
Projekt z dnia 23.05.2022 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 ….…………

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty 

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) zarządza 

się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji 

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 342 i 744) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) medyczna genetyka molekularna.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 19 w brzmieniu:

„19. Specjalista w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej  043”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli dodaje się wiersz oznaczony lp. 19 

w brzmieniu:

19
medyczna genetyka 

molekularna

biotechnologii, biologii, mikrobiologii

4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia 

wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność.

§ 3. Dotychczasowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, określony 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w 

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).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrtga2tc


dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, może być wykorzystywany nie dłużej 

niż do dnia 12 lipca 2022 r. 

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

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia… (poz.  ) 

WZÓR



OPIS

1. Wzór dyplomu zawiera:

1) 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");

2) 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;

3) pozostałe zabezpieczenia – numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną 

w promieniowaniu ultrafioletowym.

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

A4.



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest wydawane na 

podstawie upoważnienia zawartego w art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu 

specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297). 

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji 

„medyczna genetyka molekularna”, w której osoby spełniające określone w załączniku nr 2 

w tabeli w pkt 19 wymagania będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Umożliwi to 

podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie 

dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. 

Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego „medyczna genetyka 

molekularna” umożliwi przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego osobom, które uzyskały 

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów 

w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii i przygotuje specjalistów do 

przeprowadzania badań służących identyfikacji i zmian w genomie człowieka, a także badań 

molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badań genomowych w medycynie. Specjaliści 

w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą zatrudniani w wyspecjalizowanych 

laboratoriach genetycznych. 

Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko 

wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie posiadać wiedzę i umiejętności w wykonywaniu 

specjalistycznych badań i dodatkowych czynności diagnostyki w wyspecjalizowanych 

laboratoriach genetycznych. Zapotrzebowanie na specjalistów w przedmiotowej dziedzinie 

wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób 

człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych 

w badaniach genetycznych. 

Kadra wspomagająca zawody medyczne w realizacji zadań ma znaczenie dla efektywności 

podejmowania działań, dlatego tak istotne jest doskonalenie i rozwój tych kompetencji, które są 

zgodne z potrzebami organizacji i które będą mogły być wykorzystane w maksymalny sposób. 

Kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełny nadzór nad 

jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne 

prowadzone będzie w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji 

zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 

lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia zostanie powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
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Zespół Ekspertów. Zespół Ekspertów szczegółowo dookreśli moduły, bloki i godziny kształcenia, 

tak aby zapewnić na odpowiednim poziomie szkolenie specjalizacyjne do wykonywania 

określonych zadań i czynności.

Ponadto w projektowanej nowelizacji wprowadza się dla nowej dziedziny specjalizacji 

„medyczna genetyka molekularna” kod specjalizacji z oznaczeniem 043. Kody specjalizacji 

stanowią element umożliwiający wyszukanie danej dziedziny specjalizacji w Systemie 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. 

W projekcie rozporządzenia został określony nowy wzór dyplomu potwierdzającego 

uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 

ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu specjalisty 

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest zgodny 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. Będzie posiadał nowoczesne zabezpieczenia 

przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem. Nowy wzór dyplomu zastąpi dotychczasowy 

wzór dyplomu. 

Dyplomy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują 

ważność. 

Jednocześnie, zgodnie z §3 projektu rozporządzenia, dotychczasowy wzór dyplomu 

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia określony 

w rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji 

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, może być wykorzystywany nie dłużej 

niż do 12 lipca 2022 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne 

ze względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli z niezwłocznego wejścia 

w życie projektowanych przepisów, jak i brak jakichkolwiek zagrożeń wynikających ze 

skróconego okresu vacatio legis, w ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązanie nie narusza 

przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą 

wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 



prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego 

aktu w dzienniku urzędowym. Termin wejścia w życie rozporządzenia jest także związane 

z koniecznością przeprowadzenia przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

procedury akredytacji podmiotów, które będą szkolić przyszłych specjalistów. Procedura 

akredytacji nastąpi po wcześniejszym zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

programu specjalizacji. Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi przygotowanie 

całego procesu kształcenia specjalizacyjnego. Mając na uwadze powyższe, proponowany termin 

wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony. 

Projekt będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia, szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, 

może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających 

akredytację. Zainteresowane podmioty będą mogły po uzyskaniu akredytacji prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie „medycznej genetyki molekularnej”.

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 

oraz z 2004 r. poz. 597), zatem nie podlega ono notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

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

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


		2022-05-24T10:30:22+0000
	Damian Jakubik




