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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 17 października 2019 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

(druk nr 1323) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja uchyla w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty 

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r, poz. 786), 

wyłączenie spod jej uregulowań osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady 

uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów 

(art. 1 ust. 2).  

Celem uchylenia tego przepisu jest umożliwienie osobom wykonującym zawody 

medyczne (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom 

laboratoryjnym) uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia, uzyskanie tytułu specjalisty w niektórych dziedzinach obecnie nie może 

być dla tych osób dostępne. Przeszkodę w tym zakresie stanowi brak określonej dziedziny 

w uregulowaniach prawnych dotyczących specjalizacji lub brak jednostki akredytowanej do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, 

dotyczy to psychoterapii dzieci i młodzieży, a także psychoseksuologii – katalog dziedzin 

określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie zawiera dla nich takiej dziedziny 

specjalizacji.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem ma de facto 

charakter pilny. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 25 lipca br. (druk sejmowy nr 3719). 

Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Zdrowia. Sprawozdanie Komisji (druk sejmowy 

nr 3787) zawiera wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. podczas drugiego 

czytania na 86. posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono poprawek. 

Ustawa została przyjęta przez Sejm na 86. posiedzeniu Sejmu większością 423 głosów 

za, przy 2 przeciwnych oraz 3 wstrzymujących się. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3719

