

c) moc leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – osoba 

wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) schemat dawkowania, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy – Prawo 

farmaceutyczne – osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, wyrobów 

medycznych niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer 

dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna 

instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich 

dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba 

wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz 

składa swój podpis i zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym 

przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 

ustawy o refundacji, 

f) datę realizacji recepty „od dnia” – osoba wydająca przyjmuje, że wpisano znak „X”, 

g) numer PESEL – osoba wydająca określa wiek na podstawie innego dokumentu 

przedstawionego przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza tę 

informację na rewersie recepty oraz składa swój podpis, 
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h) odpłatność: 

– w przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje lek, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za 

odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie, 

– w przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje lek, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za 

najwyższą odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie, 

– w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, osoba 

wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia, chyba że zachodzą 

okoliczności, o których mowa w lit. a – w takim przypadku osoba wydająca wydaje lek, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za 

odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta; 

2) jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem: 

a) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę – osoba wydająca 

określa go na podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; 

osoba wydająca zamieszcza ten numer na rewersie recepty oraz składa swój podpis, a w 

przypadku recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne podlegające refundacji składa swój podpis i zamieszcza go w 

komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, 

b) dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 96a 

ust. 1 pkt 2 – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba 
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wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis, a w przypadku 

recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby 

medyczne podlegające refundacji składa swój podpis i zamieszcza je w komunikacie 

elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa 

w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 

3) jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub błędny dane pacjenta, o których mowa 

w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d ustawy – Prawo farmaceutyczne osoba wydająca określa 

je na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba 

wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis; w przypadku danych, o 

których mowa w art. 96 a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca 

zamieszcza je w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 

4) jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno 

najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych 

niepodlegających refundacji jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; określając sposób dawkowania i okres stosowania, 

osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez 

osobę wystawiającą receptę. 

2. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i schematu 

dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje 

najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. 

3. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, 

o której mowa w art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca 

zmniejsza ilość leku recepturowego do tej ilości. 

4. Osoba wydająca realizuje receptę, na której: 

1) nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o których mowa w 

§ 2 ust. 3; 
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2) wpisano w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem adnotację na recepcie 

wystawionej dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla 

rodzeństwa; 

3) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące 

reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych. 

§ 23. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne wydaje się: 

1) w pełnych opakowaniach określonych w wykazie refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, z 

uwzględnieniem § 24; 

2) w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak mniejszej niż ilość 

określona przez tę osobę; 

3) w ilości przeznaczonej do maksymalnie120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie 

podanego na recepcie sposobu dawkowania. 

2. Jeżeli na recepcie podano schemat dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 

pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w 

ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno 

najmniejsze opakowanie leku, określone w wykazie refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. 

§ 24. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a 

pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, 

osoba wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach 

parenteralnych, lek do nebulizacji, lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” lub leki 

zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierających środki 

odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli ilość leku 

zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak 

nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają 

opakowania bezpośrednie. 

§ 25. Za refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne wydawane za odpłatnością ryczałtową, pobiera się wysokość dopłaty 
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świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o refundacji, proporcjonalną do 

wydawanej ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego. 

§ 26. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji wydaje się po dołączeniu do recepty kopii dokumentu potwierdzającego 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. 

2. Jeżeli dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji jest poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, przepisu 

ust. 1 nie stosuje się. 

§ 27. Leki dla osób, o których mowa w art. 43, art. 45, art. 46, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wydaje się na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub legitymacji 

"Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, książki inwalidy wojennego 

(wojskowego), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, legitymacji osoby represjonowanej, o której 

mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub innego dokumentu 

potwierdzającego prawo do korzystania z tych uprawnień. Osoba wydająca zamieszcza wówczas 

na rewersie recepty numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz składa swój 

podpis. 

§ 28. 1. Recepta po zrealizowaniu, a w przypadku sporządzenia odpisu recepty, także ten 

odpis, pozostają w aptece, w miejscu ich realizacji. 

2. Jeżeli recepta jest wystawiana z kopią, w aptece pozostaje jej oryginał. 

§ 29. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty osoba wydająca 

odmawia jej realizacji, zatrzymuje ją i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego i oddział wojewódzki Funduszu właściwe ze względu na adres 

prowadzenia apteki, oraz, o ile to możliwe, osobę uprawnioną albo podmiot, w ramach którego 

wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

§ 30.  1. Recepta w rozumieniu art. 3 lit. k dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej 

opiece zdrowotnej zawierająca dane, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1–5 i pkt 7–12, a także 

adres udzielenia świadczenia i oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest 

realizowana za pełną odpłatnością. 

2. Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą, o 

której mowa w ust. 1, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 

1) imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2) adres pacjenta; 

3) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową; 

4) postać; 

5) moc; 

6) ilość; 

7) datę wystawienia recepty; 

8) dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby 

wystawiającej receptę. 

§ 31. Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością. 

§ 32. Jeżeli recepta, o której mowa w art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, 

zawiera dane określone w § 16, może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o 

której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie 

dla recepty transgranicznej. 

§ 33. Kopię dokumentu, o którym mowa w § 34 ust. 1, apteka składa w oddziale 

wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na adres apteki, dwa razy w miesiącu, w 

następujących terminach: 

1) za okres od 1. do 15. dnia miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu 

rozliczeniowego; 

2) za okres od 16. dnia do końca miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia 

okresu rozliczeniowego. 

§ 34.  1. Druki recept lub przydzielone unikalne numery identyfikujące receptę przechowuje 

się w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. 
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2. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery 

identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu albo zniszczenia, utraty 

lub kradzieży zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty albo 

podejrzenia sfałszowania tych recept lub tych zakresów, osoba uprawniona albo podmiot, w 

ramach którego wystawiono receptę, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, powiadamiają niezwłocznie oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze 

względu na adres osoby uprawnionej albo podmiotu, w ramach którego wystawiono receptę, o 

którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, przekazując informacje o 

związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli jest to możliwe do ustalenia. 

3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, oddział wojewódzki 

Funduszu niezwłocznie blokuje przydzielone unikalne numery identyfikujące recepty i 

zamieszcza je w prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej bazie numerów 

recept zablokowanych oraz przekazuje w postaci elektronicznej informacje o zablokowanych 

numerach wszystkim aptekom. 

4. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery 

identyfikujące recepty wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego albo 

zniszczenia, utraty lub kradzieży zakresów liczb będących unikalnymi numerami 

identyfikującymi recepty albo podejrzenia sfałszowania tych recept lub tych zakresów, osoba 

wystawiająca receptę powiadamia niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 

który wydał te numery, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach 

tych recept, jeżeli jest to możliwe do ustalenia. 

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny zwraca się z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, który 

przydzielił mu unikalne numery identyfikujące recepty, o niezwłoczne zablokowanie tych 

numerów i zamieszczenie ich w prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej 

bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazanie w postaci elektronicznej informacji o 

zablokowanych numerach wszystkim aptekom. 

6. Recepty posiadające zablokowane unikalne numery identyfikujące recepty nie są 

realizowane od dnia następującego po dniu zamieszczenia tej informacji. 

§ 35. 1. Recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept są przechowywane w 

aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty. 
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2. Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 

recepty są przechowywane w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 19 

ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 

1) nastąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne; 

2) zostały realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

3. W przypadku gdy zezwolenie, na podstawie którego prowadzona była apteka, zostało 

uchylone, cofnięte, stwierdzono jego wygaśnięcie albo nieważność, podmiot prowadzący aptekę 

jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o 

miejscu ich przechowywania: 

1) oddział wojewódzki Funduszu, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept; 

2) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia 

apteki. 

§ 36. 1. Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę 

w zakresie: 

1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; 

2) prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa. 

2. Do kontroli wystawiania recept, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 64 ust. 1–9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy. 

3. Kontrola realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań osób 

wydających w zakresie: 

1) zrealizowania i otaksowania recept; 

2) ilości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych; 

3) przestrzegania terminów realizacji recept. 

4. Recepta, na podstawie której osoba wydająca wydała lek, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją lekarską wynikającą z 

dokumentacji medycznej, spełnia wymagania w zakresie jej czytelności określone w § 2 ust. 1 

pkt 1. 
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5. Do kontroli realizacji recept, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 47 ustawy o refundacji. 

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

  

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ... 2015 r. (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1  

TABELA 1 

KOD UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA 

Lp. 

 

Kod 

uprawnień 

 

Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje 

uprawnienie 

 

1. 

 

 AZ 

 

 Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z 

dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest  

2. 

 

 IB 

 

 Inwalidom wojennym oraz innym osobom, o których mowa w art. 46 

ust 1 posiadający uprawnienia określone w art. 46 ustawy 

3. 

 

 IN 

 

 Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia 

z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 12 ustawy                                                                            

4. 

 

 IW 

 

 Inwalidom wojskowym oraz innym osobom, o których mowa w art. 45 

ust 1 posiadający uprawnienia określone w art. 45 ustawy 

5. 

 

 PO 

 

Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie 

wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, 

służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny – o ile nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia z innego tytułu posiadający uprawnienia określone  

w art. 44 ustawy 

6. 

 

 WP 

 

Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, 

art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 
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ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych  

7. 

 

 ZK 

 

Świadczeniobiorcy,  który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” posiadający 

uprawnienia określone w art. 43 ustawy 

 

TABELA 2 

 KOD TYTUŁU UPRAWNIAJĄCEGO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Lp. 

 

Kod 

uprawnień 

 

Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje 

uprawnienie 

 

1. 

 

 BW 

 

 Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

2. 

 

CN 

 

Kobieta w okresie ciąży, porodu, połogu będąca osobą nieubezpieczoną 

posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terytorium 

RP, uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych na zasadach określonych w ustawie  w art. 2 

ust. 1 pkt 3 ustawy 

3. 

 

DN 

 

osoba będąca osobą nieubezpieczoną, posiadającą obywatelstwo 

polskie, miejsce zamieszkania na terytorium RP, która nie ukończyła 

18 roku życia,  uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych  w 

ustawie w art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy 

  

  



– 23 – 
 

Załącznik nr 2 

IDENTYFIKATORY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU 

 

Lp. 

 

 Identyfikator 

 

 Nazwa oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

1 

 

 01 

 

 Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 

 

2 

 

 02 

 

 Kujawsko–Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy 

 

3 

 

 03 

 

 Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie 

 

4 

 

 04 

 

 Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze 

 

5 

 

 05 

 

 Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi 

 

6 

 

 06 

 

 Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 

 

7 

 

 07 

 

 Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie 

 

8 

 

 08 

 

 Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 

 

9 

 

 09 

 

 Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie 

 

10 

 

 10 

 

 Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 

 

11 

 

 11 

 

 Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku 
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12 

 

 12 

 

 Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach 

 

13 

 

 13 

 

 Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 

 

14 

 

 14 

 

 Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie 

 

15 

 

 15 

 

 Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu 

 

16 

 

 16 

 

 Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie 
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Załącznik nr 3  

SYMBOLE INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 

KOORDYNACJI 

 

Lp. 

 

 Nazwa państwa instytucji właściwej 

 

 Symbol 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

1 

 

 Austria 

 

 AT 

 

2 

 

 Belgia 

 

 BE 

 

3 

 

 Bułgaria 

 

 BG 

 

4 

 

 Chorwacja 

 

 HR 

 

5 

 

 Cypr 

 

 CY 

 

6 

 

 Czechy 

 

 CZ 

 

7 

 

 Dania 

 

 DK 

 

8 

 

 Estonia 

 

 EE 

 

9 

 

 Finlandia 

 

 FI 

 

10 

 

 Francja 

 

 FR 

 

11  Grecja  GR 
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12 

 

 Hiszpania 

 

 ES 

 

13 

 

 Holandia 

 

 NL 

 

14 

 

 Islandia 

 

 IS 

 

15 

 

 Irlandia 

 

 IE 

 

16 

 

 Liechtenstein 

 

 LI 

 

17 

 

 Litwa 

 

 LT 

 

18 

 

 Luksemburg  LU 

 

19 

 

 Łotwa 

 

 LV 

 

20 

 

 Malta 

 

 MT 

 

21 

 

 Niemcy 

 

 DE 

 

22 

 

 Norwegia 

 

 NO 

 

23 

 

 Portugalia 

 

 PT 

 

24 

 

 Rumunia 

 

 RO 

 

25 

 

 Słowacja 

 

 SK 

 

26  Słowenia  SI 
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27 

 

 Szwajcaria 

 

 CH 

 

28 

 

 Szwecja 

 

 SE 

 

29 

 

 Węgry 

 

 HU 

 

30 

 

 Wielka Brytania 

 

 GB 

 

31 

 

 Włochy 

 

 IT 
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Załącznik nr 4   

SPOSÓB BUDOWY UNIKALNEGO NUMERU IDENTYFIKUJĄCEGO RECEPTĘ 

NADAWANEGO PRZEZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI FUNDUSZU 

Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu 

dwóch cyfr, z których: 

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty: 

a) 00 – dla druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, 

b) (uchylona); 

c) 02 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty 

przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu, 

d) 07 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty wydane 

przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego; 

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) cyfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Funduszu, przy czym tworzą one 

unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer; 

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość: 

a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, 

b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”; 

5) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w 

części II załącznika nr 5 do rozporządzenia. 
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Załącznik nr 5 

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO 

CZĘŚĆ I 

1. Identyfikator osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg czternastu cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „2”; 

2) cyfry od drugiej do dziesiątej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 4 lub § 4 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia; 

3) cyfry od jedenastej do trzynastej mają wartość „000”; 

4) cyfra czternasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części 

II. 

2. Data wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, jest 

przedstawiana jako ciąg dziesięciu cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „4”; 

2) cyfry od drugiej do piątej określają numer roku; 

3) cyfry szósta i siódma określają numer miesiąca w roku; 

4) cyfry ósma i dziewiąta określają numer dnia miesiąca; 

5) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. 

3. Numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, 

jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „3”; 

2) cyfra druga ma wartość „0” dla numeru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b 

rozporządzenia; 

3) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, 

jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli 

odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer; 

4) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1–3 załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego 

kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „5”; 

2) cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub 
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świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób 

określony w ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika; 

3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania 

zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w 

ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika; 

4) cyfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiątej określają datę wystawienia 

recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 

pkt 2–4 załącznika; 

5) cyfra trzydziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części 

II. 

5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego 

kodu kreskowego jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „6”; 

2) cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub 

świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób 

określony w ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika; 

3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają datę wystawienia recepty, o 

której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2–4 

załącznika; 

4) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w 

części II. 

6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu 

kreskowego jako ciąg osiemnastu cyfr, z których: 

1) cyfra pierwsza ma wartość „7”; 

2) cyfry od drugiej do dziewiątej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 

załącznika; 

3) cyfry od dziesiątej do siedemnastej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2–4 załącznika; 

4) cyfra osiemnasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części 

II. 
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7. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg 

dwudziestu dwóch cyfr, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, w postaci kodu 

kreskowego: 

1) „Przeplatany 2 z 5” (ITF), zgodnie z normą określającą kody kreskowe – wymagania 

dotyczące symboliki „Przeplatany 2 z 5” lub 

2) „UCC/EAN-128” ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o 

wartości „90”, zgodnie z normami określającymi kody kreskowe – wymagania 

dotyczące symboliki „Kod 128” i: kody kreskowe – identyfikatory danych. 

CZĘŚĆ II 

ALGORYTM OBLICZANIA CYFRY KONTROLNEJ 

Obliczanie cyfry kontrolnej odbywa się według następujących kroków: 

1) mnożenie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru (poza ostatnią, nieznaną jeszcze cyfrą 

kontrolną) przez odpowiednie wagi wynoszące: 7 dla cyfry pierwszej, 9 dla cyfry drugiej, 1 

dla cyfry trzeciej, 3 dla cyfry czwartej, 7 dla cyfry piątej, 9 dla cyfry szóstej, 1 dla cyfry 

siódmej, 3 dla cyfry ósmej itd. cyklicznie; 

2) sumowanie uzyskanych iloczynów; 

3) wyznaczenie reszty z dzielenia całkowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10); 

4) uzyskana cyfra jest cyfrą kontrolną. 
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Załącznik nr 6 

WZÓR RECEPTY REFUNDOWANEJ 

 

Recepta 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczeniodawca 

Pacjent 

 

 

 

 

 

 

PESEL  

Oddział NFZ 

Uprawnienia 

dodatkowe 

Rp Odpłatność 

 

 

 

 

Kontynuacja 

 



– 33 – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wystawienia: 

 

 

Dane i podpis  

pielęgniarki, położnej  

 

 

 

 

 

 

 

Dane podmiotu drukującego 

Data realizacji „od 

dnia”: 

 

 

 

  



– 34 – 
 

Załącznik nr 7   

WZÓR RECEPTY REFUNDOWANEJ 

Recepta 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczeniodawca 

Pacjent 

 

 

 

 

 

 

PESEL  

Oddział NFZ 

Uprawnienia 

dodatkowe 

Rp Odpłatność 

 

 

 

 

Kontynuacja 
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Data wystawienia: 

 

 

Dane i podpis  

pielęgniarki, położnej  

 

 

 

 

 

 

 

Dane podmiotu drukującego 

Data realizacji „od 

dnia”: 
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Załącznik nr 8  

 

WZÓR RECEPTY NA LEK POSIADAJĄCY KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI „Rpw” 

 

Recepta 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczeniodawca 

Pacjent 

 

 

 

 

 

 

PESEL  

Oddział NFZ 

Uprawnienia 

dodatkowe 

Rp Odpłatność 

 

 

 

 

Kontynuacja 
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Data wystawienia: 

 

 

Dane i podpis  

pielęgniarki, położnej  

 

 

 

 

 

 

 

Dane podmiotu drukującego 

Data realizacji „od 

dnia”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 38 – 
 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji 

ustawowej w art. 96 ust. 12 ustawy dokonanej na mocy art. 6 pkt 13  ustawy o zmianie ustawy o 

systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która stworzyła ramy 

prawne niezbędne do umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu 

informacji w ochronie zdrowia. 

Z rozporządzenia do ustawy – Prawo farmaceutyczne zostało przeniesionych większość 

danych jakie powinny znaleźć się na recepcie. Zakres danych oprócz danych osobowych zawiera 

także dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiano receptę, elementy jakie powinna 

zawierać recepta refundowana, dane dotyczące przepisanego leku, dane dotyczące realizacji 

recepty, okres farmakoterapii oraz informacje o odpisie. Dane dotyczące realizacji recept, recepty 

transgranicznej bądź zakresu pozostałych danych jakie powinny znaleźć się na recepcie będą się 

znajdowały w rozporządzeniu w sprawie recept, o którym mowa powyżej. Należy wskazać, że 

został rozszerzony zakres danych, które będzie zawierała recepta pełnopłatna, o obligatoryjność 

wpisania danych podmiotu, w ramach którego wystawiana jest recepta, oraz numeru PESEL bądź 

innego identyfikatora usługobiorcy. 

Ponadto, rozporządzenie unifikuje zasady dotyczące wystawiania recept, realizacji i 

kontroli dla wszystkich osób, które mają uprawnienia do ich wystawiania tj. lekarzy, lekarzy 

dentystów, felczerów, starszych felczerów, pielęgniarek i położnych. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Igor Radziewicz – Winnicki – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i 

Farmacji 

Tel.: 63-49-553, e-mail: a.falek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

28.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

 

Nr w wykazie prac Ministra 

Zdrowia 

MZ  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Wprowadzenie recepty wystawianej w postaci elektronicznej a także nadanie uprawnień 

kolejnym grupom zawodowym uprawnienia do wystawiania recept. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Z rozporządzenia do ustawy – Prawo farmaceutyczne zostało przeniesionych większość danych 

jakie powinny znaleźć się na recepcie. Zakres danych oprócz danych osobowych zawiera także 

dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiano receptę, elementy jakie powinna 

zawierać recepta refundowana, dane dotyczące przepisanego leku, dane dotyczące realizacji 

recepty, okres farmakoterapii oraz informacje o odpisie. Dane dotyczące realizacji recept, recepty 

transgranicznej bądź zakresu pozostałych danych jakie powinny znaleźć się na recepcie będą się 

znajdowały w rozporządzeniu w sprawie recept, o którym mowa powyżej. Należy wskazać, że 

został rozszerzony zakres danych, które będzie zawierała recepta pełnopłatna, o obligatoryjność 

wpisania danych podmiotu, w ramach którego wystawiana jest recepta, oraz numeru PESEL bądź 

innego identyfikatora usługobiorcy. 

Ponadto, rozporządzenie unifikuje zasady dotyczące wystawiania recept, realizacji i kontroli dla 

wszystkich osób, które mają uprawnienia do ich wystawiania tj. lekarzy, lekarzy dentystów, 

felczerów, starszych felczerów, pielęgniarek i położnych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE? 

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w 

innych krajach.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

1. 1.Świdczeniobio

rcy 

2.  

3.  

4.  

33 981 182  

 

 

 

 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych  

na dzień 30.06.2015 r. 

Centralny Rejestr Lekarzy 

1. 1.Pacjenci będą 

mieli elektroniczny 

dostęp do 

wystawianych dla 

siebie recept; 

mailto:a.falek@mz.gov.pl
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2. Lekarze 

 

 

 

 

 

3. Apteki  

 

4. NFZ 

 

16 2009 

 

 

 

 

15020 

 

 

 

2. Lekarze będą 

mogli szybciej, 

sprawniej i z 

mniejszą ilością 

błędów wystawiać 

recepty. 

3. Szybsza 

realizacja recept 

4. Lepszy dostęp 

do recept 

skutkujący 

możlwością 

przeprowadzania 

bardziej 

efektywnej 

kontroli. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom poprzedzającym przygotowanie 

projektu.  

Przedmiotowy projekt zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych uczelniom 

medycznym, samorządom zawodów medycznych oraz innym organizacjom zrzeszającym osoby 

wykonujące zawody medyczne, organizacjom zrzeszającym przedstawicieli przemysłu 

farmaceutycznego, a także zrzeszeniom pacjentów, w tym następującym podmiotom  

z 14- dniowym terminem na zgłaszanie uwag: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

3) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; 

4) Forum Związków Zawodowych; 

5) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”; 

6) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”; 

7) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej; 

8) Pracodawcom RP; 

9) Naczelnej Izbie Aptekarskiej; 

10) Naczelnej Izbie Lekarskiej; 

11) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych; 

12) Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych; 

13) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

14) Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej POLMED; 

15) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 

16) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 

17) Konfederacji Lewiatan; 

18) Polskiej Izbie Handlu; 

19) Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED; 

20) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej; 

21) Polskiemu Stowarzyszeniu Zagranicznych Producentów i Importerów Leków 

Weterynaryjnych; 
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22) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; 

23) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI; 

24) Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; 

25) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych; 

26) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; 

27) Stowarzyszeniu Magistrów i Techników Farmacji; 

28) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”; 

29) Związkowi Pracodawców Branży Zoologicznej HOBBY FLORA ZOO; 

30) Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; 

31) Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

32) Związkowi Zawodowemu Techników Farmaceutycznych R.P.; 

33) Związkowi Rzemiosła Polskiego.  

Wyniki konsultacji zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny, po ich 

zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), 

niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Saldo ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Źródła 

finansowania  
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Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów 

publicznych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 1

0 

Łącznie

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepienięż-

nym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł 

danych i 

przyjętych 

do obliczeń 

założeń  

 

brak 
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

 Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie wpływa na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 
22/07/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów 

Na podstawie art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego; 

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach farmacji; 

3) wykaz specjalności, w których farmaceuta, posiadający odpowiednią specjalizację 

I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł 

specjalisty w określonej dziedzinie, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z 

programem, o którym mowa art. 107e ust. 3 ustawy; 

3) zakres danych zawartych w elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, zwanej 

dalej „EKS”; 

4) zakres danych wprowadzanych do systemu monitorowania kształcenia pracowników 

medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …) 

zwanego dalej „SMK”, przez kierownika specjalizacji; 

5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli 

realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez zespół kontrolny; 

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”; 

7) wzór oświadczenia członków Zespołu Egzaminacyjnego; 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
2)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i 

Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, 

poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, 

poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. 

poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28 , 277 i 875. 
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8) wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, zwany dalej „PESF”; 

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników; 

10)  wzór dyplomu specjalisty; 

11) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej 

„CEM” duplikatu albo odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie 

duplikatu albo odpisu dyplomu PESF; 

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESF oraz sposób uiszczania 

opłaty za dokonanie korekty dyplomu. 

§ 2. 1. Ustala się wykaz dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego: 

1) analityka farmaceutyczna; 

2) bromatologia; 

3) farmacja apteczna; 

4) farmacja kliniczna; 

5) farmacja przemysłowa; 

6) farmacja szpitalna; 

7) farmakologia; 

8) lek roślinny; 

9) mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna; 

10) toksykologia; 

11) radiofarmacja; 

12) zdrowie publiczne. 

2. Wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach stanowi załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 3. Specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia 

może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia 

specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 107e ust. 3 ustawy, określa 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. EKS zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 
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3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) adres zamieszkania; 

6) tytuł zawodowy; 

7) datę wydania i nr dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

8) numer wpisu w rejestrze farmaceutów; 

9) nazwę i adres jednostki szkolącej; 

10) nazwę i adres podmiotu, w którym odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny; 

11) tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

12) nazwę i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji;  

13) termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego; 

14) oznaczenie wojewody, który utworzył EKS; 

15) planowaną data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego; 

16) potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego (data); 

17) termin przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego; 

18) uzasadnienie przedłużenia albo skrócenia okresu szkolenia specjalizacyjnego; 

19) przebieg szkolenia teoretycznego: 

a) nazwę modułu nauczania, 

b) temat kursu, 

c) liczbę godzin, 

d) formę zaliczenia, 

e) datę, 

f) ocenę; 

20) przebieg stażu kierunkowego: 

a) zakres stażu kierunkowego lub nazwa modułu nauczania, 

b) nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy, 

c) okres stażu, 

d) formę zaliczenia, 

e) ocenę, 

f) datę zaliczenia; 

21) informację o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego; 

22) formy i rodzaj samokształcenia; 
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23) opinię dotycząca przebiegu szkolenia specjalizacyjnego; 

24) datę zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego. 

§ 5. Kierownik specjalizacji wprowadza do SMK dane, o których mowa w § 4, pkt 16–

24. 

§ 6. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach jednej 

kontroli, o której mowa w art. 107c ust. 10 ustawy, wynosi 500 zł dla jednej osoby.  

§ 7. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 

300 zł za posiedzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 130 zł za 

posiedzenie.  

§ 8. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 107t 

ust. 4 ustawy, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 9. 1. Wysokość opłaty za PESF wynosi 400 zł. 

2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do 

egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 220 zł.  

§ 10. 1. Osoby przystępujące do PESF są obowiązane podporządkować się poleceniom 

członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PESF jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.  

§ 11. 1. Egzamin testowy jest sprawdzianem widomości teoretycznych z zakresu 

objętego programem specjalizacji w danej dziedzinie. 

2. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu zadań 

egzaminacyjnych według zasad, określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 107w 

ust. 8 ustawy.  

3. Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób 

niż osoby zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest 

zabronione z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku dużej liczby osób zdających dyrektor CEM może wyznaczyć 

dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie 

wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego. 
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5. Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu 

testowego jest karta testowa, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez 

CEM. 

6. Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą na 

ocenę szkolną następuje według współczynników przeliczeń, które określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia.  

7. Zasady składania i rozstrzygania zastrzeżeń do pytań testowych określa regulamin, o 

którym mowa ust. 2. 

§ 12. 1. Egzaminy ustny i praktyczny przeprowadza się w zakresie i w sposób 

uwzględniający specyfikę danej dziedziny. 

2. Egzamin ustny obejmuje 3 albo 4 pytania, a egzamin praktyczny obejmuje od 1 do 3 

pytań egzaminacyjnych. 

3. Pytanie egzaminacyjne oceniane jest odrębnie przez każdego członka Zespołu 

Egzaminacyjnego, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry 

plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny). 

4. Ocena niedostateczna za dane pytanie zostaje postawiona, gdy za taką opowie się, co 

najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego. 

5. W przypadku gdy osoba zdająca po zapoznaniu się z treścią pytania egzaminacyjnego 

nie udzieli żadnej odpowiedzi, otrzymuje za to pytanie ocenę niedostateczną.  

6. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej za którekolwiek z pytań 

powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego albo praktycznego. 

7. Ocena cząstkowa za dane pytanie egzaminacyjne ustalana jest jako średnia 

arytmetyczna ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminatorów, zaokrąglana do 

drugiego miejsca po przecinku.   

8. Oceną końcową egzaminów ustnego i praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne pytania egzaminacyjne. Ocenę 

końcową ustala się według skali, o której mowa w ust. 3, zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

§ 13. 1. Ocena końcowa PESF jest oceną wynikającą ze średniej arytmetycznej ocen z 

egzaminu teoretycznego i praktycznego, ustaloną jako ocena, o której mowa w § 12 ust. 3, 

według przeliczników określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.  

2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu 

teoretycznego i egzaminu praktycznego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PESF ocenę 
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bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny 

przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w 

protokole indywidualnym PESF. 

§ 14. 1. Przebieg i wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są dokumentowane w 

protokole indywidualnym PESF sporządzanym przez Zespół Egzaminacyjny, którego wzór 

jest określony w regulaminie, o którym mowa w § 11 ust. 2. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wydania farmaceucie 

dyplomu PESF.  

§ 15. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w 

art. 107za ust. 1 ustawy, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 16. 1. CEM wydaje odpisy i duplikaty dyplomu, o którym mowa w § 15. 

2. Odpis wydawany jest na pisemny wniosek farmaceuty jako dodatkowy egzemplarz 

dyplomu, mający charakter jego kopii.  

3. Duplikat wydawany jest w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej 

utraty dyplomu przez farmaceutę, na jego umotywowany pisemny wniosek.  

4. Wydanie duplikatu albo odpisu jest objęte opłatą, o której mowa w art.107za ust. 3 

ustawy. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. 

W przypadku odpisu farmaceuta uiszcza dodatkowo opłatę skarbową za poświadczenie za 

zgodność z oryginałem zgodnie z odrębnymi przepisami. Potwierdzenie wniesienia opłaty 

załącza się do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa farmaceutę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się. 

6. Odpisy i duplikaty dyplomów wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich 

dyplomów.  

7. Duplikat jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.  

8. Odpis drukowany jest na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.  

9. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia 

opłaty, o której mowa w ust. 4. 
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§ 17. 1. W przypadku ujawnienia przez farmaceutę błędów na dyplomie, o którym 

mowa w § 15, może on zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę 

wadliwego dyplomu. 

2. Korekta dyplomu objęta jest opłatą, o której mowa w art. 107za ust. 3 ustawy. Opłatę 

uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa farmaceutę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się. 

4. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność 

dokonania korekty. Korekta nie jest dokonywana, gdy na dyplomie nie stwierdza się błędu. 

Wówczas dyplom jest zwrotnie przekazywany farmaceucie.  

5. W przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM, opłata, której jest mowa w 

ust. 2, jest zwracana farmaceucie, na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

6. Wydanie skorygowanego dyplomu może nastąpić wyłącznie o otrzymaniu przez 

CEM dyplomu błędnego. 

7. Przekazanie skorygowanego dyplomu następuje w terminie 30 dni od otrzymania 

wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem 

wniesienia opłaty, o której mowa w 2. 

§ 18. Farmaceuci posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, którzy przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia, rozpoczęli specjalizację w danej dziedzinie według 

uzupełniającego programu specjalizacji, o którym mowa w art. 107e ust. 3 ustawy na 

podstawie dotychczasowych przepisów, kontynuują ją po tym dniu na dotychczasowych 

zasadach. 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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ZAŁĄCZNIKI 

do 

rozporządzenia  

Ministra 

Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI 

 

TYTUŁ SPECJALISTY UZYSKANY PO ZŁOŻENIU 

EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO 

 

 KOD 

SPECJALIZACJI 

 

Specjalista farmacji aptecznej 

 

 010 

 

Specjalista farmacji szpitalnej 

 

 011 

 

Specjalista farmacji przemysłowej 

 

 012 

 

Specjalista analityki farmaceutycznej 

 

 013 

 

Specjalista toksykologii 

 

 014 

 

Specjalista bromatologii 

 

 015 

 

Specjalista leku roślinnego 

 

 016 

 

Specjalista farmacji klinicznej 

 

 017 

 

Specjalista farmakologii 

 

 018 
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Specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 

 

 019 

 

Specjalista zdrowia publicznego 

 

 008 

 

Specjalista radiofarmacji 009 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2  

 

WYKAZ SPECJALNOŚCI, DO KTÓRYCH MOGĄ PRZYSTĄPIĆ 

FARMACEUCI POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I 

STOPNIA I UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY 

 

Lp. 

 

 Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia 

 

 Specjalności, w których można uzyskać 

tytuł specjalisty 

 

1 

 

 Analityka farmaceutyczna 

 

 Analityka farmaceutyczna 

 

2 

 

 Farmacja apteczna 

 

 Farmacja apteczna 

 

    Farmacja kliniczna 

 

   Farmacja szpitalna 

 

3 

 

 Farmakologia i zielarstwo 

 

 Farmakologia 

 

   Lek roślinny 

 

4 

 

 Farmakologia 

 

 Farmakologia 

 

5 

 

 Mikrobiologia 

 

 Mikrobiologia i biotechnologia 

farmaceutyczna 
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6 

 

 Toksykologia 

 

 Toksykologia 

 

7 

 

 Higiena i epidemiologia Zdrowie publiczne 

  

8 

 

 Medycyna społeczna 

 

  Zdrowie publiczne 
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ZAŁĄCZNIK Nr  3 

 

 

 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

............................................................................ 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

............................................................................. 

Numer PESEL* 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że nie jestem: 

1) małżonkiem, 

2) osobą pozostającą w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia, 

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 

4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej 

osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w 

dziedzinie ..................................................... w sesji wiosennej/jesiennej** .................... r., 

składanego przed Zespołem Egzaminacyjnym, do którego zostałam/em wyznaczona/y. 

Oświadczam również, że nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Równocześnie zobowiązuję się poinformować Dyrektora Centrom Egzaminów Medycznych 

o wszelkich zmianach okoliczności, które wpływałyby na moją bezstronność, a które 

nastąpiłyby do dnia egzaminu. Zawiadomienie przekażę niezwłocznie po zaistnieniu tych 

okoliczności. 

.......................................... .......................................................... 

(data) (czytelny podpis osoby składającej 

 oświadczenie) 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania 

** Niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH 

ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO  

 

Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena 

>= 90% 5 

>= 82% i <90% 4,5 

>= 75% i <82% 4 

>=68% i <75% 3,5 

>= 60% i <68% 3 

<60% 2 
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ZAŁĄCZNIK Nr  5 

 

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH UZYSKANYCH Z EGZAMINU 

PRAKTYCZNEGO, USTNEGO I OCENY KOŃCOWEJ PESF 

  

Ocena Przelicznik  

(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0 

(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75 

(4) dobry od 3,76 do 4,25 

(3,5) dostateczny plus od 3,26do 3,75 

(3) dostateczny Do 3, 25 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 

 

WZÓR 

DYPLOM 

Pani/Pan ....................................................................................................................................... 

urodzona/y ................................................................ w .............................................................. 

posiadająca/y obywatelstwo ........................................................................................................ 

oraz wpis w rejestrze farmaceutów numer ................................................................ 

po zrealizowaniu programu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana 

.......................................... 

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów 

z oceną ....................................................... w dniu 

...................................................................... 

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.  …. . ……….) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia …………. 2015 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez 

farmaceutów (Dz. U. poz. ……..,) 

uzyskała/uzyskał tytuł specjalisty 

w dziedzinie ............................................................................ 

(pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych) 

........................................................... 

(podpis i pieczątka Dyrektora  Centrum Egzaminów Medycznych) 

...................................................... ................................................................. 

(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu) 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn.zm.). Przedmiotem niniejszego 

projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie szkolenia specjalizacyjnego oraz 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Projekt rozporządzenia został opracowany 

na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty 

przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.). Uwzględnia także niektóre 

unormowania, zawarte dotąd w regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej PESF, wydawanym przez Dyrektora 

Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”,, opisujące szczegółowe zasady 

przeprowadzania PESF i ustalania jego wyników. Uwzględnienie tych przepisów w 

rozporządzeniu jest pożądane ze względu na to, iż kształtują one prawa i obowiązki osób 

zdających. Powinny więc znaleźć się w akcie wyższej rangi niż regulamin.   

Projekt zawiera także propozycje dotyczące nowych rozwiązań przyjętych w ww. ustawie w 

związku z koniecznością dokonania korekty procedur funkcjonujących w procesie szkolenia 

specjalizacyjnego farmaceutów umożliwiającej ich informatyzację, a co za tym idzie – 

również z koniecznością ujednolicenia tych procedur z analogicznymi występującymi m.in. 

u diagnostów laboratoryjnych, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30zd 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1384, z 

późn. zm.). Projektowane zmiany pozwalają na przeprowadzanie ww. procedur za 

pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanego dalej „SMK”.  

Celem projektowanych rozwiązań jest także wykreślenie dziedziny specjalizacji – zdrowie 

środowiskowe i powołanie nowej dziedziny specjalizacji – radiofarmacji, co stanowi 

realizację postulatu Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, dotyczącego 

wprowadzenia ww. dziedziny specjalizacji. Konieczność uwzględnienia przedmiotowej 

zmiany związana jest z faktem, iż jednym z miejsc pracy farmaceutów są  Zakłady Medycyny 

Nuklearnej i Pracownie Radiofarmacji.  Radiofarmaceutyk jest lekiem jałowym, a taki 

zgodnie z unormowaniem w ustawie Prawo Farmaceutyczne, powinien być przygotowany 

przez farmaceutę. Radiofarmeceutyki są lekami ujętymi w Farmakopei. Wiedza o tej grupie 
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leków, którą farmaceuci zdobywają podczas studiów, jest fragmentaryczna, często 

przekazywana podczas zajęć fakultatywnych. Dynamiczny rozwój radiofarmacji nakłada na 

środowisko farmaceutów obowiązek przekazania aktualnej wiedzy dotyczącej zastosowania, 

wytwarzania i oceny jakości radiofarmaceutyków. Natomiast wykreślenie dziedziny – 

zdrowie środowiskowe związane jest z brakiem zasadności utrzymywania przepisu 

umożliwiającego odbywanie przez farmaceutę szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, 

podczas gdy do dnia dzisiejszego żadna z jednostek szkolących prowadzących szkolenia 

specjalizacyjne farmaceutów nie uruchomiła szkolenia w tym zakresie.  

Poza tym należy mieć na względzie, że farmaceuta może odbyć szkolenie specjalizacyjne w 

tej dziedzinie na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. 

w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia określa 12 dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie 

szkolenia specjalizacyjnego oraz kody specjalizacji w określonych dziedzinach farmacji 

(zał. nr 1 do projektu rozporządzenia), a także wykaz specjalności, w których farmaceuta 

posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po 

odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z uzupełniającym programem szkolenia 

specjalizacyjnego (zał. nr 2 do projektu rozporządzenia). Projekt rozporządzenia określa także 

zakres danych zawartych w elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej 

„EKS”, której nowa forma pozwoli na potwierdzenie realizacji programu szkolenia 

specjalizacyjnego i jego ukończenia w SMK, umożliwiając monitorowanie przebiegu 

szkolenia specjalizacyjnego danego farmaceuty, co uprości także planowanie realizacji staży i 

kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego. W projekcie rozporządzenia 

określono również wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w 

ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki 

szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie 

farmacji.  Wynagrodzenie w tym zakresie wynosi 500 zł dla za przeprowadzenie czynności 

kontrolnych za przeprowadzenie jednej kontroli. Ponadto projekt rozporządzenia określa 

wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, przeprowadzającej Państwowy Egzamin 

Specjalizacyjny Farmaceutów, zwany dalej "PESF" oraz wysokość opłaty za PESF. Zgodnie 

z przedmiotowym projektem wysokość wynagrodzenia przewodniczącego PKE wynosi 

300 zł, a członka PKE – 130 zł, natomiast opłata za PESF wynosi 400 zł. Ustalenie 
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wysokości opłaty za PESF przy uwzględnieniu faktycznych kosztów jego organizacji i 

przeprowadzenia, zabezpieczy osoby przystępujące do egzaminu przed wygórowanym 

ustalaniem opłat za egzamin. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie 

odpowiednio niższej opłaty za PESF w przypadku przystępowania tylko do jednej części 

PESF, wynoszącej 200 zł. 

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu 

składania PESF. Projektowane przepisy uwzględniają modyfikację modelu organizacji i 

przeprowadzania PESF przyjętą w ustawie – Prawo farmaceutyczne i stanowią 

doprecyzowanie przepisów regulujących przedmiotowe kwestie, a także uwzględniają 

dotychczasowe doświadczenia CEM przy organizowaniu państwowych egzaminów 

specjalizacyjnych w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej oraz w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia. Przedkładane rozwiązanie jest kompatybilne z przepisami 

regulującymi zasady przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych zarówno 

w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w 

ochronie zdrowia. Wynikająca z przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne zmiana 

organizacji PESF, polegająca na wprowadzeniu dwuczęściowego egzaminu, który zastąpi 

dotychczasowych trójelementowy egzamin, będzie miała także wpływ na obniżenie kosztów 

ponoszonych przez farmaceutów przystępujących do PESF. Przyjęte w projekcie 

rozporządzenia rozwiązania mają na celu m.in. ułatwienie Zespołom Egzaminacyjnym 

wyodrębnionym z PKE przestrzegania norm porządkowych przez osoby zdające 

ww. egzamin jak również przeliczania procentowego poprawnych odpowiedzi udzielonych 

przez osobę zdającą, poprzez określenie w zał. nr 4 do projektu rozporządzenia 

współczynnika przeliczeń oraz ustalania oceny końcowej, poprzez doprecyzowanie zasad 

ustalania ocen cząstkowych składających się na ocenę końcową. Projekt rozporządzenia 

określa także wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, w zał. nr 6 do 

rozporządzenia, jak również uszczegóławia tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu 

albo odpisu ww. dyplomu oraz dokonywania jego korekty, z uwzględnieniem sposobu 

uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów. Zgodnie z przyjętymi w projekcie 

rozporządzenia rozwiązaniami dokumenty te wydawane są na wniosek farmaceuty po 

dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł na rachunek bankowy CEM, w terminie 30 dni od 

wpłynięcia do CEM wniosku w ww. zakresie. Projektowane przepisy umożliwiają dodatkowo 

zwrot opłaty za korektę dyplomu w przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM. 

Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. 
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Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, tj. nie 

stanowi wdrożenia do prawa polskiego przepisów wspólnotowych. 

Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 
rozporządzenie  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty 

przez farmaceutów 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu   

lub Podsekretarza Stanu  

Anna Łukasik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

 

22.04.2015 r. 

Źródło:  

wykonanie art. 107zc ustawy z dnia 

6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,  

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Aktualnie stosowany obieg papierowy dokumentacji w systemie kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów wydłuża 

proces tego kształcenia i nie jest zgodny z projektowanymi rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia podyplomowego m. in. 

farmaceutów pod kątem uruchomienia systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.). 

2. Brak zasadności utrzymania specjalizacji w dziedzinie zdrowia środowiskowego i zasadność powołania nowej 

dziedziny – radiofarmacji, której wprowadzenie stanowiłoby realizację postulatu Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

medycyny nuklearnej w tym zakresie. Konieczność powołania przedmiotowej specjalizacji związana jest z faktem, iż 

jednym z miejsc pracy farmaceutów są Zakłady Medycyny Nuklearnej i Pracownie Radiofarmacji. Radiofarmaceutyk 

jest lekiem jałowym, a taki zgodnie z unormowaniem w ustawie Prawo Farmaceutyczne, powinien być przygotowany 

przez farmaceutę 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

1. Projekt zawiera szczegółowe unormowania dotyczące nowych rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo 

farmaceutyczne w związku z koniecznością dokonania korekty procedur funkcjonujących w procesie szkolenia 

specjalizacyjnego farmaceutów umożliwiającej ich informatyzację, a co za tym idzie – również z koniecznością 

ujednolicenia tych procedur z analogicznymi występującymi m.in. u diagnostów laboratoryjnych, określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie art. 30zd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 

2001 r., poz. 1384, z późn. zm.). Projektowane zmiany pozwalają na przeprowadzanie ww. procedur za pośrednictwem 

systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych, zwanego dalej „SMK”. Projekt rozporządzenia został 

opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, 

z późn. zm.). Uwzględnia także niektóre unormowania, zawarte dotąd w regulaminie przeprowadzania Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej PESF, wydawanym przez Dyrektora Centrum Egzaminów 

Medycznych, zwanego dalej „CEM”, opisujące szczegółowe zasady przeprowadzania PESF i ustalania jego wyników. 

Uwzględnienie tych przepisów w rozporządzeniu jest pożądane ze względu na to, iż kształtują one prawa i obowiązki 

osób zdających. Powinny więc znaleźć się w akcie wyższej rangi niż regulamin.   

Projekt rozporządzenia określa 12 dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz 

kody specjalizacji w określonych dziedzinach farmacji (zał. nr 1 do projektu rozporządzenia), a także wykaz 

specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po 

odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z uzupełniającym programem szkolenia specjalizacyjnego (zał. nr 2 do 

projektu rozporządzenia). Projekt rozporządzenia określa także zakres danych zawartych w elektronicznej karcie 

szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej „EKS”, której nowa forma pozwoli na potwierdzenie realizacji programu 

szkolenia specjalizacyjnego i jego ukończenia w SMK, umożliwiając monitorowanie przebiegu szkolenia 

specjalizacyjnego danego farmaceuty, co uprości także planowanie realizacji staży i kursów odbywanych w ramach 

szkolenia specjalizacyjnego. W projekcie rozporządzenia określono również wysokość wynagrodzeń dla osób 

wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez 

jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie farmacji.  

Wynagrodzenie w tym zakresie wynosi 500 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach 

jednej kontroli. Ponadto projekt rozporządzenia określa wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny 

Farmaceutów, zwany dalej "PESF" oraz wysokość opłaty za PESF. Zgodnie z przedmiotowym projektem wysokość 

wynagrodzenia przewodniczącego PKE wynosi 300 zł, a członka PKE -130 zł natomiast opłata za PESF wynosi 400 zł. 

Ustalenie wysokości opłaty za PESF zabezpieczy osoby do niego przystępujące przed wygórowanym ustalaniem opłat za 

egzamin, które powinny odpowiadać faktycznym kosztom organizacji i przeprowadzania tego egzaminu. Projektowane 
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przepisy umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za PESF w przypadku przystępowania tylko do jednej 

części PESF, wynoszącej 220zł.  

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESF. Projektowane 

przepisy uwzględniają modyfikację modelu organizacji i przeprowadzania PESF przyjętą w ustawie – Prawo 

farmaceutyczne i stanowią doprecyzowanie przepisów regulujących przedmiotowe kwestie, a także uwzględniają  

dotychczasowe doświadczenia CEM przy organizowaniu państwowych egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinach 

diagnostyki laboratoryjnej oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Przedkładane rozwiązanie 

jest kompatybilne z przepisami regulującymi zasady przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych 

zarówno w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Wynikająca z przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne zmiana organizacji PESF, polegająca na wprowadzeniu 

dwuczęściowego egzaminu, który zastąpi dotychczasowych trójelementowy egzamin, będzie miała także wpływ na 

obniżenie kosztów ponoszonych przez farmaceutów przystępujących do PESF. Przyjęte w projekcie rozporządzenia 

rozwiązania mają na celu m.in. ułatwienie Zespołom Egzaminacyjnym wyodrębnionym z PKE przestrzegania norm 

porządkowych przez osoby zdające ww. egzamin jak również przeliczania procentowego poprawnych odpowiedzi 

udzielonych przez osobę zdającą, poprzez określenie w zał. nr 4 do projektu rozporządzenia współczynnika przeliczeń 

oraz ustalania oceny końcowej, poprzez doprecyzowanie zasad ustalania ocen cząstkowych składających się na ocenę 

końcową. Projekt rozporządzenia określa także wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, w zał. nr 6 

do rozporządzenia, jak również uszczegóławia tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu  

ww. dyplomu oraz dokonywania jego korekty, z uwzględnieniem sposobu uiszczania opłaty za wydanie tych 

dokumentów. Zgodnie z przyjętymi w projekcie  rozporządzenia rozwiązaniami dokumenty te wydawane są na wniosek 

farmaceuty po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł na rachunek bankowy CEM, w terminie 30 dni od wpłynięcia do 

CEM wniosku w ww. zakresie. Projektowane przepisy umożliwiają dodatkowo zwrot opłaty za korektę dyplomu w 

przypadku, gdy błąd na dyplomie powstał z winy CEM. 

2. Celem projektowanych rozwiązań jest także wykreślenie dziedziny specjalizacji – zdrowie środowiskowe i powołanie 

nowej dziedziny specjalizacji – radiofarmacji, co stanowi realizację postulatu Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

medycyny nuklearnej, dotyczącego wprowadzenia ww. dziedziny specjalizacji. Konieczność uwzględnienia 

przedmiotowej zmiany związana jest z faktem, iż jednym z miejsc pracy farmaceutów są Zakłady Medycyny Nuklearnej 

i Pracownie Radiofarmacji. Radiofarmaceutyk jest lekiem jałowym, a taki zgodnie z unormowaniem w ustawie Prawo 

Farmaceutyczne, powinien być przygotowany przez farmaceutę. Radiofarmeceutyki są lekami ujętymi w Farmakopei. 

Wiedza o tej grupie leków, którą farmaceuci zdobywają podczas studiów, jest fragmentaryczna, często przekazywana 

podczas zajęć fakultatywnych. Dynamiczny rozwój radiofarmacji nakłada na środowisko farmaceutów obowiązek 

przekazania aktualnej wiedzy dotyczącej zastosowania, wytwarzania i oceny jakości radiofarmaceutyków. Natomiast 

wykreślenie dziedziny – zdrowie środowiskowe związane jest z brakiem zasadności utrzymywania przepisu 

umożliwiającego odbywanie przez farmaceutę szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, podczas gdy do dnia 

dzisiejszego żadna z jednostek szkolących prowadzących szkolenia specjalizacyjne farmaceutów nie uruchomiła 

szkolenia w tym zakresie. Poza tym należy mieć na względzie, że farmaceuta może odbyć szkolenie specjalizacyjne w 

tej dziedzinie na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania 

tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.). 
Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Farmaceuci rozpoczynający 

specjalizacje w dziedzinach 

farmacji, takie jak: 

analityka farmaceutyczna; 

bromatologia 

farmacja apteczna; 

farmacja kliniczna; 

farmacja przemysłowa; 

farmacja szpitalna; 

farmakologia; 

lek roślinny; 

mikrobiologia i 

biotechnologia 

farmaceutyczna; 

radiofarmacja; 

Ok. 225 farmaceutów 

rocznie 

Centrum Egzaminów 

Medycznych (dot. liczby osób, 

które uzyskały tytuł specjalisty 

od 2006 r. do pierwszej połowy 

2014 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia szczegółowych 

zasad uzyskiwania tytułu 

specjalisty przez farmaceutów  
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toksykologia; 

zdrowie publiczne. 

wojewodowie 16  Uregulowanie w przepisach 

projektu zakresu danych 

zawartych w EKS, tworzonym 

przez wojewodów. 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego 

1  Uregulowanie w przepisach 

projektu wysokości 

wynagrodzenia za 

przeprowadzanie czynności 

kontrolnych w akredytowanych 

jednostkach szkolących. 

Centrum Egzaminów 

Medycznych 

1  Uregulowanie w przepisach 

projektu szczegółowych zasad 

przystępowania i składania 

Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego 

Farmaceutów, wysokości 

wynagrodzeń 

Przewodniczących i członków 

Zespołów Egzaminacyjnych, 

wydawania dyplomów 

potwierdzających uzyskanie 

tytułu specjalisty w danej 

dziedzinie a także jego 

duplikatów i dokonywania 

korekt. 

Konsultanci Krajowi     

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada 

Aptekarska, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie 

Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Business Centre Club, Federacja Związków Zawodowych 

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, 

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda Mazowiecki, 

Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski,  Wojewoda Śląski, Wojewoda 

Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie Konsultant 

Krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej, Krajowy w 

dziedzinie farmacji przemysłowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej, Konsultant Krajowy w 

dziedzinie medycyny nuklearnej. 

Projekt rozporządzenia, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa 
 0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,90 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 
0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,0

9 

0,90 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Opłata egzaminacyjna, wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu.   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Szacuje się, iż koszty dla budżetu państwa wyniosą ok. 25 000 rocznie – wynagrodzenie za 

wykonanie czynności kontrolnych ok. 25 000 rocznie (zakłada się 10 kontroli, prowadzanych 

przez zespoły 5-osobowe – 500zł x 5 x 10). 

Ponadto kosztem dla budżetu państwa będzie organizacja Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Farmaceutów, której koszt wyniesie ok. 90 000 zł rocznie (zakłada się że 

ok. 225 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt zorganizowania egzaminu dla 

jednej osoby wyniesie 400 zł). Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu państwa wpłynie ok. 

90 000 zł rocznie z tytułu opłat uiszczanych za egzamin przez osoby do niego przystępujące 

(225 osób rocznie, opłata za egzamin 400 zł). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

 z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Zmniejszenie liczby dokumentów i procedur jest związane z uproszczeniem postępowania w sprawie rozpoczęcia 

szkolenia specjalizacyjnego oraz przystępowania do egzaminu, a także zwiększenie wykorzystywania środków 

komunikacji elektronicznej i innych narzędzi informatycznych.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Dzięki wykorzystaniu systemów elektronicznych i środków 

komunikacji elektronicznej przyśpieszony będzie proces szkolenia specjalizacyjnego. Szacując, że do egzaminów 

specjalizacyjnych przystąpi około 225 osób rocznie, przy założeniu, iż około  70% zda ww. egzaminy, przybędzie 

158 specjalistów. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Dzięki wykorzystaniu systemów 

elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej przyspieszony będzie proces szkolenia 

specjalizacyjnego. W związku z wprowadzonymi do ustawy – Prawo farmaceutyczne 

rozwiązaniami znoszącymi dotychczasowe ograniczenia czasowe dotyczące składania 

egzaminu, także wobec osób, którym na podstawie dotychczasowych przepisów upłynął termin 

przystąpienia do egzaminu przewiduje się zwiększenie  liczby specjalistów, a co za tym idzie 

zwiększenie dostępność do specjalistów. Ponadto wprowadzenie do projektu rozporządzenia 

nowej dziedziny specjalizacji – radiofarmacja umożliwi farmaceutom uzyskanie tytułu 

specjalisty w tej dziedzinie.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem z dniem 1 maja 2016 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie projektowanej ustawy przy zastosowaniu mierników: 

– trafność – rozumiana jako relacja między celami projektu, a potrzebami i priorytetami beneficjentów, 

– użyteczność – rozumiana jako funkcjonalność projektu i jego użyteczność dla interesariuszy i społeczeństwa. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

62/07-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1 )

 

z dnia 

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach 

farmaceutycznych 

Na podstawie art. 107zf ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
2)

)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) ramowy program ciągłych szkoleń; 

2) sposób odbywania ciągłych szkoleń; 

3) standardy kształcenia ciągłego; 

4) wysokość opłat za szkolenie. 

§ 2. 1.  Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu: 

1) opieki farmaceutycznej, rozumianej jako udział farmaceuty w zapewnieniu 

prawidłowego przebiegu farmakoterapii zmierzającej do wyleczenia, wyeliminowania 

lub złagodzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia procesu patologicznego 

lub zapobieżenia chorobie; 

2) postępu nauk farmaceutycznych, w szczególności: 

a) farmakoterapii, 

b) technologii postaci produktów leczniczych, 

c) farmacji aptecznej, 

d) farmacji szpitalnej, 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i 

Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98 

poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, 

poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 , z 2013 r. 

poz. 1245 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875. 
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e) farmacji klinicznej,  

f) leku roślinnego, 

g) farmakologii, 

h) biotechnologii farmaceutycznej, 

i) farmakoekonomiki, 

j) zdrowia publicznego; 

3) homeopatii; 

4) prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty; 

5) nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną; 

6) zasad udzielania pierwszej pomocy. 

2. Ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych 

dalej „okresami edukacyjnymi”. 

§ 3. 1. Farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 

ust. 1, w następujących formach: 

1)  kursy realizowane metodą wykładów; 

2) kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym 

dostępem; 

3) kursy odbywane w ramach  szkolenia specjalizacyjnego; 

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym 

towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub 

przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu; 

5) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby 

Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej; 

6) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu; 

7) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym; 

8) przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej; 

9) samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej, 

b) książki popularnonaukowej, 

c) artykułu naukowego oryginalnego, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce, 



– 3 – 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu 

–z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

10)  sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę (staż) w 

aptece; 

11)  pełnienie funkcji kierownika specjalizacji; 

12)  sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie 

uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów. 

2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba 

punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”: 

1) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje 1 punkt edukacyjny za 

każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs; 

2) za udział w kursie realizowanym metodą internetowych programów edukacyjnych z 

ograniczonym dostępem przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania 

kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie 

więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs; 

3) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują: 1 punkt edukacyjny za 

każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs oraz 30 

punktów edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty; 

4) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje 5 

punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od 

liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat lub przedstawiony komunikat albo 

plakat; 

5) za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

przysługują 2 punkty edukacyjne; 

6) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu przysługuje 10 

punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, 

sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych; 

7) za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 

przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych; 
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8) za uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego przysługuje 50 

punktów edukacyjnych; 

9) za samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej przysługuje 50 punktów edukacyjnych, 

b) książki popularnonaukowej przysługuje 20 punktów edukacyjnych, 

c) artykułu naukowego oryginalnego przysługuje 15 punktów edukacyjnych, 

d) artykułu o charakterze poglądowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych przysługuje 5 punktów edukacyjnych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu przysługuje 50 % liczby punktów, o których 

mowa w lit. a–e; 

10) za sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczny staż w aptece 

przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym 

studentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w okresie edukacyjnym; 

11) za pełnienie funkcji kierownika specjalizacji przysługuje 5 punktów edukacyjnych za 

każdy rok trwania specjalizacji, nie więcej jednak niż 15 punktów edukacyjnych za 

jedną osobę; 

12) za sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie 

uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów przysługuje 1 

punkt edukacyjny za każdy miesiąc trwania obowiązkowego przeszkolenia lub 

obowiązkowej praktyki, nie więcej jednak niż 6 punktów edukacyjnych za wszystkie 

osoby w danym roku. 

§ 4. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co 

najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w 

tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych 

testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach 

szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

§ 5. 1.  Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 1a, zgodnie z 

programami kursów, opracowanymi przez zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem CMKP”. 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą farmaceuci legitymujący się 

dorobkiem naukowym lub zawodowym w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w 
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szczególności wskazani przez konsultantów krajowych w dziedzinie farmacji, oraz trzej 

przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego. 

3. Opracowane przez zespół ekspertów programy kursów, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez właściwego dla rodzaju kursu konsultanta krajowego w dziedzinie 

farmacji i Naczelną Radę Aptekarską, zatwierdza dyrektor CMKP. 

4. Wykaz zatwierdzonych przez dyrektora CMKP programów kursów oraz programy 

tych kursów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej CMKP. 

5. Jednostką koordynującą realizację zadań związanych z opracowaniem programów 

kursów jest CMKP. 

§ 6. 1. Ustala się następujące standardy kształcenia ciągłego farmaceutów: 

1) jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób 

uczestniczących w formach szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–6; 

2) jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i 

umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1; 

3) wybrane formy ciągłych szkoleń, organizowane poza strukturą jednostki szkolącej, 

odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a 

podmiotem realizującym te szkolenia; 

4) jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku podać do 

publicznej wiadomości wstępny harmonogram kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1, wraz z wykazem kadry dydaktycznej prowadzącej kursy na następny rok; 

5) jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi 

w sposób ciągły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia; 

6) jednostka szkoląca posiada opracowane w formie pisemnej szczegółowe programy 

kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz dokumentację przebiegu szkoleń, 

uwzględniającą ewidencję uczestników szkoleń prowadzoną zgodnie z danymi 

zawartymi w kartach ciągłego szkolenia; 

7) realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i 

praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych; 

8) program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jest realizowany z zastosowaniem 

nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych w stosunku do przedmiotu oraz celu 

przeprowadzanego kursu, a w szczególności z uwzględnieniem internetowych 

programów edukacyjnych; 
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9) kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, kończy się testem; 

10)  udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 1a, 

3 i 4, musi być potwierdzony wydanym przez jednostkę szkolącą zaświadczeniem, 

zwanym dalej „certyfikatem”, określającym temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę 

punktów edukacyjnych; 

11)  udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, 

musi być potwierdzony zaświadczeniem (certyfikatem) wydanym przez organizatora 

kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego; 

12) udział farmaceuty w pozostałych formach ciągłego szkolenia musi być potwierdzony 

dokumentem określonym przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na 

miejsce wykonywania zawodu. 

2. Standardy kształcenia ciągłego farmaceutów na kursach, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 2, oraz sposób potwierdzenia udziału w takim kursie określają odrębne przepisy. 

§ 7. 1. Osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie okręgowa izba aptekarska, której jest 

członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia. 

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych 

szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia. 

3. W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym liczby punktów, o 

których mowa w § 4, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej, której jest 

członkiem, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

4.  Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo 

wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 

1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa. 

5.  Dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, 

okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym przeszkolenie zostało zakończone. 

6. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek 

osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 

24 miesiące. 

7. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca 

składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. 
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§ 8. 1.  Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie 

właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, 

po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu, o którym mowa w § 6 

ust. 1 pkt 11. 

2. Nadmiar uzyskanych punktów edukacyjnych ponad wymaganą minimalną liczbę w 

danym okresie edukacyjnym nie przenosi się na następny okres edukacyjny. 

3. Punkty edukacyjne za uzyskanie I stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty wpisuje 

się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł 

specjalisty lub specjalizację I stopnia. 

4. Punkty edukacyjne za uzyskanie stopnia naukowego wpisuje się do karty ciągłego 

szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano stopień naukowy. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz.…) 

WZÓR 

(pieczątka okręgowej izby aptekarskiej) 

KARTA CIĄGŁEGO SZKOLENIA NR ........./......... 

I CZĘŚĆ 

DANE FARMACEUTY: 

1. Imię (imiona) i nazwisko osoby odbywającej szkolenie ciągłe 

   ........................................................... 

2. Obywatelstwo .............................................. 

3. Numer PESEL* 

   ........................................................... 

4. Data i miejsce urodzenia 

   ........................................................... 

5. Miejsce zamieszkania 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

6. Tel. domowy ............... Tel. służbowy ................. 

7. Tytuł zawodowy ............................................ 

8. Data wydania i nr dyplomu szkoły wyższej .................. 

9. Nazwa i adres jednostki szkolącej 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

10. Potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia ciągłego (data) 

.......................................................... 

.......................................................... 

(podpis i pieczątka prezesa okręgowej izby aptekarskiej) 

* Farmaceuta, który jest obywatelem państwa innego niż 

  Rzeczpospolita Polska, wpisuje numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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II CZĘŚĆ 

PRZEBIEG SZKOLENIA CIĄGŁEGO 

 

Forma szkolenia 

ciągłego/ Temat 

szkolenia 

 

 Nazwa i adres 

organizatora 

szkolenia 

 

 Liczba 

godzin/dni 

 

 Forma 

zaliczenia 

 

 Liczba 

punktów 

edukacyjnych 

 

 Data i 

podpis 
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III CZĘŚĆ 

 

ZALICZENIE SZKOLENIA CIĄGŁEGO 

 

Pan/Pani ...................................................... 

          odbył/a szkolenie ciągłe w okresie edukacyjnym 

od ............................ do ............................ 

          i uzyskał/a 100 punktów edukacyjnych 

 

 

 

 

.................................................................. 

                           (data i podpis prezesa okręgowej izby aptekarskiej) 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 107zf ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Przedmiotem niniejszego projektu 

rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach 

farmaceutycznych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji 

posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk 

farmaceutycznych. 

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań 

zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w 

sprawie ciągłych szkoleń (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z późn. zm.).  

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób  

ich odbywania oraz standardy kształcenia ciągłego. Zgodnie z przyjętymi w projekcie 

rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach edukacyjnych  

w różnych formach. Jedną z form ciągłego szkolenia są kursy realizowane metodą wykładów, 

prowadzone zgodnie z programami kursów, które opracowuje zespół ekspertów powoływany 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), 

zamieszczanych na stronie internetowej CMKP. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń 

przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na 

uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Okręgowa izba 

aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów 

edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez 

farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu określonego w projekcie rozporządzenia, 

potwierdzającego zrealizowanie danej formy szkolenia ciągłego. Zdobycie wymaganej liczby 

punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego w karcie ciągłego szkolenia warunkuje 

potwierdzenie dopełnienia przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, o którym mowa w art. 107zf ustawy – Prawo farmaceutyczne. Potwierdzenia w 

tym zakresie,  zgodnie z ww. ustawą, dokonuje okręgowa izba aptekarska za pomocą 

Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia (SMK) 

oraz przez dokonanie wpisu w rejestrze farmaceutów, co jest nowym rozwiązaniem 
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pozwalającym monitorować, czy przez farmaceutów zatrudnionych w aptece lub hurtowni 

realizowany jest ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego. 

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego farmaceutów, 

zgodnie z którymi kształcenie to powinno być realizowane i dotyczą m.in. bazy dydaktycznej 

niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry dydaktycznej, sposobu ewaluacji kursu 

prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form ww. kształcenia. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami czas trwania okresu edukacyjnego może zostać 

przedłużony przez okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty. Dowód 

odbycia ciągłych szkoleń i podstawę ich zaliczenia stanowi karta ciągłego szkolenia  

z wymaganymi wpisami, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia, 

wydawana farmaceucie rozpoczynającemu kształcenie w tym zakresie przez właściwą 

okręgową izbę aptekarską. 

  



 Nazwa projektu 
 rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych 

w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu   lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 107zf ust. 4 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich odbywania oraz standardy kształcenia 

ciągłego. Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach 

edukacyjnych w różnych formach. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń przysługuje określona liczba punktów 

edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów 

edukacyjnych. Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów 

edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub 

innego dokumentu określonego w projekcie rozporządzenia, potwierdzającego zrealizowanie danej formy szkolenia 

ciągłego. Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego w karcie ciągłego szkolenia warunkuje 

potwierdzenie dopełnienia przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 

107zf ustawy – Prawo farmaceutyczne. Potwierdzenia w tym zakresie,  zgodnie z ww. ustawą, dokonuje okręgowa izba 

aptekarska za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (SMK) oraz przez dokonanie wpisu w rejestrze 

farmaceutów, co jest nowym rozwiązaniem pozwalającym monitorować, czy przez farmaceutów zatrudnionych w aptece 

lub hurtowni realizowany jest ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego. 

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego farmaceutów, zgodnie z którymi kształcenie to 

powinno być realizowane, dotyczą one m.in. bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry 

dydaktycznej, sposobu ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form ww. 

kształcenia. Zgodnie z projektowanymi przepisami czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony przez 

okręgową radę aptekarską  na uzasadniony wniosek farmaceuty. Dowód odbycia ciągłych szkoleń i podstawę ich zaliczenia 

stanowi karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, wydawana farmaceucie rozpoczynającemu kształcenie w tym 

zakresie przez właściwą okręgową izbę aptekarską. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Farmaceuci zatrudnieni w 

aptekach i hurtowniach 

farmaceutycznych 

realizujący ciągłe szkolenia  

 

Ok. 28300 Naczelna Izba Aptekarska, stan 

(dane styczeń – 2015 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia szczegółowych 

zasad odbywania szkoleń 

ciągłych przez farmaceutów 

Jednostki szkolące 

posiadające aktualną 

akredytację Ministra 

Zdrowia – uczelnie 

medyczne nadzorowane 

przez MZ 

10 wykaz jednostek uprawnionych 

do prowadzenia szkoleń 

posiadających akredytację –

strony internetowe MZ (stan na 

16.03.2015 r.)  

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia wymagań, 

określonych dla podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia 

szkoleń ciągłych farmaceutów 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

1  W zakresie opracowywania, 

zatwierdzania i publikowania 

mailto:dep-ns@mz.gov.pl
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Podyplomowego (CMKP) programów kursów 

przeprowadzanych w ramach 

szkoleń ciągłych farmaceutów   

Naczelna Izba Aptekarska i 

Okręgowe Izby Aptekarskie 

17  W zakresie potwierdzania w 

karcie ciągłego szkolenia 

uzyskanie właściwej liczby 

punktów edukacyjnych zgodnie 

z ramowym programem 

szkolenia ciągłego i 

opiniowania programów 

kursów opracowanych przez 

Zespół Ekspertów CMKP  

 

Konsultanci Krajowi w 

dziedzinie farmacji 

4  W zakresie opiniowania 

programów kursów 

opracowanych przez Zespół 

Ekspertów CMKP  

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada 

Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 

Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacja 

Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 

80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, 

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, , Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polski Związek 

Logopedów, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-

Pomorski, Wojewoda  Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski,  Wojewoda 

Śląski, Wojewoda Świętokrzyski,  Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda 

Zachodniopomorski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie 

farmacji aptecznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji 

przemysłowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych  

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe – 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała wpływ na jednostki szkolące (podmioty, 

które spełniają określone w projektowanej ustawie warunki i otrzymały 

akredytację). Na podstawie dotychczasowych przepisów jednostki szkolące 

prowadzą postępowanie kwalifikacyjne. Zgodnie z projektowanymi 

przepisami postępowania kwalifikacyjne będą prowadzone przez Wojewodów.   

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 

ludności, jednakże przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych usług farmaceutycznych 

poprzez pogłębianie i aktualizowanie wiedzy. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia wejścia w 

życie projektowanego rozporządzenia przy zastosowaniu następującego miernika: efektywność kształcenia w zakresie 

wiedzy – rozumiana jako relacja między celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/07/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)  

z dnia 

w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa 

medycznego 

Na podstawie art. 10a ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa ramowy program praktyki realizowanej w ramach 

kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego, zwanej dalej „praktyką”, sposób jej 

odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki 

ratownika medycznego. 

§ 2. Ramowy program praktyki stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej „praktykantem”, odbywa praktykę w 

wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. 

2. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za zgodą 

praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy 

wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w 

innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

3. Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun praktyki, zwany dalej 

„opiekunem”, biorąc pod uwagę opinię praktykanta, i zapoznaje z nim praktykanta na co 

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki. 

4. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego 

ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki i zaliczenia praktyki. 

§ 4. 1. Czas trwania praktyki może ulec przedłużeniu lub skróceniu na wniosek osoby 

odbywającej praktykę.  

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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2. W przypadku przedłużenia albo skrócenia czasu trwania praktyki, o których mowa w 

art. 10a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

kierownik jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną w 

dziedzinie nauk medycznych, na której są prowadzone studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, o którym mowa w 10 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwany dalej „kierownikiem jednostki 

organizacyjnej uczelni”, powiadamia kierownika podmiotu leczniczego, w którym 

realizowana jest praktyka o przedłużeniu albo skróceniu czasu trwania praktyki, określając 

okres przedłużenia albo skrócenia praktyki. 

3. Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu 

trwania praktyki jest: 

1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych 

zdarzeń losowych przez okres do 14 dni; 

2) nieobecność na praktyce w wyznaczone przez organy uczelni dni rektorskie albo 

dziekańskie; 

3) nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w 

związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki, udziałem w szkoleniach w 

zakresie ratownictwa medycznego lub w dziedzinie medycyny organizowanych przez 

uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe. 

§ 5. 1. Skierowanie na praktykę zawiera: 

1) imię i nazwisko praktykanta; 

2) nazwę i adres podmiotów leczniczych, będących dysponentami jednostek systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, w których ma być odbywana praktyka; 

3) imię i nazwisko opiekuna praktyki; 

4) datę rozpoczęcia praktyki. 

2. Praktykant odbywa praktykę zgodnie z planem praktyki opracowanym przez 

opiekuna, a zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni na podstawie 

programu praktyki. 

3. Opiekun zaznajamia praktykanta na początku praktyki z planem praktyki, zakresem 

zadań oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach. 

4. Zmiana podmiotu leczniczego, w którym jest odbywana praktyka, następuje gdy 

wskazany przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni podmiot leczniczy, będący 

dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej 
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„podmiotem leczniczym”, przestaje spełniać wymogi niezbędne do realizacji ramowego 

programu praktyki. 

§ 6. Realizując zadania wynikające z programu praktyki, praktykant: 

1) sumiennie i starannie wykonuje powierzone czynności i zadania; 

2) przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki; 

3) przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu ratownika 

medycznego; 

4) przestrzega regulaminu i ustalonego w podmiocie leczniczym porządku; 

5) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

6) dba o dobro podmiotu leczniczego, chroni jego mienie oraz dochowuje tajemnicy 

zawodowej; 

7) przestrzega zasad współżycia społecznego. 

§ 7. 1. Wzór dziennika praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. W przypadku odbywania praktyki w kilku podmiotach leczniczych lub odbywania 

praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki obejmują informacje dotyczące przebiegu 

kolejnych etapów praktyki w każdym z podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem dat 

rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik 

podmiotu leczniczego, w którym odbywany był ostatni etap praktyki. 

3. W przypadku niezdolności do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych 

zdarzeń losowych opiekun praktyki ustala w porozumieniu z praktykantem sposób i formę 

zaliczenia danej części programu praktyki. 

4. Po zakończeniu praktyki praktykant przedkłada kierownikowi jednostki 

organizacyjnej uczelni wypełniony dziennik praktyki. 

5. Dziennik praktyki jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów. 

§ 8. Praktykę zalicza kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie wymaganych 

wpisów w dzienniku praktyki, w tym na podstawie opinii opiekuna. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia 

z dnia …(poz. ...) 

 

Załącznik Nr 1  

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI REALIZOWANEJ W RAMACH 

KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Cel praktyki 

Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie 

medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego u dorosłych i dzieci, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów w zakresie 

ratownictwa medycznego. 

Czas trwania praktyki 

Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych. 

Wykaz umiejętności 

Student po zakończeniu praktyki powinien posiadać umiejętności samodzielnego 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zakresie: 

1) oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania; 

2) układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych 

obrażeń; 

3) prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 

dorosłych i dzieci; 

4) prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 

dorosłych i dzieci; 

5) bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych; 

6) podawania tlenu; 

7) wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski 

twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora 

transportowego; 

8) intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia 

przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej 

z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego; 

9) intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową; 
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10) wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji; 

11) wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG; 

12) wykonywania defibrylacji automatycznej; 

13) wykonywania EKG; 

14) monitorowania czynności układu oddechowego; 

15) monitorowania czynności układu krwionośnego; 

16) wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych; 

17) podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz 

doszpikową – przy użyciu igły automatycznej; 

18) oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich 

reakcji na światło; 

19) nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym; 

20) cewnikowania pęcherza moczowego; zakładania sondy żołądkowej; 

21) pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych; 

22) oznaczania stężenia glukozy przy użyciu gleukometru; 

23) opatrywania ran; 

24) unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń; 

25) unieruchamiania kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego; 

26) odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych; 

27) segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof; 

28) podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych 

zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas 

transportu; 

29) przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki 

ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej. 

A ponadto umiejętności w zakresie: 

1) komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi 

pracownikami ochrony zdrowia; 

2) stosowania zasad organizacji pracy w podmiocie leczniczym, z uwzględnieniem przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) stosowania przepisów dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego i 

przepisów prawa pracy. 
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Moduły programowe 

Lp. 

 

 Moduł programowy 

 

 Wykaz umiejętności 

 

1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

1. 

 

Praktyka szpitalna - w 

Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym 

  

 

 1. 

 

Stosowanie zasad funkcjonowania i prowadzenia 

dokumentacji medycznej w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym. 

 

 

 

   2. 

 

Stosowanie sprzętu ratowniczego oraz leków 

będących na wyposażeniu Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym. 

 

 

 

  

 

 3. 

 

Wykonywanie procedur ratunkowych u chorych w 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 

 

 

  

 

 4. 

 

 

5. 

Stosowanie zasad funkcjonowania wszystkich 

obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

 

Wykonywanie zabiegów medycznych 

realizowanych we wszystkich obszarach 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

 

2. 

 

Praktyka u dysponenta 

Zespołów Ratownictwa 

Medycznego 

 

 

 1. 

 

Stosowanie zasad funkcjonowania i prowadzenia 

dokumentacji medycznej w zespole ratownictwa 

medycznego i u dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego. 

 

 

 

  

 

 2. 

 

Stosowanie sprzętu ratowniczego oraz leków 

będących na wyposażeniu ambulansów. 
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 3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

Udział w wyjazdach interwencyjnych ambulansów. 

 

Wykonywanie medycznych czynnościach 

ratunkowych u osób w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

 

Stosowanie zasad pracy dyspozytora medycznego i 

przyjmowanie wezwań pod nadzorem dyspozytora 

medycznego. 

 

3. 

 

 Komunikacja 

interpersonalna 

 1. 

 

Komunikacja interpersonalna niezbędna do 

realizacji zadań zawodowych ratownika 

medycznego. 

4. 

 

Prawne, etyczne i 

administracyjne aspekty 

pracy ratownika 

medycznego 

 1. 

 

Stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, 

przepisów dotyczących wykonywania zawodu 

ratownika medycznego oraz przepisów prawa pracy. 

 

 

  

 

 2. 

 

Stosowanie zasad organizacji pracy ratownika 

medycznego, z uwzględnieniem przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

    3. 

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej. 
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Załącznik Nr 2  

WZÓR 

DZIENNIK 

PRAKTYKI  

 

 

 

 

 

DZIENNIK  

PRAKTYKI REALIZOWANEJ W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okładka – strona 1 

 

 

 

 

Logo Wydziału 

uczelni 

wydającej 

dziennik 

praktyki  
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......................................................................................... 

 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

wewnętrzna strona okładki  nr 1 – strona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na zdjęcie 
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................................                                                              

(pieczęć wydziału)                                                            

 

 

 

Pan(i) 

...................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko praktykanta) 

 

urodzony(a) dnia 

................................................................................................................................................... r. 

(dzień, miesiąc, rok) 

w 

...................................................................................................................................................... 

(miejsce urodzenia) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(data rozpoczęcia praktyki) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

 

 

 

…………………………………..           ………………………………………… 

(data wystawienia dziennika)                         (podpis i pieczęć kierownika  

                                jednostki organizacyjnej uczelni)  

strona 3  
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Część I 

Tygodniowy wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez praktykanta 

 

Data Wyszczególnienie zajęć 

  

 

 

                                                                                       ……..…………..……………….. 

                                                                                             (pieczęć i podpis opiekuna) 

 

strona 4  
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Część II 

Wykaz zaliczonych umiejętności określonych w programie praktyki 

 

Wyszczególnienie umiejętności Podpis opiekuna 

  

 

 

strona 5  
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Część III 

Udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych lub innych formach szkolenia 

  

Nazwa, adres i pieczęć 

organizatora  

szkolenia 

Temat szkolenia Liczba 

godzin 

szkolenia 

Data realizacji i 

podpis osoby 

prowadzącej 

szkolenie 
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Część IV 

 

Opinia opiekuna  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                 ………………………………… 

                                                                                                 (data, pieczęć i podpis opiekuna) 

strona 7  
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Część V 

 

................................                                                             ………………………….. 

 (pieczęć wydziału)                                                             (pieczęć  podmiotu leczniczego) 

 

Pan(i) 

...................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko praktykanta) 

 

urodzony(a) dnia 

...................................................................................................................................................... 

(dzień, miesiąc, rok) 

w 

...................................................................................................................................................... 

(miejsce urodzenia) 

ukończył (a) praktykę w podmiocie leczniczym realizowaną w okresie od…….…do…….… 

w podmiocie leczniczym ……………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                         .                         (nazwa i adres podmiotu leczniczego) 

 

 

..............................................                                         ………………………………… 

(data i podpis kierownika podmiotu leczniczego)             (data i podpis  opiekuna praktyki) 

 

 

 

                                                      ……………………………………………………………… 

                                                        (data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej uczelni) 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia wynikającego z art. 10a ust. 11 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2013 r., poz. 757, z późn. zm.).  

Sześciomiesięczna praktyka realizowana w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa 

medycznego stanowi integralny element kształcenia w zawodzie ratownik medyczny. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia celem praktyki jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i 

doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, zdobytych 

w czasie dotychczasowych studiów w zakresie ratownictwa medycznego. Praktyka odbywa 

się zgodnie z ramowym programem praktyki, który stanowi załącznik nr 1 do 

przedmiotowego projektu rozporządzenia. Projektowane rozwiązania mają przyczynić się do 

podniesienia jakości kształcenia ratowników medycznych, w szczególności poprzez 

doskonalenie umiejętności praktycznych, co pozytywnie przełoży się na jakość 

wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez ratowników medycznych. 

Przedmiotowa regulacja przyczyni się również do ujednolicenia umiejętności praktycznych 

nabytych w toku studiów wyższych zarówno na uczelniach nadzorowanych przez Ministra 

Zdrowia, jak i uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z art. 6. ust.1 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uczelnia ma prawo 

do ustalania planów studiów i programów kształcenia, uwzględniających efekty kształcenia 

zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Zatem mając na 

uwadze autonomię programową uczelni, wprowadzenie jednego programu praktyki dla 

wszystkich uczelni pozwoli na uniknięcie rozbieżności w nabywanych umiejętnościach 

praktycznych przez studentów realizujących kształcenie na różnych uczelniach.  

Student jest kierowany na praktykę przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni 

prowadzącej działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone 

są studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa 

medycznego. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia określają sposób dokumentowania i 

zaliczania praktyki. Student prowadzi dziennik praktyki, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do przedmiotowego rozporządzenia. Przedmiotowa regulacja umożliwia również 

przedłużenie albo skrócenie czasu trwania praktyki.  
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Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest, objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, tj. nie 

stanowi wdrożenia do prawa polskiego przepisów wspólnotowych. 

Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w 

ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, telefon: 22 63 49 333, e-mail: 

e.kramek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

22.04.2015 r. 

 

Źródło  

Art. 10a ust. 11 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 

z późn. zm.). 
 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 10a ust. 11 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), zgodnie z którą realizowana 

będzie praktyka stanowiąca integralną część kształcenia przeddyplomowego w zakresie ratownictwa medycznego. 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy tryb odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania praktyki 

realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego, w tym wzór dziennika praktyki. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Osoba chcąca wykonywać zawód ratownika medycznego będzie zobowiązana, po złożeniu ostatniego wymaganego 

planem studiów egzaminu, do odbycia 6 miesięcznej praktyki zrealizowanej w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych 

pod okiem opiekuna praktyki. Osobą kierującą na praktykę będzie Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni 

prowadzącej działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych, na której są prowadzone studia wyższe na 

kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego. Po zakończeniu praktyki osoba 

zobowiązana będzie do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego. Propozycje rozwiązań 

zawarte w rozporządzaniu mają na celu optymalne przygotowanie praktyczne ratownika medycznego do realizowania 

zadań zawodowych.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Uczelnie wyższe 11 uczelni 

nadzorowanych przez 

Ministra Zdrowia, 

19 uczelni 

nadzorowanych przez 

Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

Osobą kierującą na praktykę 

będzie Kierownik jednostki 

organizacyjnej uczelni 

prowadzącej działalność 

dydaktyczną w dziedzinie 

nauk medycznych, na której są 

prowadzone studia wyższe na 

kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie 

ratownictwa medycznego. 

Osoby odbywające studia 

w zakresie ratownictwa 

medycznego 

Ok. 2500  Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia zasad 

odbywania praktyki. 

Podmioty lecznicze będące 

dysponentami jednostek 

systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. 

Ok. 2500 miejsc Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

Utworzenie miejsc dla osób 

przystępujących do praktyki. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie 

Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko- 

-Pomorski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Śląski, 

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
 
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 

ludności, jednakże przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 

poprzez podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej w zakresie ratownictwa 

medycznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 

Zakłada się, iż projektowane przepisy dotyczące praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa 

medycznego będą obowiązywały od drugiej połowy 2019 r. Projektowane przepisy określają, iż student kierunku w 

zakresie ratownictwa medycznego, który rozpocznie kształcenie w 2016 r., będzie zobowiązany, zgodnie z projektowaną 

regulacją, do odbycia praktyki. Jednocześnie należy podkreślić, iż zakłada się, że studia w zakresie ratownictwa 

medycznego trwają 3 lata (6 semestrów), po których student zobowiązany będzie przystąpić do praktyki, tak więc planuje 

się wykonanie przepisów przedmiotowego aktu prawnego w drugiej połowie 2019 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż w 2020 r., przy zastosowaniu miernika: 

– efektywność kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych – rozumiana jako relacja między celami 

projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 
 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

11/07/KC 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1 )

 

z dnia 

w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego  

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych do 

Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „PERM”; 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej 

dalej ustawą oraz wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Zespołów 

Egzaminacyjnych; 

3) wzór pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9 ustawy; 

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny 

być wyznaczone ich terminy; 

5) wysokość opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10b ust. 8 ustawy, oraz sposób 

jej uiszczania; 

6) szczegółowy tryb unieważniania PERM; 

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PERM; 

8) wzór świadectwa złożenia PERM; 

9) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia 

PERM oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6; 

10) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia PERM oraz 

sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6.  

§ 2. PERM zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego: 

                                                      
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz.1268). 
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1) medycznych czynności ratunkowych – 24 pytania; 

2) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii – 20 pytań;  

3) medycyny katastrof – 5 pytań; 

4) pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy – 10 pytań; 

5) anatomii i fizjologii – 7 pytań; 

6) psychiatrii, psychologii i neurologii – 5 pytań; 

7) farmakologii – 2 pytania; 

8) toksykologii – 2 pytania; 

9) chorób wewnętrznych – 10 pytań; 

10) chirurgii – 5 pytań; 

11) pediatrii – 2 pytania; 

12) położnictwa i ginekologii – 3 pytania; 

13) zdrowia publicznego – 3 pytania; 

14) prawa medycznego – 2 pytania. 

§ 3. 1. W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c 

ust. 2 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 10c ust. 2 

pkt 2–4 ustawy, o wskazanie kandydatów do tej Komisji. 

2. Wskazanie kandydata, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, nazwę,  numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres do korespondencji kandydata; 

5) numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata; 

6) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata. 

3. Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub w postaci papierowej. 

4. Wzór pisemnego oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w 

art. 10c ust. 9 ustawy, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. W celu powołania komisji, o której mowa w art. 10f ust. 2 ustawy, dyrektor CEM 

zwraca się do konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz rektorów 
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uczelni prowadzących kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego o wskazanie 

kandydatów do tej komisji. 

2. Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 10f ust. 2 ustawy, podaje się 

dane, o których mowa w § 3 ust. 2. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się. 

§ 5. 1. Przy organizacji PERM dyrektor CEM współpracuje z właściwymi wojewodami.  

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, wojewodowie wspomagają CEM w 

zakresie organizacyjno-technicznym, a w szczególności poprzez: 

1) wskazanie sal przeznaczonych do przeprowadzenia PERM w danym terminie, 

spełniających warunki określone w regulaminie porządkowym, o którym mowa w 

art. 10d ust. 7 ustawy;  

2) pomoc w negocjacjach umów najmu sal, o których mowa w pkt 1; 

3) przygotowanie sal w dniu egzaminu celem jego przeprowadzenia;  

4) przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu.  

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, CEM jest zobowiązane nieodpłatnie 

dostarczać właściwym wojewodom materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu. 

4. Szczegóły dotyczące współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawierane 

przez dyrektora CEM z poszczególnymi wojewodami.  

§ 6. Terminy PERM wyznacza się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja i w 

okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

§ 7. 1. Opłata egzaminacyjna, o której mowa w art. 10b ust. 8, wynosi 180 zł. 

2. Opłatę egzaminacyjną wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez CEM podczas 

składania zgłoszenia do egzaminu. 

§ 8. 1. Osoby przystępujące do PERM są obowiązane podporządkować się poleceniom 

członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PERM jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie przez osoby zdające norm porządkowych określonych w regulaminie, o 

którym mowa w art. 10d ust. 7 ustawy.  

§ 9. 1. Rozpoczęcie PERM dla wszystkich osób zdających w skali kraju wyznacza się o 

tej samej godzinie. Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu 

egzaminu. 
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2. Osoba przystępująca do PERM powinna zgłosić się na miejsce egzaminu na co 

najmniej 60 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. W przypadku dużej liczby 

osób zdających PERM w danej sali egzaminacyjnej, dyrektor CEM może zdecydować o 

wydłużeniu tego okresu, o czym zdający zostają powiadomieni w zawiadomieniu, o którym 

mowa w art. 10b ust. 11 ustawy. 

3. Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. Po ogłoszeniu rozpoczęcia wpuszczania do sali 

egzaminacyjnej, osoby, które zgłosiły się na dany egzamin, powinny niezwłocznie 

przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.   

4. Po rozpoczęciu egzaminu wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby 

zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione. 

5. Czas trwania PERM wynosi 2 godziny. 

§ 10. 1. Osoby przystępujące do PERM zajmują w sali egzaminacyjnej miejsca 

oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM. 

2. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do 

PERM Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 10c ust. 6 ustawy: 

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu, 

2) informuje o zakazach obowiązujących podczas egzaminu i konsekwencjach ich 

naruszenia  

– a w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 10e ust. 3 i 5 ustawy. 

§ 11. Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie 

egzaminu jest karta testowa, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez 

CEM.  

§ 12. 1. Merytoryczne zastrzeżenia, o których mowa w art. 10f ust. 1 ustawy, złożone 

bez zachowania trybu określonego w tych przepisach, nie podlegają rozpatrzeniu.  

2. W przypadku uznania merytorycznego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 10f ust. 1 

ustawy, za zasadne, przy dokonywaniu obliczeń wyników PERM zadanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje pominięte, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania 

punktów oraz zostaje uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie 

PERM.  

3. Ustalenie wyników następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w 10f 

ust. 1. 
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§ 13. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 

300 zł za posiedzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 130 zł za 

posiedzenie.  

§ 14. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 10f ust. 9 ustawy, 

dyrektor CEM, uznając zasadność unieważnienia PERM, występuje w terminie 30 dni od ich 

stwierdzenia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na 

unieważnienie PERM. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CEM wskazuje przyczyny 

unieważnienia oraz jego zakres, o którym mowa w art. 10f ust. 9 ustawy. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, udziela dyrektorowi CEM zgody na unieważnienie egzaminu albo jej 

odmawia.  

4. Po otrzymaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia dyrektor CEM, wydaje 

zarządzenie o unieważnieniu egzaminu, wskazując zakres unieważnienia. Zarządzenie jest 

ogłaszane na stronie internetowej CEM. 

§ 15. Wzór świadectwa złożenia PERM stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 16. CEM przesyła świadectwo, o którym mowa w § 15, na adres osoby zdającej, 

znajdujący się w SMK. W przypadku zwrotu świadectwa z powodu nieodebrania przez 

adresata, jest ono archiwizowane w CEM i może być odebrane przez osobę zdającą w 

siedzibie CEM. CEM na wniosek osoby zdającej może przesłać ponownie nieodebrane 

świadectwo po uiszczeniu przez nią kosztów związanych z ponownym przesłaniem. Przepis 

art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 267, z 2014 r. 183 oraz z 2015 r. poz. 211) stosuje się.  

§ 17. 1. CEM wydaje odpisy i duplikaty świadectw, o których mowa w § 15. 

2. Odpis wydawany jest na pisemny wniosek osoby zdającej PERM jako dodatkowy 

egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii.  

3. Duplikat wydawany jest w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej 

utraty świadectwa przez osobę zdającą PERM, na jej umotywowany pisemny wniosek.  

4. Wydanie duplikatu albo odpisu jest objęte opłatą, o której mowa w art. 10f ust. 6 

ustawy. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. 

W przypadku odpisu wnioskodawca uiszcza dodatkowo opłatę skarbową za poświadczenie za 
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zgodność z oryginałem zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783). Potwierdzenie wniesienia opłaty załącza się do 

wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3.   

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę  do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. 183 oraz z 

2015 r. poz.  211) stosuje się.   

6. Odpisy i duplikaty świadectw wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich 

świadectw.  

7. Duplikat jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.  

8. Odpis drukowany jest na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.  

9. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia 

opłaty, o której mowa w 4. 

§ 18. 1. W przypadku ujawnienia przez osobę zdającą błędów na świadectwie, o którym 

mowa w § 15, może ona zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę 

świadectwa. 

2. Korekta świadectwa objęta jest opłatą, o której mowa w art. 10f ust. 6 ustawy. Opłatę 

uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1.   

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo niedołączenia do 

wniosku jej potwierdzenia, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Przepisy art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się. 

4. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność 

dokonania korekty. Korekta nie jest dokonywana, gdy na świadectwie nie stwierdza się błędu. 

Wówczas świadectwo jest zwrotnie przekazywane wnioskodawcy.  

5. W przypadku, gdy błąd na świadectwie powstał z winy CEM,  opłata, o której jest 

mowa w ust. 2, jest zwracana wnioskodawcy, na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni 

od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  
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6. Wydanie skorygowanego świadectwa może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez 

CEM świadectwa błędnego. 

7. Przekazanie skorygowanego świadectwa następuje w terminie 30 dni od otrzymania 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, 

o której mowa w 2. 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ….2015 r (poz.….) 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR 

                                                                                         ....................................................... 
                                                                                                     (miejscowość, data) 
 
 
....................................................... 
(imię i nazwisko) 
 
 
....................................................... 
(numer PESEL*) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w stosunku do żadnego z kandydatów do złożenia PERM** przed Zespołem 

Egzaminacyjnym, którego będę członkiem, nie jestem: 

1) małżonkiem, 

2) osobą pozostającą w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia, 

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 

4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej. 

Oświadczam również, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

 
 
 
                                                                                              ............................................................... 
                                                                                                             (data, czytelny podpis) 
______________________ 
* W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i 

numer dokumentu oraz kraj wydania. 

** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR 

 

ŚWIADECTWO 

ZŁOŻENIA PAŃSTWOWEGO EGZAMINU RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

 

NUMER ………….. 

 
Centrum Egzaminów Medycznych stwierdza, że 

 

PAN/PANI* …………………………………………………..….  

 
urodzony/a ……………………..………………………. w ……………………………………… 

 
posiadający/a numer PESEL** …………………………………………………………………… 

 

ZŁOŻYŁ/A 

 

PAŃSTWOWY EGZAMIN RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  

 

w dniu ………………. z wynikiem  …………% (…………punktów/ ……………. możliwych) 

 

 
 

pieczęć okrągła 

 
 

                                                                                                                   pieczęć Dyrektora 

                                                                                                     Centrum Egzaminów Medycznych 

 

 

 

 

 

Data wystawienia ……………… 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i 

numer dokumentu oraz kraj wydania. 

Niniejsze świadectwo nie potwierdza uzyskania tytułu ratownika medycznego oraz prawa wykonywania zawodu 

ratownika medycznego.  
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn.zm.), zwana dalej „ustawą”, Minister Zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu 

pytań testowych Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, mając na uwadze 

zakres wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać ratownik medyczny, tryb 

powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2 

ww. ustawy, oraz wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Zespołów 

Egzaminacyjnych, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9 ustawy, sposób i 

szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone 

ich terminy; wysokość opłaty, o której mowa w art. 10b ust. 8, oraz sposób jej uiszczania; 

szczegółowy tryb unieważniania PERM; szczegółowy sposób ustalania wyników PERM; 

wzór świadectwa złożenia PERM wydawanego przez Dyrektora Centrum Egzaminów 

Medycznych (CEM) oraz postępowanie w sprawie wydawania odpisów i duplikatów 

świadectw złożenia PERM i ich korekty.  

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z nowelizacją ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z projektowanymi przepisami złożenie 

Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego warunkuje uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu ratownika medycznego.  

Projekt rozporządzenia wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, 

przeprowadzającej PERM, a zwłaszcza wykaz danych, jakie powinny być zamieszczone w 

zgłoszeniu, składanym przez podmioty, o których mowa w art. 10c ust. 2 ustawy. W 

projekcie rozporządzenia określono także zasady współpracy CEM z wojewodami w zakresie 

organizacji PERM, a zwłaszcza w obszarze umów najmu sal przeznaczonych do 

przeprowadzenia egzaminu. Szczegóły dotyczące tej kwestii zostaną określone w 

porozumieniach zawieranych przez CEM z wojewodami. Ponadto uregulowano prawa i 

obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM. 

Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku 

do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza się 30 dniowe terminy rozpatrywania 

wniosków w przedmiocie unieważnienia PERM – Dyrektor CEM w terminie 30 dni od 

stwierdzenia rażących uchybień  w przebiegu egzaminu występuje do Ministra Zdrowia z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na unieważnienie PERM, natomiast Minister Zdrowia udziela 
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albo odmawia udzielenia zgody w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

ww. wniosku. Poza tym w projektowanych przepisach opisano procedurę wydania świadectw 

PERM, ich odpisów i duplikatów oraz korekty tych dokumentów.  

Wartość opłaty egzaminacyjnej została ustalona na poziomie 180 zł, co powinno pokryć 

rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia tego egzaminu.  

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określono na 

300 zł za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego określona na 130 zł za 

posiedzenie.  

W załącznikach do rozporządzenia określono wzory oświadczenia członka Zespołu 

Egzaminacyjnego o jego bezstronności oraz świadectwa złożenia PERM. W tym ostatnim 

zawarto informację, iż świadectwo nie potwierdza uzyskania tytułu ratownika medycznego 

oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego. Adnotacja ta wykluczy 

wątpliwości dotyczące mocy tego dokumentu.   

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r., z uwagi na fakt, iż od tego 

dnia zakłada się uruchomienie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U z 2015 r. 636, z późn. zm.), za pomocą którego, 

zgodnie z przyjętymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozwiązaniami, 

będą składane zgłoszenia do PERM. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest, objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, 

tj. nie stanowi wdrożenia do prawa polskiego przepisów wspólnotowych. 

Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego 

Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Zdrowia. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, telefon: 22 63 49 333, e-mail: 

e.kramek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

22.04.2015 r.  

 

Źródło 

art. 10g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niniejszym rozporządzeniem określa się: 

1) wykaz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych Państwowego Egzaminu z 

Ratownictwa Medycznego zwanego dalej „PERM”, mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które 

powinien posiadać ratownik medyczny, 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2 ustawy, oraz wysokość 

wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Zespołów Egzaminacyjnych, 

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9 ustawy, 

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich 

terminy; wysokość opłaty, o której mowa w art. 10b ust. 8, oraz sposób jej uiszczania, 

5) szczegółowy tryb unieważniania PERM, 

6) szczegółowy sposób ustalania wyników PERM; wzór świadectwa złożenia PERM wydawanego przez Dyrektora 

Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, 

7) postępowanie w sprawie wydawania odpisów i duplikatów świadectw złożenia PERM i ich korekty. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przyjęte rozwiązania określają zasady organizowania i przeprowadzania PERM w sposób zabezpieczający z jednej 

strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdający egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw. Projekt 

rozporządzenia wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej PERM. Ponadto opisano 

prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM. Rozporządzenie określa także 

postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza się 

30 dniowe terminy dotyczące: składania przez Dyrektora CEM do Ministra Zdrowia wniosku o wyrażenie zgody na 

unieważnienie PERM oraz udzielania albo odmowy udzielenia przez Ministra Zdrowia zgody na unieważnienie PERM. 

Poza tym w projektowanych przepisach określono procedurę wydania świadectw PERM, ich odpisów i duplikatów oraz 

korekty tych dokumentów.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby podchodzące do 

PERM 

2500 – szacowana 

liczba osób 

podchodzących do 

egzaminu 

Wyliczenie na podstawie 

danych Ministerstwa Zdrowia i 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia zasad składania 

PERM. 

Wojewodowie  16  Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia zasad 

współpracy z CEM. 

CEM 1  Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia zasady 

organizacji i przeprowadzania 

PERM. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu ustawy. 

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada 
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Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 

Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacja 

Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 

80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja 

Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Polskie 

Towarzystwo Fizjoterapii, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polski Związek Logopedów, Polskie Towarzystwo 

Psychologiczne, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 

Centrum Egzaminów Medycznych, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojewoda  Lubelski, 

Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda 

Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski,  Wojewoda Śląski, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Łącznie  

(2015–2025) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45  

budżet państwa - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45  

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania  
Opłata egzaminacyjna, wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Szacuje się, iż koszty dla budżetu państwa wyniosą ok. 450 000 rocznie (zakłada się że ok. 

2500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt zorganizowania egzaminu dla 

jednej osoby wyniesie 180 zł). Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu państwa wpłynie ok. 

450 000 rocznie z tytułu opłat uiszczanych za egzamin przez osoby do niego przystępujące 

(2500 osób rocznie, opłata za egzamin 180 zł).  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
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(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne - - - - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

- 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośredni wpływ na rynek pracy poprzez wprowadzenie na ten rynek kadry 

medycznej, której kwalifikacje zostaną potwierdzone egzaminem państwowym.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na ochronę zdrowia ludności. Państwowy  

Egzamin z Ratownictwa Medycznego przyczyni się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji 

do wykonywania zawodu ratownika medycznego.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r., czyli wraz z planowanym 

uruchomieniem Systemu Monitorowania Kadr Medycznych.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż w 2020 r., przy zastosowaniu następującego 

miernika: efektywność kształcenia w zakresie wiedzy uzyskanej w toku kształcenia według nowych zasad, tj. po 30 

września 2016 r. – rozumiana jako relacja między celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 
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Pierwszy egzamin PERM zostanie przeprowadzony dla absolwentów studiów w zakresie ratownictwa medycznego, 

rozpoczętych po dniu 30 września 2016 r.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/07-kt 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia  

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 

Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757,  1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) formy samokształcenia ratowników medycznych; 

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych; 

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych; 

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego; 

5) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form 

doskonalenia zawodowego; 

6) wzór karty doskonalenia zawodowego. 

§ 2. 1. Kurs doskonalący jest formą kształcenia trwającą nie krócej niż 30 godzin zajęć 

edukacyjnych, którego ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i 

umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 

2. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej i jest 

zakończony egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania. 

§ 3. Samokształcenie obejmuje: 

1) seminarium trwające nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, którego ukończenie 

umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa 

medycznego, realizowane zgodnie z programem nauczania, opracowanym przez 

organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w 

                                                 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1268). 
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dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora 

kształcenia, 

2) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu, 

3) udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia 

zawodowego, 

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa 

naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu 

na tym posiedzeniu, 

5) udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, 

6) udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez 

pracodawców, 

7) udział w internetowych programach edukacyjnych, 

8) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez 

filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus; 

9) opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej, 

b) książki popularnonaukowej, 

c) artykułu naukowego oryginalnego, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub 

popularnonaukowej, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego 

– z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 6. 

§ 4. 1. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach 

rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. 

2. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w 

którym ratownik medyczny podjął zatrudnienie albo zawarł umowę cywilnoprawną. 

3. Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, 

przyznaje się: 

1) za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem – 120 punktów 

edukacyjnych za cały kurs doskonalący; 
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2) za udział w seminarium – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie 

więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium; 

3) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu – 5 punktów 

edukacyjnych; 

4) za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 4 pkt 2–2 punkty 

edukacyjne; 

5) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa 

naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu 

na tym posiedzeniu – 10 punktów edukacyjnych; 

6) za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty 

edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w 

całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym; 

7) za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych 

przez pracodawców – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania szkolenia, nie 

więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie; 

8) za udział w internetowym programie edukacyjnym – 5 punktów edukacyjnych; 

9) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego – 5 pkt za tytuł, nie 

więcej jednak niż 10 pkt; 

10) za opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych, 

b) książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych, 

c) artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub 

popularnonaukowej – 10 punktów edukacyjnych, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych – 5 punktów edukacyjnych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego  

– odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a–e. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, punkty edukacyjne zalicza się raz, 

niezależnie od liczby odbytych kursów. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 5, punkty edukacyjne zalicza się 

raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat. 
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6. Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego 

polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za 

udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów 

edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

7. Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę, o której mowa w 6, w danym 

okresie edukacyjnym nie zalicza się na następny okres edukacyjny. 

§ 5. 1. Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia 

zawodowego, zwanej dalej „kartą doskonalenia”. Wzór karty doskonalenia określa załącznik 

nr 1. 

2. Ratownik medyczny załącza do karty doskonalenia dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego. 

3. Karta doskonalenia z wymaganymi wpisami oraz dokumentami, o których mowa w 

ust. 2, stanowi dowód odbycia doskonalenia zawodowego. 

§ 6. Doskonalenie zawodowe obejmuje następujący zakres: 

1) system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych 

krajach; 

2) systemy powiadamiania ratunkowego; 

3) łączność – podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez 

radiotelefon, sieć przywoławczą, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy 

łączności, Globalny System Pozycjonowania; 

4) jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz inne jednostki 

realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego; 

5) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania; 

6) zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

7) medyczne czynności ratunkowe, w szczególności: 

a) ocenę stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia 

postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach 

ratunkowych, 

b) układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla 

rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, 
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c) prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 

dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów, 

d) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe 

przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno- 

-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, 

konikopunkcji, 

e) odsysanie dróg oddechowych, 

f) podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z 

użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, 

respiratora, 

g) intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu 

krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz 

prowadzenie wentylacji zastępczej, 

h) wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji 

zautomatyzowanej, 

i) wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, 

j) wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, 

monitorowanie czynności układu krwionośnego, 

k) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły 

szyjnej zewnętrznej, 

l) wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, 

m) podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, 

doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu, 

n) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, 

o) cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie 

żołądka, 

p) pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, 

r) oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego 

sprzętu, 

s) badanie gazometryczne krwi włośniczkowej, 

t) opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i 

skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka 
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szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, 

zakładanie drenów), 

u) odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych, 

w) segregację medyczną w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, 

z) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych 

zdarzenia, 

za) przygotowywanie pacjenta i opiekę medyczną podczas transportu; 

8) wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w 

szczególności: 

a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych, 

b) wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie, 

c) zespół stresu pourazowego i jego objawy, 

d) sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność 

funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), 

nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego, 

e) zespołowe rozwiązywanie problemów – umiejętność zachowania elastyczności w 

zmieniających się warunkach, 

f) style i techniki radzenia sobie ze stresem. 

§ 7. Wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego określa załącznik nr 2. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ZDROWIA 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR KARTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa podmiotu wydającego kartę doskonalenia zawodowego 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię (imiona) i nazwisko  

…………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL 

…………………………………………………………………………………………………… 

Numer prawa wykonywania zawodu 

…………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres podmiotu, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód 

…………………………………………………………………………………………………… 

Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego. Należy wpisać datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego – 

1 styczeń roku następnego po uzyskaniu pierwszego tytułu ratownika medycznego (dotyczy osób 

które uzyskały dyplom po 1 stycznia 2008 roku) – oraz w przypadku kolejnego wniosku należy 

określić którego okresu dotyczy np.: I okres edukacyjny ; II okres edukacyjny itp. 

I. KURS DOSKONALĄCY 

Data uczestnictwa Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego kurs doskonalący 

Sposób potwierdzenia 

uczestnictwa 
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II. SAMOKSZTAŁCENIE 

Forma doskonalenia 

zawodowego 

Data  Liczba punktów 

edukacyjnych 

Sposób potwierdzenia  

       

       

       

       

 

 

 

Wojewoda……………............... stwierdza, że ......................................................... uzyskał(a)  
imię i nazwisko ratownika medycznego 

w okresie ..................................................... ................ punktów edukacyjnych i 
liczba punktów 

dopełnił(a)/nie dopełnił(a) obowiązku doskonalenia zawodowego. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis osoby dokonującej stwierdzenia 
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO 

PROWADZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO 

 

Pieczęć organizatora  

 

 

 

 

 

WNIOSEK* 

 

Organizatora kursu doskonalącego dla  

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

w ramach doskonalenia zawodowego 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA CMKP 

Data wpływu wniosku 

 

 

 

Nadany nr kursu 

 

 

 

 

 

 

 

* Każdy kurs zgłasza się na osobnym wniosku 
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1) Organizator kursu 

Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………… 

Email*:  

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres www*: 

…………………………………………………………………………………………………… 

* jeśli posiada 

 

2) Osoba będąca przedstawicielem organizatora kursu 

– kontakt w sprawach organizacyjnych 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł zawodowy/naukowy 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:*  

…………………………………………………………………………………………………… 

* jeśli posiada 

 

3) Kierownik naukowy kursu 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł zawodowy/naukowy 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:*  

…………………………………………………………………………………………………… 

* jeśli posiada 
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4) Termin(y) kursu:  

 

od     -     do     -                 

        dzień         miesiąc            dzień          miesiąc              rok                    liczba dni 

 

od     -     do     -                 

        dzień         miesiąc            dzień          miesiąc              rok                    liczba dni 

 

od     -     do     -                 

        dzień         miesiąc            dzień          miesiąc              rok                    liczba dni 

Uwaga: Kurs może być realizowany w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielony na dwie części (2 dni+4 dni; 

3dni+3dni); albo podzielony na trzy części (2dni+2dni+2dni) jednakże cały program kursu musi zostać 

zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu. 

 

5) Liczba uczestników kursu 

 

  

 

Organizator deklaruje dla ilu osób zrealizuje kurs (10–30) 

 

6) Miejsce realizacji kursu: 

Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Miejsce przyjmowania zgłoszeń na kurs: 

Imię i nazwisko i nr telefonu osoby przyjmującej zgłoszenia i udzielającej informacji o kursie: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Forma przyjmowania zgłoszeń: 

1) Telefonicznie – nr telefonu:  

…………………………………………………………………………………………………… 

2) Faksem – nr faksu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) Pocztą elektroniczną – adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………… 
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8) Odpłatność za kurs 

(proszę wstawić X w odpowiednie okienko) 

  

 – kurs płatny 

  

 – kurs bezpłatny 

 

9) Baza dydaktyczna, w której będzie realizowany niniejszy kurs 

 

Liczba sal dydaktycznych Wpisać TAK* 

1) Sala wykładowa wyposażona 

w laptop + rzutnik multimedialny 

 

2) Sala ćwiczeń 1  

3) Sala ćwiczeń 2  

4) Sala ćwiczeń 3  

  

* zgodnie z warunkami realizacji kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników 

medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”  

 

10) Sprzęt dydaktyczny, jaki używany będzie w czasie niniejszego kursu* 

 

Lp Rodzaj sprzętu* Wpisać TAK 

1. Manekin szkoleniowy osoby dorosłej  

2. Manekin szkoleniowy dziecka 5–7 lat  

3. Manekin szkoleniowy niemowlęcia  

4. Manekin do nauki intubacji osoby dorosłej  

5. Manekin do nauki intubacji dziecka 5–7 lat  

6. Manekin do nauki intubacji niemowlęcia  

7. Zestaw sprzętu medycznego  

* zgodnie z warunkami realizacji kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników 

medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”  
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11) Kadra dydaktyczna, prowadząca zajęcia w czasie niniejszego kursu* 

Lp Kadra dydaktyczna* Liczba osób 

1. Lekarz systemu (min. 5 lat doświadczenia w 

wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych) 

 

2. Pielęgniarka systemu (min. 5 lat doświadczenia w 

wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych) 

 

3. Ratownik medyczny (min. 5 lat doświadczenia w 

wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych) 

 

4. Psycholog (min. 3 lata doświadczenia zawodowego)  

5.   

6.   

…   

Tabelę należy przystosować do liczby osób stanowiących kadrę dydaktyczną 

*  zgodnie z warunkami realizacji kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników 

medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”  
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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  

(Z PODZIAŁEM NA DNI – KAŻDY DZIEŃ NA OSOBNEJ STRONIE) 

DZIEŃ …… (1–6)   DATA: ……-…….……-…..….(DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 

Lp. Godzina 

od–do 
Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy 

/prowadzącego – kwalifikacje** 

Liczba  

godzin dyd.* 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych       

B. Zajęcia praktyczne/ćwiczenia (w grupach) z użyciem sprzętu dydaktycznego (manekiny) 

Lp. Godzina 

od–do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń  

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego 

/instruktora – kwalifikacje** 

Liczba  

godzin dyd.* 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

Razem liczba godzin zajęć praktycznych/ ćwiczeń       

 

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu dodając lub usuwając odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego 

dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych. * 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 

Zajęcia teoretyczne (wykłady) mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) odbywają się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 

10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.  

** (wpisać odpowiednio: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, psycholog,  
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EGZAMIN KOŃCOWY 

 

Lp. Metody oceny wiedzy i umiejętności 

praktycznych 

Liczba  

godzin 

Liczba pytań/zadań 

1. Sprawdzian testowy        

2. Sprawdzian praktyczny        

Razem liczba godzin egzaminu końcowego        
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Organizator Kierownik naukowy kursu 

podpis i pieczęć podpis i pieczęć 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o uzyskanie wpisu na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego są kompletne i zgodne z prawdą. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(data) (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 

kursu doskonalącego, określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm). 

 

………………………………………………………………………………………… 

(data) (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczenia wypełnia wnioskodawca 
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UZASADNIENIE 

Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w 

art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) i wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących 

sposobu dopełniania przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego.  

Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr. 112 poz. 775)  

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu dookreślenie formy samokształcenia, sposobu 

i trybu odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, zakresu 

doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, wzoru wniosku o wpis na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, sposobu potwierdzania 

dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego oraz 

wzoru karty doskonalenia zawodowego. 

Projekt przewiduje, iż doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich 

okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny 

rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom 

uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Przebieg doskonalenia 

zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego, której wzór określa 

przedmiotowe rozporządzenie. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych 

realizowane jest przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane 

na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przedmiotowe rozporządzenie określa 

wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych odbywa się w 

pozaszkolnych formach kształcenia, takich jak: kurs doskonalący i samokształcenie. Za 

zrealizowanie określonej wyżej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. Zaliczenie 

doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 

200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy 

czym co najmniej 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie 

doskonalącym zakończonym egzaminem. Program przedmiotowego kursu będzie 
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opracowany przez zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Przedmiotowy kurs powinien być realizowany przez ratowników medycznych co najmniej 

raz na pięć lat. Ponadto projekt wskazuje na możliwość uzupełnienia wiedzy w formie 

samokształcenia. Wybór określonej formy kształcenia uzależniony jest od potrzeb samych 

ratowników medycznych.  

Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, 

tj. nie stanowi wdrożenia do prawa polskiego przepisów wspólnotowych. 

Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

21.04.2015 r. 

 

Źródło 

art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr. 112 poz. 775). Powyższe rozporządzenie straci moc po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Proponowane rozporządzenie w 

istocie pozostawia w niezmienionym kształcie zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. 

Rozporządzenie określa dodatkowo wzór karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz wzór wniosku 

o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. Doskonalenie zawodowe ratowników 

medycznych ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych w toku kształcenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni ok. 12 000 Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia (dane za 2013 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

sposobu i trybu odbywania 

doskonalenia zawodowego 

przez ratowników medycznych.  

    

    

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie 

Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko- 

-Pomorski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Śląski, 

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 
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Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora finansów 

publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 Nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej porządkuje 

zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Ukończenie doskonalenia 

zawodowego przez ratowników medycznych zgodnie z proponowanymi w projekcie 

rozwiązaniami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż w 2021 r., przy zastosowaniu miernika: 

– efektywność doskonalenia zawodowego w zakresie pogłębienia i aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu 

ratownictwa medycznego będzie miała wpływ na wysoką jakość udzielanych świadczeń – rozumiana jako relacja między 

celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/07/EP 



R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych 

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635, z 2014 r. poz. 1802 oraz z 2015 r. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) formy samokształcenia dyspozytorów medycznych; 

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych; 

3) sposób i tryb dokonywania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

kursu doskonalącego dyspozytorów medycznych; 

4) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form 

doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych; 

5) wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. 

§ 2. 1. Kurs doskonalący jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 

60 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację 

wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa 

medycznego. 

2. Kurs doskonalący jest realizowany według programu nauczania zatwierdzonego przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o 

których mowa w § 6, opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się 

doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej, 

powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działającego 

na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej z 

zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, o którym mowa w ust. 2. 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz.1268).  
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§ 3. Samokształcenie jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin 

zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego, 

realizowaną zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, 

o których mowa w § 6, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez 

konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na 

siedzibę organizatora kształcenia. 

§ 4. 1. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w trzyletnich okresach 

rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. 

2. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w 

którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim umowę 

cywilnoprawną. 

3. Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego 

polega na odbyciu w okresie edukacyjnym co najmniej jednego kursu doskonalącego i 

samokształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 6. 

§ 5. 1. Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia 

zawodowego, zwanej dalej „kartą doskonalenia”, wzór karty doskonalenia określa załącznik 

do rozporządzenia. 

2. Organizator kształcenia potwierdza w karcie doskonalenia odbyte formy 

doskonalenia. 

3. Karta doskonalenia z wymaganymi wpisami jest podstawą do jego zaliczenia. 

§ 6. Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych obejmuje w szczególności 

następujący zakres: 

1) system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych 

krajach; 

2) jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, 

oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa; 

3) organizacja systemu powiadamiania; 

4) zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa 

medycznego; 

5) wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora 

medycznego; 
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6) podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, 

o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, oraz innymi jednostkami realizującymi 

zadania z zakresu ratownictwa, a także służbami porządku publicznego, w tym zadania i 

zasady działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

7) zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy zbierania wywiadu 

medycznego przez dyspozytorów medycznych, system kodowania i kwalifikacji 

wezwań; 

8) podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej dyspozytora medycznego; 

9) zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami 

psychosomatycznymi; 

10) zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi; 

11) zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami o utrudnionym 

kontakcie; 

12) zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych informacji 

osobom udzielającym pierwszej pomocy; 

13) zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, wskazania do ich 

użycia i sposób dysponowania; 

14) zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne; 

15) zasady korzystania ze sprzętu do nawigacji satelitarnej na potrzeby systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne; 

16) zasady czytania i analiza map w pozycjonowaniu zdarzeń; 

17) zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii 

technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915); 

18) zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof; 

19) zasady koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa oraz w przypadku 

potrzeby użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa; 

20) zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego i zasady współpracy. 

§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego dyspozytorów medycznych składa do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce, w którym ten podmiot będzie realizował kurs 

doskonalący dyspozytorów medycznych, wniosek, do którego dołącza się: 
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1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3; 

2) oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu 

warunków wykonywania działalności w zakresie doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych, określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym .  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dyspozytorów medycznych; 

2) liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3) opis bazy dydaktycznej, w której podmiot zamierza prowadzić kurs doskonalący 

dyspozytorów medycznych; 

4) plan realizacji programu kursu doskonalącego dyspozytorów medycznych. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

  



– 5 – 

Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

WZÓR KARTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DYSPOZYTORÓW 

MEDYCZNYCH 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Nazwa podmiotu wydającego kartę doskonalenia zawodowego 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Imię (imiona) i nazwisko dyspozytora medycznego 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Numer PESEL 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego* 

* należy wpisać datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego – 1 styczeń roku następnego po uzyskaniu pierwszego 

tytułu ratownika medycznego (dotyczy osób które uzyskały dyplom po 1 stycznia 2008 roku) – oraz w 

przypadku kolejnego wniosku należy określić którego okresu dotyczy np.: I okres edukacyjny; II okres 

edukacyjny itp.. 

 

 

I. KURS DOSKONALĄCY 

Data uczestnictwa Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego kurs doskonalący 

Sposób potwierdzenia 

uczestnictwa 
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II. SAMOKSZTAŁCENIE 

Forma doskonalenia 

zawodowego 

Data uczestnictwa Sposób potwierdzenia 

uczestnictwa 

     

     

     

     

 

 

 

 

……………............... potwierdza, że ......................................................... uzyskał(a)  

                                                              imię i nazwisko ratownika medycznego 

w okresie od ........... do ............. ................ punktów edukacyjnych i 

                                                     liczba punktów 

dopełnił(a)/nie dopełnił(a) obowiązku doskonalenia zawodowego. 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis osoby dokonującej potwierdzenia 
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UZASADNIENIE 

Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej art. 26 ust. 5 

ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 757, z późn. zm.) i wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących sposobu 

dopełniania przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego.  

Dotychczas dyspozytorzy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie 

doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 77, poz.525)  

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu dookreślenie form samokształcenia, sposobu i trybu 

odbywania doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, sposobu i trybu 

dokonywania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia do prowadzenia kursu 

doskonalącego dyspozytorów medycznych,  sposobu potwierdzania, dokumentowania i 

zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, 

wzoru karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

dyspozytorem medycznym może być tylko osoba, która posiada wykształcenie właściwe dla 

lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego, rozporządzenie przewiduje 

konieczność doskonalenia tych osób wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Doskonalenie zawodowe może być 

realizowane w formie kursu doskonalącego lub samodoskonalenia w trzyletnich okresach 

rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego 

po roku, w którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim 

umowę cywilnoprawną. Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych realizowane 

jest przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego, wpisane na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przedmiotowe rozporządzenie określa wzór 

wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

Program kursu doskonalącego będzie opracowany przez zespół ekspertów powołanych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia. Przebieg doskonalenia zawodowego, realizowany w 

formach określonych w niniejszym rozporządzeniu dokumentuje się w karcie doskonalenia 

zawodowego, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przedmiotowa karta wraz 

z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia i zaliczenia doskonalenia zawodowego przez 
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podmiot zatrudniający. Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia 

zawodowego polega na odbyciu w okresie edukacyjnym co najmniej jednego kursu 

doskonalącego i samokształcenia. 
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 Nazwa projektu 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego 

dyspozytorów medycznych 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu   

lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Edyta Kramek – Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 6349400,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

21.04.2015 r. 

 

Źródło:  

art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dotychczas dyspozytorzy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr. 77, poz.525). Powyższe rozporządzenie straci moc po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę z 

dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.).  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Proponowane rozporządzenie w 

istocie pozostawia w niezmienionym kształcie zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. 

Rozporządzenie określa dodatkowo wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Rozporządzenie 

określa również sposób i tryb dokonywania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego dyspozytorów medycznych. Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych ma na celu 

pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych w toku kształcenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

dyspozytorzy medyczni ok. 1800 Dane Ministerstwa Zdrowia Uregulowanie w przepisach 

sposobu i trybu odbywania 

doskonalenia zawodowego 

przez dyspozytorów 

medycznych  

    

    

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym podmiotom: Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników 

Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolska Konfederacja 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie 

Menedżerów Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Kujawsko-

Pomorski, Wojewoda  Lubelski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Małopolski, Wojewoda 

Mazowiecki, Wojewoda Opolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Śląski, 

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Zachodniopomorski, 

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

Wyniki opiniowana i konsultacji publicznych zostaną, po ich zakończeniu, omówione w raporcie dołączonym do 
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niniejszej Oceny.  

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora finansów 

publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

 

 



– 11 – 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej porządkuje 

zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Ukończenie doskonalenia 

zawodowego przez dyspozytorów medycznych zgodnie z proponowanymi w projekcie 

rozwiązaniami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie projektowanej ustawy przy zastosowaniu mierników: 

– trafność – rozumiana jako relacja między celami projektu, a potrzebami i priorytetami beneficjentów, 

– użyteczność – rozumiana jako funkcjonalność projektu i jego użyteczność dla interesariuszy i społeczeństwa. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63/07-kt 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy 

 

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 345) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb realizacji zleceń w postaci elektronicznej i papierowej; 

2) zakres danych dla zleceń w postaci elektronicznej i wzór zlecenia w postaci papierowej; 

3) sposób przechowywania zleceń w postaci elektronicznej i papierowej; 

4) sposób realizacji zleceń w postaci elektronicznej i papierowej, w tym autoryzacji 

zlecenia w postaci elektronicznej; 

5) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których 

spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji zleceń w postaci elektronicznej. 

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia; 

2) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 

3) osoba uprawniona – osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

4) przepisy o koordynacji – przepisy o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 23 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 i ...); 

5) rozporządzenie w sprawie wykazu – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 

2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 

poz. 1565); 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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6) SIM – System Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 r. poz. 636, 

788, 855 i …); 

7) ustawa o SIOZ – ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

8) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

9) ustawa o refundacji – ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

§ 2. 1. Treść zlecenia zapisanego w SIM nie może być zmieniana. Każda zmiana 

wymaga anulowania zlecenia w systemie SIM i wystawienia zlecenia na nowo. Anulowanie 

zlecenia zapisanego w SIM realizuje wyłącznie osoba wystawiająca. 

2. Na zleceniu wystawionym mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę 

wystawiającą zlecenie. Dokonanie poprawki polega na anulowaniu wystawionego zlecenia i 

wystawieniu nowego. 

3. Na zleceniu nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

4. Dla każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną 

w załączniku do rozporządzenia winno być wystawione odrębne zlecenie. 

§ 3. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo 

wystawione przez osobę uprawnioną, potwierdzone do realizacji przez oddział Funduszu, w 

którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, z wyjątkiem zlecenia na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawiane w okresie ważności karty. 

§ 4. 1. Fundusz, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca potwierdzając 

zlecenie:  

1) weryfikuje prawo świadczeniobiorcy do zleconego świadczenia; 

2) zapewnia środki finansowe na realizację tego świadczenia; 

3) wpisuje zlecenie do rejestru prowadzonego przez oddział Funduszu. 

2. Fundusz po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy przekazuje do 

świadczeniobiorcy powiadomienie o potwierdzonym zleceniu zgodnie z wybranym przez 

świadczeniobiorcę sposobem. 

§ 5. Świadczeniobiorca z otrzymanym kluczem lub kodem dostępowym do zlecenia 

w celu jego realizacji udaje się do podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia 

w wyroby medyczne mającego zawartą umowę z Funduszem. Okazuje klucz lub kod 
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dostępowy, który umożliwia pobranie dokumentu elektronicznego zlecenia oraz informację o 

potwierdzonym zleceniu.  

§ 6. Zlecenie naprawy wystawiane jest w postaci elektronicznej, za pośrednictwem 

systemu informacji w ochronie zdrowia, tylko w przypadku naprawy wyrobu medycznego, 

który uprzednio był zrealizowany na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w postaci 

elektronicznej.  

§ 7. Zlecenia będą przechowywane w SIM i będą dostępne dla usługodawcy 

wystawiającego (osobę uprawnioną), podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia 

w wyroby medyczne (usługodawcy), pacjenta oraz kontrolerów płatnika publicznego, jeżeli 

dotyczą produktów refundowanych ze środków publicznych, a także dla inspekcji 

farmaceutycznej w zakresie jej uprawnień.  

§ 8. 1. Kontrola wystawiania zleceń na wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę 

działań osoby wystawiającej zlecenie w zakresie: 

1) zgodności danych zamieszczonych na zleceniu z prowadzoną dokumentacją medyczną; 

2) prawidłowości wystawienia zlecenia oraz zgodności jego wystawienia z przepisami 

prawa. 

2. Do kontroli wystawiania zleceń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 64 ust. 1–9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy. 

§ 9. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych zostały określone w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671). 

§ 10. 1. Na zleceniu mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę 

wystawiającą zlecenie, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Każda 

poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci 

osoby wystawiającej zlecenie przy poprawianej informacji. 

2. Na zleceniu nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

3. Dla każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną 

w załączniku do rozporządzenia winno być wystawione odrębne zlecenie. 

§ 11. Wzór zlecenia na zaopatrzenie jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

a wzór zlecenia naprawy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  
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§ 12. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo 

wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji 

przez oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, z zastrzeżeniem 

§ 15 ust. 1.  

§ 13. 1. Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca 

potwierdzając zlecenie:  

1) weryfikuje prawo świadczeniobiorcy do zleconego świadczenia; 

2) zapewnia środki finansowe na realizację tego świadczenia; 

3) nadaje numer ewidencyjny zlecenia; 

4) wpisuje zlecenie do ewidencji prowadzonej  przez oddział Funduszu; 

5) wystawia kartę, o której mowa w § 15 ust. 1, o określonym okresie ważności, 

maksymalnie do 12 miesięcy od dnia wystawienia. 

2. Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do oddziału 

Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem 

świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub 

udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób 

którym udzielanie świadczeń powierzył. Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres 

świadczeniobiorcy.  

3. W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami rozporządzenia, oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy 

zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia 

zlecenia.  

§ 14. W przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w 

wyroby medyczne dopuszcza się, aby oddział Funduszu na terenie, którego 

świadczeniobiorca przebywa pośredniczył z oddziałem Funduszu, w którym zarejestrowany 

jest świadczeniobiorca, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu. 

§ 15. 1. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest 

zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia wraz z 

ważną kartą potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące 

comiesięcznie, wystawioną i potwierdzoną przez oddział Funduszu, w którym zarejestrowany 

jest świadczeniobiorca.  
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2. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, 

wystawiane w okresie ważności karty, o której mowa w ust. 1, nie wymagają potwierdzenia 

przez oddział Funduszu.  

§ 16. 1. Osoba realizująca zlecenie na wyrób medyczny przysługujący comiesięczne ma 

obowiązek: 

1) sprawdzenia w karcie, o której mowa w § 15 ust. 1, uprawnienia świadczeniobiorcy do 

uzyskania kolejnego świadczenia; 

2) potwierdzenia na zleceniu oraz w karcie, o której mowa w § 15 ust. 1, realizacji 

świadczenia za dany miesiąc. 

2. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne 

przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem 

miesięcy, które upłynęły. 

3. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może 

zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem 

miesięcy, które upłynęły. 

§ 17. 1. Potwierdzone i zarejestrowane przez oddział Funduszu zlecenie może zostać 

zrealizowane u wybranego przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy, który ma podpisaną 

umowę z Funduszem. 

2. Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu 

medycznego wpisywana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu 

medycznego określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu, z wyłączeniem 

wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.  

3. Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych 

przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu 

przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie: 

1) pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę, 

2) zaświadczenia osoby uprawnionej o stanie zdrowia świadczeniobiorcy 

uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia, o którym mowa w pkt 1  

– z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz osób przez 

niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż 

umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył. 
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4. Pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wystawione w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego, powinno zawierać 

informacje: 

1) dotyczące osoby upoważniającej (świadczeniobiorcy): 

a) imię i nazwisko, 

b) numer dowodu osobistego i numer PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada 

numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) adres zamieszkania; 

2) dotyczące osoby upoważnionej:  

a) imię i nazwisko, 

b) rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) adres zamieszkania; 

3) dotyczące odbieranego wyrobu medycznego; 

4) datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego 

przedstawiciela ustawowego. 

5. Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego przysługującego comiesięcznie dokonuje 

świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem świadczeniodawcy, który 

zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego 

imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń 

powierzył. 

§ 18. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza oddział Funduszu, 

który zrefundował dany wyrób medyczny.  

§ 19. 1. Kontrola wystawiania zleceń na wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę 

działań osoby wystawiającej zlecenie w zakresie: 

1) zgodności danych zamieszczonych na zleceniu z prowadzoną dokumentacją medyczną; 

2) prawidłowości wystawienia zlecenia oraz zgodności jego wystawienia z przepisami 

prawa. 

2. Do kontroli wystawiania zleceń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 64 ust. 1–9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści delegacji 

ustawowej w art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji dokonanej na mocy art. 6 pkt 13 ustawy o 

zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, 

która stworzyła ramy prawne niezbędne do umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie 

elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia 

Celem projektu jest wprowadzenie obowiązku wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne oraz ich naprawy wyłącznie w postaci elektronicznej. Wyjątki od tej 

zasady będą dotyczyły przypadku, w którym brak jest dostępu do systemu P1, wystawienia 

zlecenia dla osoby o nieustalonej tożsamości lub wystawienia zlecenia, o którym mowa w 

art. 42b ust. 11 pkt 2 ustawy o świadczeniach. 

Ponadto, z rozporządzenia do ustawy o refundacji zostało przeniesionych większość 

danych jakie powinny znaleźć się na zleceniu. Zakres danych oprócz danych osobowych 

zawiera także dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiano zlecenie czy elementy 

jakie powinno zawierać zlecenie.  

Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2015 r. poz. 618, 788 i …), został 

opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia 

oraz, zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, na stronie „Rządowy Proces 

Legislacyjny” Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zleceń na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń 

naprawy. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa 

współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze 

Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza 

Stanu  

Igor Radziewicz – Winnicki – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji 

Tel.: 63-49-553, e-mail: a.falek@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.04.2015 r. 

 

Źródło 

Art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przezna-

czenia oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 345) 

  

Nr w wykazie prac Ministra 

Zdrowia 

MZ  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie zlecenia wystawianego w postaci elektronicznej, a także nadanie uprawnień 

kolejnym grupom zawodowym uprawnienia do wystawiania zleceń. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Z rozporządzenia do ustawy o refundacji zostało przeniesionych większość danych jakie 

powinny znaleźć się na zleceniu oraz zapisy jego wystawianie w formie elektronicznej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w 

innych krajach.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Świadczeniobiorcy 

 

 

 

Lekarze 

 

 

 

 

 

Podmioty 

realizujące 

czynności z 

zakresu 

zaopatrzenia w 

wyroby medyczne  

 

NFZ 

33 981 182 

 

 

 

 

16 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych  

na dzień 30.06.2015 r. 

 

 

 

Centralny Rejestr Lekarzy  

 

Usprawnienie 

procesu 

wystawiania 

zleceń 

mailto:a.falek@mz.gov.pl
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom poprzedzającym przygotowanie 

projektu.  

Przedmiotowy projekt zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych uczelniom 

medycznym, samorządom zawodów medycznych oraz innym organizacjom zrzeszającym 

osoby wykonujące zawody medyczne, organizacjom zrzeszającym przedstawicieli przemysłu 

farmaceutycznego, a także zrzeszeniom pacjentów, w tym następującym podmiotom z 14- 

dniowym terminem na zgłaszanie uwag: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej; 

3) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; 

4) Forum Związków Zawodowych; 

5) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”; 

6) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”; 

7) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej; 

8) Pracodawcom RP; 

9) Naczelnej Izbie Aptekarskiej; 

10) Naczelnej Izbie Lekarskiej; 

11) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych; 

12) Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych; 

13) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

14) Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej POLMED; 

15) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 

16) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 

17) Konfederacji Lewiatan; 

18) Polskiej Izbie Handlu; 

19) Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED; 

20) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej; 

21) Polskiemu Stowarzyszeniu Zagranicznych Producentów i Importerów Leków 

Weterynaryjnych; 

22) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; 

23) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI; 

24) Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; 

25) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych; 

26) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; 

27) Stowarzyszeniu Magistrów i Techników Farmacji; 

28) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”; 

29) Związkowi Pracodawców Branży Zoologicznej HOBBY FLORA ZOO; 

30) Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; 

31) Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

32) Związkowi Zawodowemu Techników Farmaceutycznych R.P.; 

33) Związkowi Rzemiosła Polskiego.  

Wyniki konsultacji zostaną omówione, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny, po 

ich zakończeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), 

niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
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Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Wydatki ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Saldo ogółem -            

budżet państwa -            

JST -            

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

-            

Źródła 

finansowania  

 

 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów 

publicznych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepienięż-

nym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-,  
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małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

brak 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

 Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie wpływa na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do usprawnienia procesu 

realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

37/07-kt 



Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia .... (poz. …) 

Załącznik nr 1 

Wzór 

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

 

CZĘŚĆ A. 1. Numer ewidencyjny zlecenia na zaopatrzenie 

                     

 

ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 
- wypełnia osoba wystawiająca zlecenie  
2. Zlecenie na zaopatrzenie: 
□ w wyroby medyczne                                                                                                                                       □ w wyroby medyczne 
przysługujące comiesięcznie 

1. DANE ŚWIADCZENIODAWCY ZLECAJĄCEGO 
 3. Nazwa świadczeniodawcy 

 
 
 
 

4. Identyfikator świadczeniodawcy  zlecającego 

              

 

5. Kraj 
 

6. Miejscowość 
 

 

7. Województwo 
 

8. Kod pocztowy 9. Ulica 
 
 

10. Numer 
domu 

11. Numer lokalu 

2. DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 
 12. Nazwisko/NN 

 
13. Imię lub 

imiona/NN 
 

14. Data urodzenia  

    -   -   

 

15. Numer PESEL świadczeniobiorcy (jeżeli 
nadano) 

           

 

16. Zaznaczyć w 
przypadku 
noworodka bez 
numeru PESEL 

□ Pole 15 – 
identyfikator rodzica 
lub opiekuna 
 

17. Numer kolejny noworodka  
(ciąża mnoga, brak numeru PESEL) 

 

 

18. Kod kraju pochodzenia oraz identyfikator świadczeniobiorcy 
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

                  

 

19. Typ identyfikatora świadczeniobiorcy (pole 18) 
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

□ identyfikator świadczeniobiorcy w kraju pochodzenia 
□ numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 

20. Kraj 
 

21. Miejscowość 
 
 

22. Województwo 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Ulica 
 

 

25. Numer 
domu 

26. Numer lokalu 

27. Kod tytułu uprawnienia 
dodatkowego 

 

28. Rodzaj, numer, data wydania, termin ważności dokumentu potwierdzającego 
uprawnienie dodatkowe 

3. OKREŚLENIE WYROBU MEDYCZNEGO 
 29. Liczba porządkowa wyrobu medycznego 

          

   

 

30. Określenie wyrobu medycznego 
 

 31. Liczba sztuk 
 

32. Uzasadnienie 
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 33. Dodatkowe informacje istotne przy doborze 
 
 
 
 
 

 34.  Zaopatrzenie – jeżeli dotyczy 
□ lewostronne                                                                                                                             □ prawostronne 

 35 Soczewki okularowe korekcyjne – jeżeli dotyczy 

 
 Sfera Cylinder Oś Pryzma 

 

 

 Do dali Oko prawe 35.   36.   37.   38.   39. Odl. źrenic w 
mm  

Oko lewe 40.   41.   42.   43.   

Do bliży Oko prawe 44.   45.   46.   47.   48. Odl. źrenic w 
mm  

Oko lewe 49.   50.   51.   52.   

 36 Wypełnić, jeżeli dotyczy zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (maksymalnie na trzy kolejne miesiące) 
□ styczeń            □ luty                    □ marzec              □ kwiecień               □ maj                  □ czerwiec 
□ lipiec                □ sierpień            □ wrzesień           □ październik           □ listopad           □ grudzień 
 

4. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA ZLECENIA 
 37 Nazwisko 

 
 

38 Imię lub imiona 
 

39 Data wystawienia zlecenia 

    -   -   

 

40 Numer PESEL pracownika medycznego (jeżeli nadano) 

           

 

41 Kod kraju oraz identyfikator pracownika medycznego  
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

                  

 

42 Typ identyfikatora pracownika medycznego  
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

□ identyfikator pracownika medycznego w kraju 
pochodzenia 

□ numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 

 43 Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia 
 
 
 
 
 

5. POTWIERDZENIE UPRAWNIENIA DO ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE  - wypełnia pracownik 

OW NFZ 
 44 Kod Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ 
45 Nazwa Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

46 Limit finansowania ze środków publicznych 
 

47 Poziom refundacji określony w procentach  
 

48 Data potwierdzenia albo odmowy potwierdzenia zlecenia 

    -   -   

  

 49 Przyczyna odmowy potwierdzenia prawa do refundacji jeżeli dotyczy 
 
 

 50 Pieczątka i podpis pracownika OW NFZ 
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REALIZACJA ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE - wypełnia podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w 

wyroby medyczne 
6. DANE ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO 
 51 Nazwa świadczeniodawcy 

 
 
 

52 Identyfikator świadczeniodawcy realizującego - numer REGON 

              

 

53 Kraj 
 
 

54 Województwo 
 

55 Miejscowość 
 

56 Kod pocztowy 
 
 

57 Ulica 
 

58 Numer domu 
 

59 Numer lokalu 

7. ODBIÓR WYROBU MEDYCZNEGO U ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO 
 
 

60 Liczba sztuk 
 
 

61 Wytwórca, model, nazwa handlowa 
 

62 Kwota refundacji 
 

63 Dopłata świadczeniobiorcy 
 

64 Cena detaliczna 
 

65 Data przyjęcia do realizacji 

    -   -   

  

66 Data realizacji (wydania) 

    -   -   

  

 67 Pieczątka i podpis osoby realizującej zlecenie 

 68 Imię i nazwisko osoby odbierającej, numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość osoby odbierającej; własnoręczny podpis osoby odbierającej 

CZĘŚĆ B 1. Numer ewidencyjny zlecenia na zaopatrzenie 

                    

 

KARTA POTWIERDZENIA UPRAWNIENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 
PRZYSŁUGUJĄCE COMIESIĘCZNIE 
- wypełnia pracownik OW NFZ 
- potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia comiesięcznego wystawia OW NFZ na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 2. Nazwisko/NN 

 
 

3. Imię lub imiona/NN 4. Data urodzenia  

    -   -   

  

5. Numer PESEL świadczeniobiorcy (jeżeli 
nadano) 

           

 
 

6. Zaznaczyć w przypadku 
noworodka bez numeru PESEL 

□ Pole 5 – identyfikator rodzica lub 
opiekuna 
 

7. Numer kolejny noworodka  
(ciąża mnoga , brak numeru 
PESEL) 

 

 

8. Kod kraju pochodzenia oraz identyfikator świadczeniobiorcy (jeżeli nie nadano 
numeru PESEL) 

                  

 

9. Typ identyfikatora 
świadczeniobiorcy (pole 8) 
(jeżeli nie nadano numeru 
PESEL) 

□ identyfikator świadczeniobiorcy 
w kraju pochodzenia 

□ numer dokumentu 
stwierdzającego tożsamość 
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10. Kraj 
 
 

11. Województwo 
 

12. Miejscowość 
 

13. Kod pocztowy 
 

14. Ulica 
 

15. Numer domu 
 

16. Numer 
lokalu 

2. OKRES WAŻNOŚCI 
 17. Rok i miesiąc początku okresu ważności 

 

    -   

 

18. Rok i miesiąc końca okresu ważności 
 

    -   

  

3. OKREŚLENIE WYROBU MEDYCZNEGO 
 19. Liczba porządkowa wyrobu medycznego 

 

          

   

 20. Liczba sztuk 
 
 

21. Określenie wyrobu medycznego 
 
 
 
 
 

 22. Limit finansowania ze środków publicznych 
 
 
 
 

 

23. Poziom refundacji określony w procentach  
 

 24. Pieczątka i podpis pracownika OW NFZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/07-kt 



Załącznik nr 2 

Wzór 

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego 

 

CZĘŚĆ C 1. Numer ewidencyjny zlecenia naprawy 

                    

 

ZLECENIE NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO 
- wypełnia pracownik OW NFZ 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 1. Nazwisko/NN 

 
 

2. Imię lub 
imiona/NN 

 

3. Data urodzenia  

    -   -   

  

4. Numer PESEL świadczeniobiorcy (jeżeli 
nadano) 

           

 
 

5. Zaznaczyć w przypadku 
noworodka bez numeru 
PESEL 

□ Pole 4 – identyfikator rodzica 
lub opiekuna 
 

6. Numer kolejny noworodka  
(ciąża mnoga, brak numeru PESEL) 

 

 

7. Kod kraju pochodzenia oraz identyfikator świadczeniobiorcy 
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

                  

 

8. Typ identyfikatora świadczeniobiorcy (pole 7) 
(jeżeli nie nadano numeru PESEL) 

□ identyfikator świadczeniobiorcy w kraju pochodzenia 
□ numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 

9. Kraj 
 

 

10. Województwo 
 

11. Miejscowość 
 

12. Kod pocztowy 
 
 

13. Ulica 
 

14. Numer domu 
 

15. Numer 
lokalu 

2. OKREŚLENIE WYROBU MEDYCZNEGO 
 16. Określenie wyrobu medycznego (wytwórca, model, nazwa handlowa) 

 
 
 

17. Liczba porządkowa wyrobu medycznego 

          

   

18. Numer ewidencyjny zlecenia na zaopatrzenie, na postawie którego 
został wydany  

                    

 

 19. Liczba sztuk 
 
 

20. Uzasadnienie naprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. POTWIERDZENIE UPRAWNIENIA DO NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO 
 21. Kod Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ 
 
 

22. Nazwa Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
 

23. Limit ceny naprawy 
 
 

24. Data potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia zlecenia 

    -   -   

 

25. Przyczyna odmowy potwierdzenia – jeżeli dotyczy 
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26. Informację o przedłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego 

 27. Pieczątka i podpis pracownika OW NFZ 
 
 
 
 
 

REALIZACJA ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE  
- wypełnia podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne 

4. DANE ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO 
 28. Nazwa świadczeniodawcy 

 
 
 
 
 
 
 

29. Identyfikator świadczeniodawcy  zlecającego - numer REGON 

              

 

30. Kraj 
 

31. Miejscowość 
 

32. Województwo 
 
 

33. Kod pocztowy 
 
 

34. Ulica 35. Numer domu 36. Numer 
lokalu 

5. ODBIÓR WYROBU MEDYCZNEGO U ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO 
 
 

37. Określenie wyrobu medycznego (wytwórca, model, nazwa handlowa) 
 
 
 
 

38. Opis przeprowadzonej naprawy wraz ze specyfikacją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Okres gwarancji (w miesiącach) 
 
 

40. Cena naprawy 
 
 

41. Data przyjęcia do realizacji 42. Data realizacji (wydania) 
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    -   -   

  

    -   -   

  

 43. Pieczątka i podpis osoby realizującej zlecenie 
 
 
 
 
 

 44. Imię i nazwisko osoby odbierającej, numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość osoby odbierającej; własnoręczny podpis osoby odbierającej 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39/07-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)  

z dnia 

w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów 

Na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 

i 1138 oraz z 2015 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakażenia lub choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania 

zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwane dalej „zgłoszeniem”; 

2) sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, 

którym są one przekazywane; 

3) wzory formularzy zgłoszeń. 

§ 2. Ustala się wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których są dokonywane 

zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Zgłoszenia są dokonywane w formie: 

1) dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń, o 

którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …), lub 

2) formularzy papierowych, których wzory są określone w załącznikach nr 2–6 do 

rozporządzenia, przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem – w kopertach 

opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLK” 

– w sposób zapewniający ochronę przed ujawnieniem danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu. 

2. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, o których mowa ust. 1 pkt 1, są 

przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

                                                 
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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zamieszkania pacjenta, a w przypadku zakażeń szpitalnych właściwemu dla miejsca jego 

hospitalizacji. W przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje adresem pacjenta zgłoszenie 

elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla 

miejsca wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez lekarza lub felczera. 

3. Zgłoszenia w formie formularzy papierowych, o których mowa ust. 1 pkt 2, są 

przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę 

laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER ZDROWIA 

                                                 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w 

sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia 

lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848), które utraciło moc z dniem wejścia niniejszego rozporządzenia na 

podstawie art. 51 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …). 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia 

z dnia … (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których są dokonywane zgłoszenia 

1) bąblowica i wągrzyca; 

2) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2; 

3) błonica; 

4) borelioza z Lyme; 

5) bruceloza; 

6) chlamydiozy – przenoszone drogą płciową; 

7) cholera; 

8) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste; 

9) czerwonka bakteryjna; 

10) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi; 

11) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi; 

12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy; 

13) dżuma; 

14) giardioza; 

15) gorączka Q; 

16) gruźlica i inne mikobakteriozy; 

17) grypa (w tym grypa ptaków u ludzi) – wyłącznie w przypadku zachorowań 

potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolację 

wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy; 

18) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis; 

19) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae; 

20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes; 

21) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae; 

22) jersinioza; 

23) kampylobakterioza; 

24) kiła; 

25) kryptosporydioza; 

26) krztusiec; 

27) legioneloza; 

28) leptospirozy; 

29) listerioza; 
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30) nagminne zapalenie przyusznic (świnka); 

31) nosacizna; 

32) odra; 

33) ornitozy; 

34) ospa prawdziwa; 

35) ospa wietrzna; 

36) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis); 

37) ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo – u dzieci do 15 roku życia; 

38) płonica; 

39) pryszczyca; 

40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej; 

41) rzeżączka; 

42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi 

A, B, C; 

43) tężec; 

44) toksoplazmoza wrodzona; 

45) tularemia; 

46) wąglik; 

47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka; 

48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy 

zapalenia wątroby; 

49) włośnica; 

50) wścieklizna; 

51) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub 

nieustalonej; 

52) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru 

odporności (AIDS); 

53) zakażenie wirusem zachodniego Nilu; 

54) zapalenie opon mózgowo rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub 

nieustalonej; 

55) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm); 

56) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami 

Escherichia coli (STEC/VTEC); 

57) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);  

58) zimnica (malaria). 
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             Załącznik nr 2 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA  

LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ  

Pieczątka podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

ZLK-1 
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania* 

zakażenia lub choroby zakaźnej1) 

Adresat: 
Państwowy Powiatowy/Graniczny* 
Inspektor Sanitarny  
 
W ........................................................ 
 
 

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu2) 
  

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący3) 
 

  
 

Część VIII. Specjalność komórki 
organizacyjnej            

    
 

Uwagi:  
1) Nie dotyczy zachorowań i podejrzeń zachorowań na gruźlicę, AIDS, kiłę, rzeżączkę, 
chlamydiozy przenoszone drogą płciową – zgłaszanych na innych formularzach.  
2) Wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich 
nadawania (Dz. U. poz. 594). 
3)  Wypełnić w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 
*  Niepotrzebne skreślić. 

I . ROZPOZNANIE/PODEJRZENIE* 
 

1. Kod ICD-10                2. Określenie słowne                                                                                              3. Data (dd/mm/rrrr)  

   .                             /   /     

  
4. Podstawa rozpoznania/podejrzenia (zaznaczyć)  
 

 badania mikrobiologiczno-serologiczne                                       
         

 objawy kliniczne       
 

 inne (wpisać jakie) 
.......................................................  

 

    ……………………………………………….  

 inne badania laboratoryjne  przesłanki epidemiologiczne  
 (np. zachorowanie z ogniska)                         
(np. zachorowanie z ogniska)                            
…………................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

    
 

* Niepotrzebne skreślić 

II.  DANE CHOREGO 
1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)       4. Nr PESEL 

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**       6. Płeć (M, K)                            7. Obywatelstwo 
 
 

 
Adres miejsca zamieszkania: 
8. Kod pocztowy        9. Miejscowość 

  -                              

10. Gmina 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                  12. Nr domu     13. Nr lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

** Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych. 
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III.   INNE INFORMACJE    

1. Data zachorowania/wystąpienia pierwszych objawów (dd/mm/rrrr)   

  /   /     

2. Szczepienia* 

 Tak 
 

 Nie 

Jeśli tak, podać liczbę dawek i datę ostatniego szczepienia …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres miejsca pracy lub nauki (dla dzieci: żłobek, przedszkole, szkoła) ……………………………………………………………….. 

….............................................................................................................................................................................................................................. 

4. Pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym 

      Tak 
 

 Nie 

5. Skierowano do szpitala 

 Tak 
 

 Nie 

Jeśli tak, podać nazwę i adres szpitala ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Zakażenie szpitalne 

 Tak 
 

 Nie 

7. Pobyt za granicą w okresie narażenia 

 Tak 
 

 Nie 

Jeśli tak, podać kraj(e) pobytu i datę przyjazdu/powrotu do  

Rzeczypospolitej Polskiej                                                    ………………………….………………………………………………………………                                           

                                                                                           
* Dotyczy chorób, którym można zapobiegać drogą szczepień. 
IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA 
 
  
 
 
 
1.Pieczątka imienna .....................................…….…2.Telefon kontaktowy: ...................................……  3.Podpis................................................. 
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Załącznik nr 3 
 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA GRUŹLICY 

Pieczątka podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

ZLK-2 
Zgłoszenie podejrzenia lub 

rozpoznania* gruźlicy 

Adresat: 
Państwowy Powiatowy/Graniczny* 
Inspektor Sanitarny  
 
W ........................................................ 
 
 

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu1) 
  

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący2) 
 

  
 

Część VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Uwagi:  
1) Wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu 
ich nadawania (Dz. U. poz. 594).Praktyki lekarskie wypełniają tylko części I i II 
resortowego kodu identyfikacyjnego podmiotu. 
2) Wypełnić w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 
*  Niepotrzebne skreślić. 

I . ROZPOZNANIE/PODEJRZENIE 
 
1. Kod ICD-10                2. Określenie słowne                                                                                               3. Data (dd/mm/rrrr)  

   .                             /   /     
 

II.  DANE CHOREGO  
1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)      4. Nr PESEL  

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**       6. Płeć (M, K)                     7. Obywatelstwo   
 
 

 
Adres miejsca zamieszkania: 
8. Kod pocztowy                       9. Miejscowość 

  -                              

10. Gmina 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                 12. Nr domu      13. Nr lokalu 
 
 

** Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych. 
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III.   DANE UZUPEŁNIAJĄCE  
1. Data  zarejestrowania (dd/mm/rrrr)   

  /   /     
 

2. Nr rejestru (numer/kwartał/rok) 

    /  /    

 
3. Liczba osób współzamieszkujących:  ………………… 
 

4. Lokalizacja i stan bakteriologiczny choroby:   
a) płucna 
nowe zachorowanie                                                                                       wznowa 

 BK(+)  BK(-)                                    BK(+)  BK(-) 
                

b) pozapłucna 
nowe zachorowanie                                                                                       wznowa 

 BK(+)  BK(-)                                    BK(+)  BK(-) 
                                                                                                                          

  5. Poprzednie rozpoznanie gruźlicy (rok)            

    

 
6. Poprzednie leczenie przeciwprątkowe 

 nieleczony          leczony prawidłowo     
 

 leczony nieprawidłowo     brak danych 
  

7. Szczepienia BCG 

 wykonano         blizna     brak blizny 

 
data ostatniego szczepienia (rok) 

    

  

 nie wykonano 
 
 

 
8.OT 

 wykonano  nie wykonano 
…………....................................................................................................................................................
............ 
..................................................................................................................... 

 
rozmiar nacieku (w mm)  

    

 
9. Styczność z gruźlicą czynną BK+ 
 

 aktualna           
 

    

 

 zakończona         kiedy  (rok)     

 

 nie stwierdzono styczności 
…………....................................................................................................................................................
............ 
..................................................................................................................... 

 

 brak danych 
…………....................................................................................................................................................
............ 
..................................................................................................................... 

 
10. Badania bakteriologiczne plwociny 
 

a) bakterioskopia/rozmaz 
 

 dodatnia BK(+)  ujemna BK(-)                                    wykonano, brak wyników   nie wykonano 

               
b) posiew/hodowla 
 

 dodatni BK(+)  ujemny BK(-)                                    wykonano, brak wyników  nie wykonano  

 
11. Badania histopatologiczne 

 wykonano          potwierdzono gruźlicę 
 

 nie potwierdzono  
nie 

  

 

 nie wykonano        
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12. Inne badania bakteriologiczne (podać jakie)…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13. Metody wykrycia chorego na gruźlicę 

 z objawów chorobowych        

 

 ze styczności z chorym        

 

 w badaniu grup ryzyka (z wyłączeniem styczności z chorym)        

 

 w innych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe)        

 

 przy hospitalizacji        

 

 w badaniu sekcyjnym 
 
 

 

 w innych badaniach        
  

14. Kontakt ze zwierzętami gospodarskimi  

      Tak 
 

 Nie 
 
 
 

 

IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA 
 
 
 
 
1.Pieczątka imienna .....................................…….…2.Telefon kontaktowy: ...................................……  3.Podpis................................................. 
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Załącznik nr 4 
 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA 

ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ PRZENOSZONĄ DROGĄ PŁCIOWĄ 

Pieczątka podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 
ZLK-3 

Zgłoszenie podejrzenia lub 
rozpoznania zachorowania* na 
chorobę przenoszoną drogą 

płciową1) 

Adresat: 
Państwowy Powiatowy/Graniczny* 
Inspektor Sanitarny  
 
W ........................................................ 
 
 

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu2) 
  

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący3) 
 

  
 

Część VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Uwagi:  
1) Dotyczy zachorowań i podejrzeń zachorowań na kiłę, rzeżączkę i chlamydiozy 
przenoszone drogą płciową. Nie dotyczy innych zakażeń lub chorób, w tym HIV oraz 
AIDS, zgłaszanych na innych formularzach. 
2) Wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu 
ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 
3)  Wypełnić w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 
*  Niepotrzebne skreślić. 

I . ROZPOZNANIE/PODEJRZENIE 
 
1. Kod ICD-10                2. Określenie słowne                                                                                              3. Data (dd/mm/rrrr)  

   .                             /   /     
 

II.  DANE CHOREGO  
1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)      4. Nr PESEL  

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**       6. Płeć (M, K)                       7. Obywatelstwo 
 
 

 

Adres miejsca zamieszkania: 
8. Kod pocztowy                       9. Miejscowość 

  -                              

10. Gmina 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                 12. Nr domu      13. Nr lokalu 
 
 

** Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych.  

                                        

                                        

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE  
 

1. Już leczony na obecną chorobę 

      Tak 
 

 Nie 
 

Jeżeli tak, podać gdzie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Przebyte choroby weneryczne: …………………………………………………………………………………………………….. 
Kod ICD-10                 

   .  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

   .  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

   .  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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3.Droga nabycia zakażenia: 

    kontakt homoseksualny         kontakt heteroseksualny 
 

   kontakt seksualny, brak dokładnych danych 
  

    wstrzyknięcie narkotyku        wertykalna 
 

   transfuzja krwi/preparatów krwiopochodnych 
  

    jatrogenna         inna (jaka?)………………………………………………………………………………… 
 

    

 
4. Chorego objęto leczeniem/skierowano do* .............................................................................................................................................. 
 

* Niepotrzebne skreślić 

IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA 
 
 
 
 
1.Pieczątka imienna .....................................…… 2.Telefon kontaktowy: .................................. ……  3.  Podpis................................................. 
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Załącznik nr 5 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA 

ZAKAŻENIA LUDZKIM WIRUSEM NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV) ALBO 

ZACHOROWANIA NA ZESPÓŁ NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (AIDS) 

Pieczątka podmiotu zgłaszającego: ZLK-4 

Formularz zgłoszenia zakażenia HIV / 

zachorowania na AIDS / 

zgonu osoby zakażonej HIV (1) 

Adresat: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny * 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

w .......................................................................................... 
Resortowy kod identyfikacyjny zakładu / praktyki lek. (2) 

Część I. REGON           Uwaga:  .  

 
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić. 

          
Część II. TERYT         

        
Część III. podmiot, który utworzył zakład    

   
Część VIII. specjalność komórki organiz.      

      
 

 I. ROZPOZNANIE  

 
 

A. Nowo wykryte zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) 

Badanie potwierdzające:  1. Numer badania………………………………...    2. Data badania potwierdzającego (dd/mm/rrrr): ___/___/_______ 

                                         3. Metoda:     Western-blot        badanie wirusologiczne        badanie molekularne        inne (wpisać jakie)………………………………… 

                                         4. Laboratorium: …….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Stan kliniczny przy rozpoznaniu HIV:    ostry zespół retrowirusowy           zakażenie bezobjawowe          objawy choroby HIV, nie-AIDS          AIDS 

6. Liczba komórek CD4 (pierwsze oznaczenie): ……………………….. 7. Data badania CD4 (dd/mm/rrrr):  ___/___/_______ 

 

 

  

 

B. AIDS 

1. Data rozpoznania AIDS (dd/mm/rrrr): ___/___/_______ 

 
2. Liczba komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS:  ……………….. 

3. Leczenie ARV przed rozpoznaniem AIDS:    Tak            Nie          Brak danych 
 

4. Udokumentowany wynik testu potwierdzenia zakażenia HIV:      Tak             Nie 

5. Data badania potwierdzającego HIV (dd/mm/rrrr):     ___/___/_______ 

6. Typ wirusa:    HIV-1         HIV-2          Brak danych  

7. Choroby wskazujące na AIDS rozpoznane metodą definitywną:  
a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b ………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………… 
8. Choroby wskazujące na AIDS rozpoznane metodą prawdopodobną:  
a. ………………………………………………………………………………………………… 
b ………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………  

 
C. Zgon osoby zakażonej HIV -  przyczyna zgonu 
1. Kod ICD-10               2. Określenie słowne                                                                                                                    3. Data zgonu (dd/mm/rrrr): ___/___/_______  

    -      ………………………………………………………………………………………………………………………  
 

    -      ………………………………………………………………………………………………………………………  

    -      ………………………………………………………………………………………………………………………  

   
 
 II. DANE CHOREGO *  

 

1. 
Nazwisk

o                     2. Imię                
                                      

 3. Data urodzenia 
(dd/mm/rrrr) 

          4. Płeć (M, K)  5. Nr PESEL**              
    /   /                     

 
6. 
Obywatelstwo:   

     
 A d r e s  z a m i e s z k a n i a    

 7. Kod  8. Miejscowość  9. Powiat  

   –                                  

 10. Województwo  11. Ulica  12. Nr domu  13. Nr lokalu  

         

 * Jeżeli pacjent zastrzeże niektóre dane osobowe, należy wpisać: zamiast nazwiska i/lub imienia - odpowiednio inicjały lub hasło, zamiast daty urodzenia – rok urodzenia, zamiast adresu – powiat i województwo. ** Wypełnić w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL (w tym obcokrajowców) wpisując np. odpowiedni numer dokumentu tożsamości  
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. 

 

 

  
  
  

III. DANE EPIDEMIOLOGICZNE 

1. 1. Przynależność do grup szczególnie narażonych*: 

 IDU 

 MSM 

 SW 
 
2. 2. Droga zakażenia: 

 kontakt homoseksualny                                                    wstrzyknięcie narkotyku 

 kontakt heteroseksualny                                                   wertykalna 

 kontakt seksualny, brak dokładnych danych                    inna (jaka?) ….……………….. 
 
3. 3. Dodatkowe informacje o drodze zakażenia**: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kraj urodzenia: ………………………………………. 

5. Wcześniejsze badanie w kierunku HIV***:   

Data ostatniego ujemnego badania:    ___/___/_______ 

Data pierwszego dodatniego badania:     ___/___/________ 

Liczba badań w ciągu ostatnich 2 lat: …………………….. 
 
* Objaśnienia: IDU– narkomanii dożylni, MSM- mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami 
(niezależnie od orientacji seksualnej), SW- odpłatne usługi seksualne 
** np. informacje o statusie partnera/i , informacje o kraju zakażenia 
*** Uzupełniane przy zgłoszeniu nowo-wykrytego zakażenia HIV 

  
 IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO LEKARZA / FELCZERA  

 1. Pieczątka imienna lekarza  2. Dane kontaktowe  3. Podpis  

   Tel.     

   Email     
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Załącznik nr 6  
 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZGONU Z 

POWODU ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ 

Pieczątka podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 
ZLK-5 

Zgłoszenie podejrzenia lub 
rozpoznania zgonu* z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej1) 

Adresat: 
Państwowy Powiatowy/Graniczny* 
Inspektor Sanitarny  
 
W ........................................................ 
 

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu2) 
  

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący3) 
 

  
 

Część VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Uwagi:  
1) Nie dotyczy podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia HIV lub 
zachorowania na AIDS. 
2) Wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu 
ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 
3)  Wypełnić w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 
*  Niepotrzebne skreślić. 
 

I . PRZYCZYNA ZGONU*/PODEJRZENIE 
 

1. Kod ICD-10                       

   .     
 

2. Przyczyna wyjściowa zgonu …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Przyczyna wtórna zgonu ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Przyczyna bezpośrednia zgonu ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Data zgonu (dd/mm/rrrr) 

  /   /     
 

*  Należy zgłosić każdą przyczynę zgonu, w przypadku gdy w wyjściowej, wtórnej lub bezpośredniej przyczynie zostało wskazane zakażenie lub choroby 
zakaźne. 
II.  DANE ZMARŁEGO  
1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)      4. Nr PESEL  

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu**       6. Płeć (M, K)                      7. Obywatelstwo 
 
 

Adres miejsca zamieszkania: 
8. Kod pocztowy                       9. Miejscowość 

  -                              

10. Gmina 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                 12. Nr domu      13. Nr lokalu 
 
 

** Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych. 

                                        

                                        

III. DANE ZGŁASZAJĄCEGO LEKARZA/FELCZERA/KIEROWNIKA SZPITALA 
 
 
 
 
1.Pieczątka imienna .....................................................2. Telefon kontaktowy:............................................ 3. Podpis...................................  
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla Ministra Zdrowia 

zawartego w art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

Przedmiotowe rozporządzenie określa: 

1) zakażenia lub choro by zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania 

zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwane dalej „zgłoszeniem”; 

2) sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, 

którym są one przekazywane; 

3) wzory formularzy zgłoszeń. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie zmieniają w istotny sposób dotychczasowej 

praktyki działania nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce w 

zakresie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania przez lekarza 

lub felczera. Nowością jest natomiast wskazanie, że zgłoszenia elektroniczne są dokonywane 

za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z 

późn. zm.). Natomiast zgłoszenia papierowe będą składane tak jak dotychczas przesyłką 

poleconą lub za pokwitowaniem bezpośrednio w siedzibie powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

W zależności od sposobu dokonywania zgłoszenia wskazano różnych państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych jako podmioty, do których są przekazywane 

zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych. Zgłoszenie elektroniczne – na podstawie i w zależności od zawartych w 

nim danych – jest automatycznie przesyłane przez System Monitorowania Zagrożeń 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta, a w 

przypadku zakażeń szpitalnych – państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla 

miejsca jego hospitalizacji. Natomiast przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje adresem 

pacjenta zgłoszenie elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu 
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właściwemu dla miejsca wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez lekarza lub 

felczera. 

W przypadku zgłoszeń papierowych, są one tak jak dotychczas przesyłane do 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę 

laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. Przepis ten ma na celu uproszczenie oraz 

zmniejszenie obciążenia administracyjnego i finansowego dla laboratoriów, które wiązałoby 

się z obowiązkiem rozsyłania zgłoszeń papierowych po obszarze całego województwa lub 

nawet kraju, w przypadku wykonywania badań u pacjentów zamieszkałych w wielu 

powiatach. Powyższe rozwiązanie pozwala laboratorium na przekazanie wszystkich zgłoszeń 

papierowych do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przekazanie informacji do 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca pobytu lub 

zamieszkania pacjenta odbywa się natomiast wewnątrz struktury organizacyjnej Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

Podobnie, jak miało to miejsce dotychczas, dla wybranych chorób, ze względu na 

potrzeby związane z prowadzeniem nadzoru epidemiologicznego wynikające z ich 

charakterystyki epidemiologiczno-klinicznej, opracowano odrębne formularze zgłoszeniowe 

(gruźlica, HIV/AIDS, choroby przenoszone drogą płciową).  

W przypadku formularza HIV/AIDS dokonano weryfikacji i uzupełnienia formularza w 

związku z założeniem, by wszelkie niezbędne informacje z punktu widzenia prowadzenia 

spójnego nadzoru epidemiologicznego zostały zawarte w jednym formularzu. należy również 

zwrócić uwagę, że w części I formularza umieszczono rubrykę dotyczącą zgonu. W przebiegu 

AIDS, bowiem to nie zakażenie wirusem HIV stanowi przyczynę zgonu. Działanie wirusa 

polega na nieodwracalnym obniżeniu odporności, w wyniku czego u osoby zakażonej tym 

wirusem rozwijają się zakażenia/choroby wywołane biologicznymi czynnikami o charakterze 

oportunistycznym, tj. nie wywołującym zachorowań u osób z kompetentnym układem 

immunologicznym. Informacja o czynniku lub czynnikach, które w przebiegu zachorowania 

na AIDS doprowadziły do zgonu ma niebagatelne znaczenie dla analizy danego przypadku, 

jak też dla ewentualnie podejmowanych dalszych działań mających na celu zmniejszenie 

obciążenia chorobą. 

Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i 

stanowi realizację Decyzji Nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 września 

1998 r. ustanawiającej sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we 
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Wspólnocie oraz Decyzji Komisji Nr 2000/96 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie 

stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją 

nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 28 z 3.2.2000, str. 50; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 31, z późn. zm.). 

Regulacja nie zawiera przepisów technicznych, nie wdraża norm, nie wpływa na 

swobodę przepływu usług i towarów i w związku z powyższym nie wymaga notyfikacji w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania 

podejrzeń rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów.  
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia. 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Pani Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pani Justyna Mieszalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia 

Publicznego, telefon: 22 530 03 18, e-mail: j.mieszalska@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

28.04.2015 r.  

 
Źródło:  
Art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 947, z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niniejszym rozporządzeniem określa się zakażenia lub choroby, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania 

zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwane dalej „zgłoszeniem, 

sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są one przekazywane 

oraz wzory formularzy zgłoszeń. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie zmieniają w istotny sposób dotychczasowej praktyki działania nadzoru 

epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce w zakresie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych objętych 

obowiązkiem zgłaszania przez lekarza lub felczera. Nowością jest natomiast wskazanie, że zgłoszenia elektroniczne są 

dokonywane za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.). Natomiast zgłoszenia 

papierowe będą składane tak jak dotychczas przesyłką poleconą lub za pokwitowaniem bezpośrednio w siedzibie 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
W zależności od sposobu dokonywania zgłoszenia wskazano różnych państwowych powiatowych inspektorów 

sanitarnych jako podmioty, do których są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych. Zgłoszenie elektroniczne – na podstawie i w zależności od zawartych w nim danych – jest 

automatycznie przesyłane przez System Monitorowania Zagrożeń państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu 

dla miejsca zamieszkania pacjenta, a w przypadku zakażeń szpitalnych – państwowemu inspektorowi sanitarnemu 

właściwemu dla miejsca jego hospitalizacji. Natomiast przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje adresem pacjenta 

zgłoszenie elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez lekarza lub felczera. 
W przypadku zgłoszeń papierowych, są one tak jak dotychczas przesyłane do państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. Przepis ten ma na celu 

uproszczenie oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego i finansowego dla laboratoriów, które wiązałoby się z 

obowiązkiem rozsyłania zgłoszeń papierowych po obszarze całego województwa lub nawet kraju, w przypadku 

wykonywania badań u pacjentów zamieszkałych w wielu powiatach. Powyższe rozwiązanie pozwala laboratorium na 

przekazanie wszystkich zgłoszeń papierowych do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przekazanie informacji 

do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca pobytu lub zamieszkania pacjenta odbywa 

się natomiast wewnątrz struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Podobnie, jak miało to miejsce dotychczas, dla wybranych chorób, ze względu na potrzeby związane z prowadzeniem 

nadzoru epidemiologicznego wynikające z ich charakterystyki epidemiologiczno-klinicznej, opracowano odrębne 

formularze zgłoszeniowe (gruźlica, HIV/AIDS, choroby przenoszone drogą płciową).  
W przypadku formularza HIV/AIDS dokonano weryfikacji i uzupełnienia formularza w związku z założeniem, by 

wszelkie niezbędne informacje z punktu widzenia prowadzenia spójnego nadzoru epidemiologicznego zostały zawarte w 

jednym formularzu. należy również zwrócić uwagę, że w części I formularza umieszczono rubrykę dotyczącą zgonu. W 

przebiegu AIDS, bowiem to nie zakażenie wirusem HIV stanowi przyczynę zgonu. Działanie wirusa polega na 

nieodwracalnym obniżeniu odporności, w wyniku czego u osoby zakażonej tym wirusem rozwijają się 

zakażenia/choroby wywołane biologicznymi czynnikami o charakterze oportunistycznym, tj. nie wywołującym 

zachorowań u osób z kompetentnym układem immunologicznym. Informacja o czynniku lub czynnikach, które w 

przebiegu zachorowania na AIDS doprowadziły do zgonu ma niebagatelne znaczenie dla analizy danego przypadku, jak 

też dla ewentualnie podejmowanych dalszych działań mających na celu zmniejszenie obciążenia chorobą. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i stanowi realizację Decyzji 

Nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 września 1998 r. ustanawiającej sieć nadzoru i kontroli 

epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie oraz Decyzji Komisji Nr 2000/96 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie 
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stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 28 z 3.2.2000, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 31, 

z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, 

lekarze, felczerzy, 

kierownicy szpitali, 

jednostek właściwych w 

zakresie gruźlicy.  
 
Osoby u których 

podejrzewa się lub 

rozpoznaje zakażanie, 

chorobę zakaźną lub zgon z 

powodu zakażenia lub 

choroby zakaźnej oraz na 

członków załogi lub 

pasażerów odbywających 

podróż międzynarodową, z 

uwagi na udostępnianie 

danych tych osób, w 

przypadku powzięcia 

podejrzenia albo 

rozpoznania zakażenia, 

choroby zakaźnej lub zgonu 

z ich powodu 

 

 

 

 

 

 

 
330–350 tys. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meldunki o zachorowaniach na 

choroby zakaźne zakażeniach i 

zatruciach w Polsce” oraz w raporty 

dotyczące liczby zachorowań na 

gruźlicę oraz na choroby przenoszone 

drogą płciową, liczba przypadków 

zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów 

z powodu zakażeń lub chorób 

zakaźnych. 

W porównaniu do 

dotychczas 

obowiązującego systemu 

zgłoszeń, projekt nie 

nakłada nowych 

obowiązków na 

podmioty, a w związku 

ze zmniejszeniem liczby 

zakażeń i chorób 

zakaźnych objętych 

obowiązkiem 

przekazywania zgłoszeń, 

obciążenie podmiotów 

ulegnie zmniejszeniu. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Konsultacjami publicznymi objęte zostaną następujące podmioty: 
1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 
2) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; 
3) Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Droga Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
4) Narodowy Instytut Leków w Warszawie; 
5) Krajowe Centrum ds. AIDS; 
6) Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii; 
7) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych; 
8) Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; 
9) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób płuc; 
10) Krajowy Konsultant w dziedzinie dermatologii i wenerologii; 
11) Krajowy Konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii  
12)  Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego; 
13)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 
14)  Naczelna Izba Lekarska; 
15)  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 
16)  Polskie Towarzystwo Epidemiologii i Chorób Zakaźnych; 
17) Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa; 
18) Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych; 
19)  Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych; 
20)  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 
21)  Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; 
22)  Forum Związków Zawodowych;  
23)  Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie; 
24)  Business Center Club – Związek Pracodawców; 
25)  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan; 
26)  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 
27)  Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej; 
28) Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. 
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Wyniki opiniowana i konsultacji publicznych zostaną, po ich zakończeniu, omówione w raporcie dołączonym do niniejszej 

Oceny.  
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Łącznie 

(2015–2024) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - 

JST 
- - - - - - - - - - 

 
- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
- - - - - - - - - - 

 
- 

Wydatki ogółem 
- - - - - - - - - - 

 
- 

budżet państwa 
- - - - - - - - - - 

 
- 

JST 
- - - - - - - - - - 

 
- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
- - - - - - - - - - 

 
- 

Saldo ogółem 
- - - - - - - - - - 

 
- 

budżet państwa 
- - - - - - - - - - 

 
- 

JST 
- - - - - - - - - - 

 
- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
- - - - - - - - - - 

 
- 

Źródła finansowania  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej, o którym mowa w przedmiotowym projekcie, jest kontynuacją 

obowiązku prawnego, który nakładało na lekarzy i felczerów poprzedzające rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń 

podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na 

chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz 

sposobu ich przekazywania. W związku z powyższym projektowane obecnie rozporządzenie 

nie będzie zwiększało kosztów ponoszonych przez wskazane podmioty w związku z 

dokonywaniem zgłoszeń ponad te, które wynikały z dotychczasowych przepisów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 
0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 
z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 
- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 
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W ujęciu 

niepieniężnym 
duże 

przedsiębiorstwa 
- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Regulacje proponowane w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Proponowana regulacja znacząco wpływa na zdrowie ludzi poprzez poprawę jakości i 

zwiększenie czułości nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami. 

Zmniejszeniu uległ wykaz zakażeń i chorób zakaźnych podlegających obowiązkowemu 

zgłaszaniu, w stosunku do listy obowiązującej dotychczas, co pozwala na objęcie nadzorem 

epidemiologicznym przede wszystkim tych zakażeń i chorób zakaźnych, które stanowią istotny 

problem epidemiologiczny i powodują zagrożenie dla zdrowia publicznego – w szczególności 

chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

42/07/KC 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi 

 

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 

i 1138 oraz z 2015 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz przesłanki 

dokonywania zgłoszeń; 

2) sposób dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, 

którym są przekazywane te zgłoszenia; 

3) wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych. 

§ 2. Ustala się wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających 

zgłoszeniu oraz przesłanki dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Ustala się: 

1) wzór formularza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy stanowiący 

załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

3) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa 

niedoboru odporności (HIV) stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 2, są dokonywane w formie: 

                                                           
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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1) dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń, 

o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i poz. …), lub 

2) formularzy papierowych, których odpowiednie wzory są określone w załącznikach 2–4 

– przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem – w kopertach opatrzonych 

wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLB” 

– w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu. 

2. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, o których mowa ust. 1 pkt 1, są 

przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

zamieszkania pacjenta, a w przypadku zakażeń szpitalnych właściwemu dla miejsca jego 

hospitalizacji. W przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje adresem pacjenta zgłoszenie 

elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla 

miejsca wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez lekarza lub felczera. 

3. Zgłoszenia w formie formularzy papierowych, o których mowa ust. 1 pkt 2, są 

przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę 

laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. 

§ 5. W przypadku wykonywania w danym laboratorium wielu badań materiału 

klinicznego pobranego od pacjenta w czasie trwania tego samego zakażenia zgłoszeniu 

podlega jedynie pierwszy dodatni wynik badania w kierunku danego biologicznego czynnika 

chorobotwórczego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

 

MINISTER ZDROWIA 

  

                                                           
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. 

w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy 

zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz 

okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. poz. 459), które utraciło moc z dniem wejścia niniejszego 

rozporządzenia na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855 i …). 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ……… (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 

PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ PRZESŁANKI DOKONYWANIA 

ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH 

CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 

Lp. Biologiczny czynnik 

chorobotwórczy 

podlegający 

zgłoszeniu  

Przesłanki dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników 

badań w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych 

1 Anaplasma sp. – wykazanie znamiennej dynamiki przeciwciał swoistych dla 

Anaplasma sp. lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie 

znamiennym 

– wykrycie kwasu nukleinowego Anaplasma sp. we krwi 

2 Bacillus anthracis 

(laseczka wąglika) 

– izolacja Bacillus anthracis z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Bacillus anthracis 

w materiale klinicznym 

3 Bordetella pertussis 

(pałeczka krztuśca) 

– izolacja Bordetella pertussis z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Bordetellla pertussis 

w materiale klinicznym 

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał 

swoistych dla toksyny krztuścowej lub wykrycie ich na 

poziomie diagnostycznie znamiennym 

4 Borrelia burgdorferi 

sensu lato  

– wykazanie obecności przeciwciał dla Borrelia burgdorferi 

testem ELISA (wyniki dodatnie i wątpliwie dodatnie) po 

potwierdzeniu ich swoistości testem western blot 

5 Brucella sp. – izolacja Brucella sp. z materiału klinicznego 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

6 Burkholderia mallei – izolacja Burkholderia mallei z materiału klinicznego 

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał 

swoistych dla Burkholderia mallei lub wykrycie ich na 

poziomie diagnostycznie znamiennym 
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7 Campylobacter sp. 

 

– izolacja z materiału klinicznego chorobotwórczych pałeczek 

z rodzaju Campylobacter sp. 

8 Chlamydia 

trachomatis  

– izolacja Chlamydia trachomatis z materiału klinicznego 

pobranego z układu moczowo-płciowego, z okolic odbytu, ze 

spojówek lub gardła 

– wykrycie antygenów Chlamydia trachomatis w materiale 

klinicznym metodą immunofluoroscencji 

– wykrycie kwasu nukleinowego Chlamydia trachomatis 

w materiale klinicznym 

9 Clostridium 

botulinum 

(laseczka jadu   

kiełbasianego) 

– wykrycie toksyny botulinowej w materiale klinicznym 

w próbie biologicznej lub badaniu immunologicznym 

10 Clostridium 

perfringens 

(laseczka 

zgorzeli gazowej) 

– izolacja Clostridium perfringens z materiału klinicznego 

 

11 Corynebacterium 

diphtheriae 

(maczugowiec 

błonicy) 

Corynebacterium 

ulcerans 

Corynebacterium 

pseudotuberculosis 

– izolacja z materiału klinicznego maczugowców 

wytwarzających toksynę błoniczą (wykazane testem 

potwierdzenia) 

12 Coxiella burnetii – wykrycie swoistych przeciwciał fazy II lub I dla Coxiella 

burnetii na poziomie diagnostycznie znamiennym lub 

wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych 

przeciwciał 

13 Cryptosporidium sp. 

(kryptosporydium –

 pierwotniak układu 

pokarmowego) 

– wykrycie Cryptosporidium sp. w materiale klinicznym 

– wykrycie kwasu nukleinowego Cryptosporidium sp. 

w materiale klinicznym 

 

14 Echinococcus 

granulosus 

(tasiemiec    

– wykrycie elementów Echinococcus granulosus lub 

Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał – test 
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bąblowcowy  

jednojamowy) 

Echinococcus 

multilocularis 

(tasiemiec  

bąblowcowy  

wielojamowy) 

potwierdzenia 

– wykrycie kwasu nukleinowego Echinococcus granulosus lub 

Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym 

15 Enterowirusy 

wywołujące ostre 

nagminne 

porażenie 

dziecięce 

(wirusy Polio) 

– izolacja wirusa Polio z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Polio w materiale 

klinicznym 

16 Escherichia coli 

(werotoksyczne 

pałeczki 

okrężnicy –

STEC/VTEC) 

– izolacja pałeczki okrężnicy z materiału klinicznego i 

uzyskanie wyniku dodatniego testu immunologicznego 

wykrywającego werotoksyny (niezależnie od tego, czy 

rozpoznano typ serologiczny szczepu) 

– wykrycie w kwasie nukleinowym szczepu Escherichia coli 

genu kodującego wytwarzanie werotoksyny 

– wykrycie wolnej werotoksyny w bezpośrednim badaniu  kału 

testem immunologicznym lub na linii komórkowej Vero, 

potwierdzone testem neutralizacji  

17 Francisella 

tularensis 

(pałeczka tularemii) 

– izolacja Francisella tularensis z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Francisella tularensis 

w materiale klinicznym 

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych 

przeciwciał lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie 

znamiennym  

18 Giardia lamblia 

(giardia – 

pierwotniak układu 

pokarmowego) 

– wykrycie pierwotniaka Giardia lamblia w materiale 

klinicznym w badaniu mikroskopowym (preparat bezpośredni) 

– wykrycie kwasu nukleinowego pierwotniaka Giardia lamblia 

w materiale klinicznym  

19 Haemophilus 

influenzae 

– izolacja Haemophilus infuenzae z materiału klinicznego 

pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest 

jałowe 

– wykrycie kwasu nukleinowego Haemophilus infuenzae 
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w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które 

w warunkach prawidłowych jest jałowe  

20 HIV typ 1 i 2 – 

ludzki 

wirus niedoboru 

odporności 

– izolacja wirusa z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa w materiale 

klinicznym 

– wykazanie swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia  

(niezależne od tego, czy rozpoznano typ wirusa) 

21 Legionella 

pneumophila 

(pałeczka 

legionelozy) 

– izolacja pałeczek z rodzaju Legionella z wydzieliny drzewa 

oskrzelowego lub miejsca, które w warunkach prawidłowych 

jest jałowe 

– wykrycie antygenów Legionella pneumophila w moczu 

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał 

swoistych dla pałeczek z rodzaju Legionella pneumophila lub 

wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym 

22 Leptospira 

interrogans 

– izolacja Leptospira interrogans z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Leptospira interrogans 

w materiale klinicznym 

– wykazanie obecności Leptospira interrogans w materiale 

klinicznym metodą immunofluoroscencji 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał  

23 Listeria 

monocytogenes 

(pałeczka listeriozy) 

– izolacja Listeria monocytogenes z materiału klinicznego 

pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest 

jałowe, lub z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie 

jest jałowe, od płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia 

lub matki w ciągu 24 godzin od porodu 

– wykrycie kwasu nukleinowego Listeria monocytogenes 

w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które 

w warunkach prawidłowych jest jałowe, lub z miejsca, które w 

warunkach prawidłowych nie jest jałowe, od płodu, płodu 

martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin 

od porodu 

24 Mycobacterium 

tuberculosis 

complex 

 

– wykrycie prątków należących do kompleksu Mycobacterium 

tuberculosis w plwocinie lub innym materiale klinicznym 

pobranym z dróg oddechowych chorego – preparat 

bezpośredni (gruźlica w okresie prątkowania) 

– preparat bezpośredni i wykrycie w materiale klinicznym 
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kwasu nukleinowego prątków należących do kompleksu 

Mycobacterium tuberculosis 

– izolacja z materiału klinicznego prątków należących do 

kompleksu Mycobacterium tuberculosis 

– wykrycie wielolekooporności typu MDR prątków należących 

do kompleksu Mycobacterium tuberculosis 

25 Neisseria 

gonorrhoeae 

(dwoinka rzeżączki) 

– wykrycie Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym 

(preparat bezpośredni) 

– izolacja Neisseria gonorrhoeae z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria gonorrhoeae 

w materiale klinicznym  

26 Neisseria 

meningitidis 

(dwoinka zapalenia 

opon  mózgowo- 

-rdzeniowych) 

 

– izolacja Neisseria meningitidis z każdego materiału 

klinicznego z wyjątkiem wymazu z nosogardła 

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria meningitidis 

w każdym materiale klinicznym z wyjątkiem wymazu 

z nosogardła 

– wykrycie dwoinek Gram-ujemnych w płynie  

mózgowo-rdzeniowym (preparat bezpośredni) 

27 Norowirusy – wykrycie antygenu norowirusa w materiale klinicznym 

– wykrycie kwasu nukleinowego norowirusa w materiale 

klinicznym 

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym  obecności 

norowirusa w materiale klinicznym  

28 Plasmodium sp. 

(zarodźce malarii) 

– wykrycie postaci rozwojowych Plasmodium sp. w materiale 

klinicznym 

– wykrycie kwasu nukleinowego Plasmodium sp. w materiale 

klinicznym  

29 Priony – postać 

CJD 

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w 

badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym 

materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub 

pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu 

mikroskopem elektronowym 

– wykrycie białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym  

30 Priony – postać  

v-CJD 

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w 

badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym 

materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub 
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pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu 

mikroskopem elektronowym 

31 Rickettsia prowazeki – wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał 

swoistych dla riketsji z grupy duru wysypkowego lub wykrycie 

ich na poziomie diagnostycznie znamiennym 

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia prowazeki  w 

materiale klinicznym pobranym ze zmian na skórze lub 

wykrycie go we krwi 

32 Rickettsia sp. 

 

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał 

swoistych dla riketsji z grupy gorączek plamistych lub 

wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym 

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia sp. w materiale 

klinicznym pobranym ze zmiany pierwotnej na skórze lub 

wykrycie go we krwi 

33 Rotawirusy – wykrycie antygenu rotawirusa w materiale klinicznym 

– wykrycie kwasu nukleinowego rotawirusa w materiale 

klinicznym 

– izolacja rotawirusa z materiału klinicznego 

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności 

rotawirusa w materiale klinicznym  

34 Salmonella sp. 

(odzwierzęce typy 

serologiczne) 

– izolacja pałeczek Salmonella nie-Typhi i nie-Paratyphi A, B, 

C z materiału klinicznego 

– typowanie serologiczne 

35 Salmonella Typhi 

(pałeczka duru 

brzusznego) 

– izolacja pałeczek duru brzusznego z materiału klinicznego 

– typowanie serologiczne 

36 Salmonella 

Paratyphi A, B i C 

(pałeczki durów 

rzekomych A, B i C) 

– izolacja pałeczek durów rzekomych z materiału klinicznego 

– typowanie serologiczne 

37 Shigella sp. 

(pałeczka czerwonki) 

– izolacja pałeczek czerwonki z materiału klinicznego 

– typowanie serologiczne 
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38 Streptococcus 

pneumoniae 

(dwoinka 

zapalenia płuc) 

 

– izolacja Streptococcus pneumoniae z materiału klinicznego 

pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest 

jałowe 

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pneumoniae w 

materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach 

prawidłowych jest jałowe 

– wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w materiale 

klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach 

prawidłowych jest jałowe 

39 Streptococcus 

pyogenes 

– izolacja Streptococcus pyogenes z materiału klinicznego 

pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest 

jałowe 

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pyogenes w 

materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach 

prawidłowych jest jałowe 

40 Taenia solium 

(forma tkankowa 

zarażenia tasiemcem 

T. solium – 

wągrzyca) 

– wykrycie kwasu nukleinowego Taenia solium w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w teście 

potwierdzenia 

41 Toxoplasma gondii 

(przypadki zarażenia 

wrodzonego 

pierwotniakiem 

T. gondii) 

– wykrycie kwasu nukleinowego Toxoplasma gondii w 

materiale klinicznym pobranym od płodu, noworodka lub 

wykrycie go w płynie owodniowym 

– wykazanie obecności markerów ostrej fazy toksoplazmozy 

 w materiale klinicznym pobranym od noworodka 

42 Trichinella sp. 

(włośnie, larwy 

nicieni gatunków 

Trichinella) 

– wykrycie larw nicieni gatunków Trichinella sp. w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

43 Vibrio cholerae 

(przecinkowiec 

cholery) 

– izolacja Vibrio cholerae O1 lub O139 z materiału 

klinicznego i potwierdzenie jego toksynotwórczości 

– wykrycie w kwasie nukleinowym Vibrio cholerae genu 

warunkującego toksynotwórczość szczepu  

44 Wirus denga – izolacja wirusa dengi z materiału klinicznego 

– wykrycie antygenu wirusa dengi w materiale klinicznym 

metodą immunohistochemiczną lub immunofluorescencji 
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– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa dengi w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

45 Wirus Ebola – izolacja wirusa Ebola z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Ebola w materiale 

klinicznym 

46 Wirus gorączki 

Zachodniego Nilu 

– izolacja wirusa gorączki Zachodniego Nilu z krwi lub płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa gorączki Zachodniego 

Nilu w krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

47 Wirus grypy  – izolacja wirusa grypy typu A lub typu B z materiału 

klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy typu A lub typu 

B w materiale klinicznym  

48 Wirus odry – izolacja wirusa odry z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa odry w materiale 

klinicznym 

– wykrycie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM 

49 Wirus różyczki – izolacja wirusa różyczki z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa różyczki w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM 

– wykazanie znamiennego wzrostu poziomu swoistych 

przeciwciał w klasie IgG 

50 Wirus wścieklizny – izolacja wirusa wścieklizny z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wścieklizny w 

materiale klinicznym 

– wykrycie antygenu wirusa wścieklizny metodą 

immunofluorescencji bezpośredniej w materiale klinicznym 

– wykazanie testem neutralizacji obecności swoistych 

przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny u osób, które nie 

były szczepione lub nie otrzymały immunoglobuliny 
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51 Enterowirus typ 72 

Wirus zapalenia 

wątroby typu A 

(wzw A) 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw A w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM 

52 Wirus zapalenia 

wątroby typu B 

(wzw B) 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw B w materiale 

klinicznym 

– wykazanie swoistych markerów zakażenia w badaniu 

serologicznym 

53 Wirus zapalenia 

wątroby typu C 

(wzw C) 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw C w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

– wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa wzw C 

54 Wirus żółtej 

gorączki 

– izolacja wirusa żółtej gorączki z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa żółtej gorączki w 

materiale klinicznym 

– wykrycie antygenu wirusa żółtej gorączki w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał  

55 Yersinia  

enterocolitica 

Yersinia 

pseudotuberculosis 

(pałeczki jersiniozy) 

– izolacja Yersinia pseudotuberculosis lub patogennej pałeczki 

Yersinia enterocolitica z materiału klinicznego 

56 Yersinia pestis 

(pałeczka dżumy) 

– izolacja Yersinia pestis z materiału klinicznego 

– wykrycie kwasu nukleinowego Yersinia pestis w materiale 

klinicznym 

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał 

57 Treponema  

pallidum 

(krętek blady) 

– wykrycie Treponema pallidum w wydzielinie lub tkance 

pobranej ze zmiany pierwotnej lub wykwitów kiły II-rzędowej 

w badaniu mikroskopowym w ciemnym polu widzenia 

(preparat bezpośredni) 

– wykrycie antygenu Treponema pallidum w materiale 

klinicznym metodą immunofluoroscencji 

– wykrycie kwasu nukleinowego Treponema pallidum w 

materiale klinicznym lub pierwszorazowe wykazanie 
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obecności swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia 
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU  

BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 

Pieczęć laboratorium 

ZLB-1 

Zgłoszenie dodatniego wyniku 

badania w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych1) 

Adresaci: 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  

w ......................................................... 

 

lub nazwa innego podmiotu2)  

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Resortowy kod identyfikacyjny laboratorium3) 

 

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący 
 

  
 

Część  VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Objaśnienia: 
1) Zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych należy dokonać w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego 

wyniku, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. …). 
2) Należy wpisać właściwy podmiot, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia ………2015 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania dodatnich 

wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. 

poz. …). 
3) Laboratoria wypełniają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 

2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 

sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 

I . WYNIK BADANIA 
 

1. Data uzyskania wyniku (dd/mm/rrrr) 

  /   /     
 

2. Biologiczny czynnik chorobotwórczy: …………………………………………………………………………………………………………………   
 

3. Badana próbka/materiał diagnostyczny: ………………………………………………………………………………………………….………….    

4. Metoda diagnostyczna: 
 

 preparat bezpośredni          izolacja       

 

 badanie immunologiczne     badanie serologiczne                          

         
 badanie molekularne  inne (wpisać jakie) …………………………………………………………… 

…………....................................................................................................................................................

............ 

..................................................................................................................... 

     

II.  DANE OSOBY, U KTÓREJ STWIERDZONO DODATNI WYNIK BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW 

CHOROBOTWÓRCZYCH  

1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)       4. Nr PESEL 

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu*        6. Płeć (M, K)         7. Obywatelstwo  

 

 

Adres 

miejsca zamieszkania:    

8. Kod pocztowy             9. Miejscowość 

  -                              

10. Powiat 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                  12. Nr domu     13. Nr lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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* Wypełnić 

w 

przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, i wpisać serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest 

możliwe ustalenie danych osobowych. 

 

 

III. DANE LEKARZA LUB FELCZERA  ZLECAJACEGO BADANIA MIKROBIOLOGICZNE**:   

1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Numer prawa wykonywania zawodu 

                                    

4. Nazwa komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym wystawiono zlecenie na badanie 

mikrobiologiczne**:   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer telefonu 

         

 

6. Kod pocztowy              7. Miejscowość 

  -                              

 

8. Ulica                                                                                                                                                   9. Nr domu       10. Nr lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

** Wypełnić 

w przypadku, gdy na zleceniu badania laboratoryjnego nie został podany adres osoby badanej 

 

                                        

                                        

IV.   INNE INFORMACJE    
 

1. Data pobrania próbki (dd/mm/rrrr)   

  /   /     
 

2. Badana próbka pochodziła: 

 od chorego hospitalizowanego  

 

 od chorego leczonego ambulatoryjnie 
 

Adres szpitala: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Powód wykonania badania                                                                                                                                                     

 

  diagnostyka kliniczna  badanie pracownicze 

 

 ciąża  przyjęcie do szpitala 

         
  inne badanie przesiewowe  inny powód, jaki ............................................................................................................................ 

 

  4. Nazwa i adres podmiotu, do którego wysłano materiał kliniczny lub wyizolowany biologiczny czynnik chorobotwórczy (próbki)  

w celu przeprowadzenia dalszych badań: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    

5. Oczekiwany kierunek i zakres dalszego badania: ………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer identyfikacyjny materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego (próbki) wysłanego  

w celu przeprowadzenia dalszych badań:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. UWAGI  (w tym dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia interpretacji uzyskanego dodatniego wyniku badania w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych): 

 

 

 

VI. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

1. Pieczątka imienna .....................................…… 2. Telefon kontaktowy: ..................................……  3. Podpis ................................................. 
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           Załącznik nr 3  
 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU 

GRUŹLICY 

Pieczęć laboratorium 

ZLB-2 

Zgłoszenie dodatniego wyniku 

badania w kierunku gruźlicy1) 

Adresaci: 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  

w ......................................................... 

 

lub nazwa innego podmiotu2) 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Resortowy kod identyfikacyjny laboratorium3) 

 

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący 
 

  
 

Część  VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Objaśnienia: 
1) Zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy należy dokonać w ciągu 

24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. ….). 
2) Należy wpisać właściwy podmiot, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia ………2015 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania dodatnich 

wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. 

poz. …). 
3) Laboratoria wypełniają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 

2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 

sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594).  
4) Badanie molekularne w kierunku prątków gruźlicy jest wykonywane u chorego  

z dodatnim wynikiem preparatu bezpośredniego. 

I. WYNIK BADANIA  
 

1. Data uzyskania wyniku (dd/mm/rrrr) 

  /   /     
  

2. Prątki chorobotwórcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   
  

3. Badana próbka/materiał diagnostyczny: …………………………………………………………………………………………………………………   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Metoda diagnostyczna: 
 

     preparat bezpośredni              hodowla        

 

     badanie molekularne4) 

 

        

          
      inne (wpisać jakie) ………………………………………………………….. 

……................................................................................................... 

....................................................................................................................

......................................... 

   

      

II.  DANE OSOBY, U KTÓREJ STWIERDZONO DODATNI WYNIK BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY 

1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)       4. Nr PESEL  

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu*        6. Płeć (M, K)          7. Obywatelstwo              

 

 

Adres 

miejsca zamieszkania: 

8. Kod pocztowy             9. Miejscowość 

  -                              

10. Powiat 

                              

11. Ulica                                                                                                                                                 12. Nr domu      13. Nr lokalu 
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* Wypełnić 

w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, i wpisać serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego 

jest możliwe ustalenie danych osobowych. 

III. DANE LEKARZA LUB FELCZERA  ZLECAJACEGO BADANIA MIKROBIOLOGICZNE**:   

1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Numer prawa wykonywania zawodu 

                                    

4. Nazwa komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym wystawiono zlecenie na badanie 

mikrobiologiczne**:   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer telefonu 

         

         

6. Kod pocztowy              7. Miejscowość 

  -                              

               

8. Ulica                                                                                                                                                    9. Nr domu       10. Nr lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

** Wypełnić 

w przypadku, gdy na zleceniu badania laboratoryjnego nie został podany adres osoby badanej 

 

                                        

                                        

IV.   INNE INFORMACJE    
 

1. Data pobrania próbki (dd/mm/rrrr)   

  /   /     
 

2. Badana próbka pochodziła: 
 

 od chorego hospitalizowanego  

 

 od chorego leczonego ambulatoryjnie 
 

Adres szpitala: ………………………………………………………………… 

 

3. Powód wykonania badania                                                                                                                                                     

 

   diagnostyka kliniczna   badanie pracownicze 

 

  ciąża  przyjęcie do szpitala 

         
   inne badanie przesiewowe   inny powód, jaki ............................................................................................................................ 

 

   4. Nazwa i adres podmiotu, do którego wysłano materiał kliniczny lub wyizolowany biologiczny czynnik chorobotwórczy (próbki)  

w celu przeprowadzenia dalszych badań: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    

5. Oczekiwany kierunek i zakres dalszego badania: ………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer identyfikacyjny materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego (próbki) wysłanego  

w celu przeprowadzenia dalszych badań:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. UWAGI  (w tym dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia interpretacji uzyskanego dodatniego wyniku badania w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych): 

 

 

 

VI. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

1. Pieczątka imienna .....................................…… 2. Telefon kontaktowy:  ..................................……  3. Podpis ................................................. 



– 19– 

Załącznik nr 4 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W 

KIERUNKU  LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV) 

Pieczęć laboratorium 

ZLB-3 

Zgłoszenie dodatniego wyniku 

badania w kierunku ludzkiego 

wirusa niedoboru odporności 

(HIV)1) 

Adresaci: 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  

w ......................................................... 

 

lub nazwa innego podmiotu2) 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Resortowy kod identyfikacyjny laboratorium3) 

 

Część I. Numer księgi rejestrowej     
 

            
 

Część II. TERYT siedziby   
 

       
 

Część III. Podmiot tworzący 
 

  
 

Część  VIII. Specjalność komórki organizacyjnej            

    
 

Objaśnienia: 
1) Zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru 

odporności (HIV) należy dokonać w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego 

wyniku, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. ….). 
2) Należy wpisać właściwy podmiot, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia ………2015 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania dodatnich 

wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. 

poz. …). 
3) Laboratoria wypełniają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 

2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 

sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594).  
4) W przypadku zastrzeżenia danych przez pacjenta należy wypełnić wyłącznie pola 

oznaczone gwiazdką.  
5) W przypadku zastrzeżenia danych przez pacjenta należy wpisać INICJAŁY imienia  

i nazwiska lub HASŁO. 
6) Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, i wpisać serię  

i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie 

którego jest możliwe ustalenie danych osobowych.  
7) W przypadku zastrzeżenia danych przez pacjenta zamiast miejscowości należy 

wpisać nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

* Należy wypełnić w przypadku zastrzeżenia danych przez pacjenta, zgodnie z pkt   

4,5 i 7. 

I. WYNIK BADANIA     
 

1. Data uzyskania wyniku (dd/mm/rrrr) 

  /   /     
 

2. Numer badania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3. Metoda diagnostyczna:                                                                                                                                                                

 

    western-blot         badanie wirusologiczne 

 

    badanie molekularne            

        

 

    

 

 

 

 

     

 

 

        inna (wpisać jaka) ………………………………………………………….. 

..................................................................................................... 

....................................................................................................................

......................................... 

   

  

 

  

 

 

 

 4. Typ wirusa:    
  

    HIV-1     HIV-2 

 

    nie określono 
   

5. Podmiot leczniczy, który skierował na badanie: 

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego: ……………………………………………………………….     tel. …………………………. 
 

Imię i nazwisko lekarza: ……………………………………………………………………………….     tel. …………………………. 
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II.  DANE OSOBY, U KTÓREJ STWIERDZONO DODATNI WYNIK BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU 

ODPORNOŚCI (HIV)4)* 

1. Nazwisko5) *         

                              

2. Imię5)*                                                                                                3. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)      4. Nr PESEL  

                       /   /                 

5. Nr identyfikacyjny innego dokumentu6)  6. Płeć (M, K)*         7. Wiek*     

                                

Adres miejsca zamieszkania: 

8. Kod pocztowy             9. Miejscowość7)* 

  -                              

10. Ulica                                                                                                                                                 11. Nr domu      12. Nr lokalu 

                                                                                                                                                                                                                            

 
 

                                        

III. DANE LEKARZA LUB FELCZERA  ZLECAJACEGO BADANIA MIKROBIOLOGICZNE**: 

1. Nazwisko 

                              

2. Imię                                                                                                  3. Numer prawa wykonywania zawodu 

                                    

4. Nazwa komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym wystawiono zlecenie na badanie 

mikrobiologiczne**: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer telefonu 

         

 

6. Kod pocztowy              7. Miejscowość 

  -                              

 

8. Ulica                                                                                                                                                   9. Nr domu       10. Nr lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                        

IV. INNE INFORMACJE   
 

1. Data rozpoznania (dd/mm/rrrr)   

  /   /     
 

2. Badana próbka pochodziła: 

 od chorego hospitalizowanego  

 

 od chorego leczonego ambulatoryjnie 
 

Adres szpitala: ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Powód wykonania badania: 
 

  diagnostyka kliniczna   ciąża  badanie przesiewowe   

        
    

    badanie z inicjatywy osoby badanej (bez skierowania lekarskiego) w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym 

 

............................................................................................................................................................. 

        

    inny powód, jaki ……………………………………………………………… 

 

....................................................................................................................

......................................... 

 

V. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 
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1. Pieczątka imienna ..................................................... 2. Telefon kontaktowy  ............................................ 3. Podpis ........................................ 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 2015 r. 

poz. …), zwanej dalej „ustawą”.  

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających 

zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń 

(Dz. U. poz. 459), które utraci moc z dniem wejścia niniejszego rozporządzenia na podstawie 

art.  ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

Nr Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.). 

Rozporządzenie określa zasady zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych 

w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w załączniku nr 1 do 

przedmiotowego projektu. Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych zawarty 

w przedmiotowym rozporządzeniu ma charakter komplementarny w stosunku do wykazu 

chorób zakaźnych stanowiących załącznik do ustawy oraz rozporządzenia wydawanego na 

podstawie art. 27 ustawy, w którym wyszczególniono choroby zakaźne podlegające 

nadzorowi w populacji ogólnej i objęte obowiązkiem zgłaszania ich do stacji w sposób 

indywidualny, w celu podjęcia przez Inspekcję stosowanych działań. Projektowane 

rozporządzenie uzupełnia wykaz o wirusa Ebola, w związku z możliwością wykonywania 

badań w kierunku tego wirusów na terenie naszego kraju. 

W projektowanym rozporządzeniu określono sposoby dokonywania zgłoszenia, 

odpowiednio dla zgłoszeń w formie dokumentu elektronicznego oraz zgłoszeń mających 

postać papierowego formularza. Nowością jest wskazanie, że zgłoszenia elektroniczne są 

dokonywane za pośrednictwem Systemu Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Natomiast 

zgłoszenia papierowe będą składane tak jak dotychczas przesyłką poleconą lub za 

pokwitowaniem bezpośrednio w siedzibie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

W zależności od sposobu dokonywania zgłoszenia wskazano różnych państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych jako podmioty, do których są przekazywane 

zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych. Zgłoszenie elektroniczne – na podstawie i w zależności od zawartych 

w nim danych – jest automatycznie przesyłane przez System Monitorowania Zagrożeń 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta, 
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a w przypadku zakażeń szpitalnych – państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu 

dla miejsca jego hospitalizacji. Natomiast przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje 

adresem pacjenta zgłoszenie elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi 

sanitarnemu właściwemu dla miejsca wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez 

lekarza lub felczera. 

W przypadku zgłoszeń papierowych, są one tak jak dotychczas przesyłane do 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę 

laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. Przepis ten ma na celu uproszczenie 

oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego i finansowego dla laboratoriów, które 

wiązałoby się z obowiązkiem rozsyłania zgłoszeń papierowych po obszarze całego 

województwa lub nawet kraju, w przypadku wykonywania badań u pacjentów zamieszkałych 

w wielu powiatach. Powyższe rozwiązanie pozwala laboratorium na przekazanie wszystkich 

zgłoszeń papierowych do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przekazanie 

informacji do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca 

pobytu lub zamieszkania pacjenta odbywa się natomiast wewnątrz struktury organizacyjnej 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Rozporządzenie zawiera także przepis dotyczący sytuacji, jeżeli laboratorium wykonuje 

więcej niż jedno badanie materiału klinicznego od danego pacjenta w kierunku biologicznego 

czynnika chorobotwórczego w czasie trwania zakażenia. W projektowanym rozporządzeniu 

wskazano, że zgłoszeniu podlega jedynie pierwsze uzyskanie wyniku dodatniego. Takie 

rozwiązanie pozwolą ograniczyć obciążenie administracyjne laboratoriów, które związane 

byłoby z obowiązkiem zgłaszania kolejnych dodatnich wyników. Eliminuje to zbędne 

zwielokrotnianie liczby zgłoszeń dotyczących tego samego pacjenta i obarczało dodatkową 

pracą zarówno pracowników laboratoriów jak i pracowników stacji sanitarno- 

-epidemiologicznych dokonujących rejestracji zgłoszeń. 

Ponadto rozporządzenie określa wzory trzech formularzy zgłoszeń dodatnich wyników 

badań oddzielne w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy oraz HIV. 

W odniesieniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia formularze zostały 

uzupełnione o informację dotycząca obywatelstwa pacjenta. Ponadto, w przypadku gdy 

laboratorium nie dysponuje danymi adresowymi pacjenta, zgłoszenie powinno zamiast nich 

zawierać dane lekarza lub felczera oraz adres miejsca wystawienia przez nich zlecenia 

badania laboratoryjnego. Powyższe informacje pozwolą ustalić Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej miejsce wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej i umożliwią prowadzenie 

skuteczniejszego nadzoru epidemiologicznego.  

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do polepszenia kompletności danych w 

zgłoszeniach oraz przyspieszenia obiegu informacji o dodatnich wynikach badań 
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laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, co jest warunkiem 

podstawowym i niezbędnym do podjęcia skutecznych działań przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz stanowi zasadniczy element sprawowania skutecznego nadzoru 

epidemiologicznego. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i stanowi 

realizację decyzji Nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 września 1998 r. 

ustanawiającej sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. WE L 268 z 3.10.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 

t. 4, str. 62, z późn. zm.) oraz Decyzji Komisji Nr 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w 

sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją 

nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 28 z 3.2.2000, str. 50; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 31, z późn. zm.). 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, nie wdraża norm i nie wpływa na 

swobodę przepływu usług i towarów i w związku z powyższym nie wymaga notyfikacji w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

 



– 25– 

Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 

dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pani Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pani Justyna Mieszalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia 

Publicznego, telefon: 22 530 03 18, e-mail: j.mieszalska@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

06.07.2015 r.  

 

Źródło:  

Art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2013 r. 

poz. 947, z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niniejszym rozporządzeniem określa się biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz przesłanki dokonywania zgłoszeń, sposób dokonywania zgłoszeń 

dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych 

inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia oraz wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników 

badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie określa zasady zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych, określonych w załączniku nr 1 do przedmiotowego projektu. Wykaz biologicznych 

czynników chorobotwórczych zawarty w przedmiotowym rozporządzeniu ma charakter komplementarny w stosunku do 

wykazu chorób zakaźnych stanowiących załącznik do ustawy oraz rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 27 

ustawy, w którym wyszczególniono choroby zakaźne podlegające nadzorowi w populacji ogólnej i objęte obowiązkiem 

zgłaszania ich do stacji w sposób indywidualny, w celu podjęcia przez Inspekcję stosowanych działań. Projektowane 

rozporządzenie uzupełnia wykaz o wirusa Ebola, w związku z możliwością wykonywania badań w kierunku tego 

wirusów na terenie naszego kraju. W § 3 projektowanego rozporządzenia określono sposoby dokonywania zgłoszenia, 

odpowiednio dla zgłoszeń w formie dokumentu elektronicznego oraz zgłoszeń mających postać papierowego formularza. 

Nowością jest wskazanie, że zgłoszenia elektroniczne są dokonywane za pośrednictwem Systemu Monitorowania 

Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Natomiast zgłoszenia papierowe będą składane tak jak dotychczas przesyłką poleconą lub za pokwitowaniem 

bezpośrednio w siedzibie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

W zależności od sposobu dokonywania zgłoszenia wskazano różnych państwowych powiatowych inspektorów 

sanitarnych jako podmioty, do których są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych. Zgłoszenie elektroniczne – na podstawie i w zależności od zawartych w nim danych – jest 

automatycznie przesyłane przez System Monitorowania Zagrożeń państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu 

dla miejsca zamieszkania pacjenta, a w przypadku zakażeń szpitalnych – państwowemu inspektorowi sanitarnemu 

właściwemu dla miejsca jego hospitalizacji. Natomiast przypadku, gdy laboratorium nie dysponuje adresem pacjenta 

zgłoszenie elektroniczne jest przekazywane państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

wystawienia zlecenia badania laboratoryjnego przez lekarza lub felczera. 

W przypadku zgłoszeń papierowych, są one tak jak dotychczas przesyłane do państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. Przepis ten ma na celu 

uproszczenie oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego i finansowego dla laboratoriów, które wiązałoby się z 

obowiązkiem rozsyłania zgłoszeń papierowych po obszarze całego województwa lub nawet kraju, w przypadku 

wykonywania badań u pacjentów zamieszkałych w wielu powiatach. Powyższe rozwiązanie pozwala laboratorium na 

przekazanie wszystkich zgłoszeń papierowych do najbliższej stacji sanitarno epidemiologicznej. Przekazanie informacji 

do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca pobytu lub zamieszkania pacjenta odbywa 

się natomiast wewnątrz struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Rozporządzenie zawiera także przepis dotyczący sytuacji, jeżeli laboratorium wykonuje więcej niż jedno badanie 

materiału klinicznego od danego pacjenta w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego w czasie trwania 

zakażenia. W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano, że zgłoszeniu podlega jedynie pierwsze uzyskanie wyniku 

dodatniego. Takie rozwiązanie pozwolą ograniczyć obciążenie administracyjne laboratoriów, które związane byłoby z 

obowiązkiem zgłaszania kolejnych dodatnich wyników. Eliminuje to zbędne zwielokrotnianie liczby zgłoszeń 

dotyczących tego samego pacjenta i obarczało dodatkową pracą zarówno pracowników laboratoriów jak i pracowników 

stacji sanitarno-epidemiologicznych dokonujących rejestracji zgłoszeń. 

Ponadto rozporządzenie określa wzory trzech formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań oddzielne w kierunku 



– 26– 

biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy oraz HIV. W odniesieniu do poprzednio obowiązującego 

rozporządzenia formularze zostały uzupełnione o informację dotycząca obywatelstwa pacjenta. Ponadto, w przypadku 

gdy laboratorium nie dysponuje danymi adresowymi pacjenta, zgłoszenie powinno zamiast nich zawierać dane lekarza 

lub felczera oraz adres miejsca wystawienia przez nich zlecenia badania laboratoryjnego. Powyższe informacje pozwolą 

ustalić Państwowej Inspekcji Sanitarnej miejsce wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej i umożliwią prowadzenie 

skuteczniejszego nadzoru epidemiologicznego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i stanowi realizację decyzji Nr 2119/98/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 września 1998 r. ustanawiającej sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób 

zakaźnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 268 z 3.10.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, 

str. 62, z późn. zm.) oraz Decyzji Komisji Nr 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania 

chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 

28 z 3.2.2000, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 31, z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, 

lekarze, felczerzy, 

kierownicy szpitali, 

jednostek właściwych w 

zakresie gruźlicy.  

 

 

Osoby u których 

podejrzewa się lub 

rozpoznaje zakażanie, 

chorobę zakaźną lub zgon z 

powodu zakażenia lub 

choroby zakaźnej oraz na 

członków załogi lub 

pasażerów odbywających 

podróż międzynarodową, z 

uwagi na udostępnianie 

danych tych osób, w 

przypadku powzięcia 

podejrzenia albo 

rozpoznania zakażenia, 

choroby zakaźnej lub zgonu 

z ich powodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

330-350 tys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldunki o zachorowaniach na 

choroby zakaźne zakażeniach i 

zatruciach w Polsce” oraz w raporty 

dotyczące liczby zachorowań na 

gruźlicę oraz na choroby przenoszone 

drogą płciową, liczba przypadków 

zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów 

z powodu zakażeń lub chorób 

zakaźnych. 

W porównaniu do 

dotychczas 

obowiązującego systemu 

zgłoszeń, projekt nie 

nakłada nowych 

obowiązków na 

podmioty, a w związku 

ze zmniejszeniem liczby 

zakażeń i chorób 

zakaźnych objętych 

obowiązkiem 

przekazywania zgłoszeń, 

obciążenie podmiotów 

ulegnie zmniejszeniu. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Zostaną nim objęte następujące podmioty: 

1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 

2) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; 

3) Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Droga Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 

4) Narodowy Instytut Leków w Warszawie; 

5) Krajowe Centrum ds. AIDS; 

6) Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii; 

7) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych; 

8) Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; 

9) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób płuc; 

10) Krajowy Konsultant w dziedzinie dermatologii i wenerologii; 

11) Krajowy Konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii   

12) Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego; 

13) Narodowy Fundusz Zdrowia; 

14) Naczelna Izba Lekarska; 

15) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 

16) Polskie Towarzystwo Epidemiologii i Chorób Zakaźnych; 
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17) Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa; 

18) Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych; 

19) Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych; 

20) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

21) Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; 

22) Forum Związków Zawodowych;  

23) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie; 

24) Business Center Club – Związek Pracodawców; 

25) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan; 

26) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

27) Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej; 

28) Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. 

Wyniki opiniowana i konsultacji publicznych zostaną, po ich zakończeniu, omówione w raporcie dołączonym do niniejszej 

Oceny.  

Projekt ustawy, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

Projekt ustawy zostanie umieszczony także na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Łącznie 

(2015–

2024) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - 

JST 
- - - - - - - - - - 

 

- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - 

 

- 

Wydatki ogółem 
- - - - - - - - - - 

 

- 

budżet państwa 
- - - - - - - - - - 

 

- 

JST 
- - - - - - - - - - 

 

- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - 

 

- 

Saldo ogółem 
- - - - - - - - - - 

 

- 

budżet państwa 
- - - - - - - - - - 

 

- 

JST 
- - - - - - - - - - 

 

- 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - 

 

- 

Źródła finansowania  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
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zmian (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

- 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Regulacje proponowane w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do polepszenia kompletności danych w zgłoszeniach 

oraz przyspieszenia obiegu informacji o dodatnich wynikach badań laboratoryjnych w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych, co jest warunkiem podstawowym i niezbędnym do 

podjęcia skutecznych działań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stanowi 

zasadniczy element sprawowania skutecznego nadzoru epidemiologicznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

64/07-kt 


	Druk nr 3763 cz. 2
	Warszawa, 23 lipca 2015 r.

	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	RM-10-65-14


	Pani 
	Małgorzata Kidawa-Błońska
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem

