
Projekt z dnia 13.05.2022 r. 

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 …………. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

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

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.2)) zarządza 

się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566 i 1918) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w § 34 uchyla się ust. 3–5;

2) załączniki nr 13 i 14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 

do niniejszego rozporządzenia;

3) uchyla się załączniki 15–16a.

§ 2. Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza 

dentysty mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r. 

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

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 
2022 r. poz. 583, 655, 830 i 974.



MINISTER ZDROWIA 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

ANNA SKOWROŃSKA-KOTRA

ZASTĘPCA DYREKTORA

DEPARTAMENTU PRAWNEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

/PODPISANO KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/



Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia 

                                                z dnia…….2020 r. (poz. …………)

Załącznik nr 1

–WZÓR–



Opis wzoru dyplomu:

1. Wzór dyplomu zawiera:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     nazwę dokumentu  „DYPLOM”;

3)     numer seryjny dyplomu;

4)     elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony 

chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny, 

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w 

promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące 

luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył” 

(,,gwieździste niebo”);

5) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;

6) wyrażenia określające zamieszczane dane:

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     numer prawa wykonywania zawodu, 

c)     wskazanie przepisu prawnego na podstawie którego wydawany jest dyplom,

d) nazwa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został uzyskany tytuł 

specjalisty,

e) pieczęć urzędowa instytucji wydającej dyplom,

f) podpis Dyrektora instytucji wydającej dyplom albo nadruk, albo naklejka 

zawierająca imię (imiona) i nazwisko oraz funkcję,

g) miejsce i data wydania dyplomu,

h)     numer dyplomu.



2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie 

jednostronnym A4.

3.    Pozostałe zabezpieczenia:

– numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.



Załącznik nr 2

–WZÓR–



Opis wzoru dyplomu:

1. Wzór dyplomu zawiera:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     nazwę dokumentu  „DYPLOM”;

3)     numer seryjny dyplomu;

4)     elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony 

chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny, 

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w 

promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące 

luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył” 

(,,gwieździste niebo”);

5) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;

6) wyrażenia określające zamieszczane dane:

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     numer prawa wykonywania zawodu, 

c)      wskazanie przepisu prawnego na podstawie którego wydawany jest dyplom,

d) nazwa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został uzyskany tytuł 

specjalisty,

e) pieczęć urzędowa instytucji wydającej dyplom,

f) podpis Dyrektora instytucji wydającej dyplom albo nadruk, albo naklejka 

zawierająca imię (imiona) i nazwisko oraz funkcję,

g) miejsce i data wydania dyplomu,

h)     numer dyplomu.



2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie 

jednostronnym A4.

3.    Pozostałe zabezpieczenia:

– numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.



UZASADNIENIE

Celem wydania niniejszego rozporządzenia jest określenie nowych wzorów dyplomów 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, o których mowa w art. 16ra ust. 5 oraz art. 16w 

ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2021 r. 

poz. 790, z późn. zm.), zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 

r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660, z późn. zm.) dla dokumentów 

kategorii drugiej.

Nowy wzór dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał tytuł specjalisty w 

określonej dziedzinie medycyny zastąpi dotychczasowy wzór dyplomu. Nowy wzór będzie 

posiadał nowoczesne zabezpieczenia przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem, 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych. Elementy zabezpieczenia druku dyplomu zostały określone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w 

sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1281). Do elementów zabezpieczenia przed fałszerstwem w przypadku 

podłoża zalicza się:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny, 

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w 

promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące 

luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył” (,,gwieździste 

niebo”). 

Do elementów zabezpieczających przed fałszerstwem w przypadku druku zalicza się:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną.



Jednocześnie personalizacja treści zawartej na dyplomie zostaje uproszczona do 

najważniejszych elementów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie 

medycyny. 

Zasadne jest także uchylenie w § 34 rozporządzenia zmienianego ust. 3-5 oraz 

załączników nr 15-16a, które miały charakter incydentalny związany z likwidacją zagrożeń 

spowodowanych stanem epidemii. 

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza 

dentysty mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r. 

Przewiduje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, 

a także na mikro-przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

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. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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