
UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157), zwanego dalej „nowelizowanym 

rozporządzeniem”, które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).  

Celem projektowanego rozporządzenia jest uelastycznienie wymagań dotyczących 

odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na studiach przygotowujących 

do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego. Potrzeba wprowadzenia 

rozwiązań w tym zakresie została podniesiona przez środowisko akademickie w kontekście 

zaistnienia szczególnych okoliczności związanych z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na 

terytorium Ukrainy i napływem obywateli tego państwa do Polski oraz związaną z tym potrzebą 

udzielenia wsparcia podmiotom zapewniającym pomoc tym osobom. 

Istotą projektowanych rozwiązań jest uzupełnienie regulacji epizodycznej zawartej w § 1g 

nowelizowanego rozporządzenia, w sposób umożliwiający studentom kształcącym się na 

studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, 

którzy w trakcie roku akademickiego 2021/2022 wykonywali czynności w ramach zadań 

realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), ubieganie 

się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane 

efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania 

tych czynności. 

Proponowane w projektowanym rozporządzeniu rozwiązanie umożliwi zaliczenie 

studentom podejmowanych w bieżącym roku akademickim czynności w podmiotach 
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zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, w szczególności  w szpitalach, zakładach opieki 

zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach, na poczet odbycia zajęć lub części zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne. Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi 

przedmiotowe zajęcia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych 

przez niego czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w realizacji zadań 

którego student uczestniczył. 

Projektowany rozwiązanie ma charakter analogiczny do rozwiązań przewidzianych 

w nowelizowanym rozporządzeniu, które umożliwiały uczelniom zaliczenie studentom zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne w związku z podejmowanymi przez nich czynnościami 

w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Wprowadzana w § 1g ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia zmiana, sprowadzająca się 

do zastąpienia wyrażenia „część zajęć lub grup zajęć” wyrażeniem „zajęcia lub część zajęć”, 

ma charakter porządkujący i ma na celu uspójnienie terminologii stosowanej w rozwiązaniach 

epizodycznych dotyczących zaliczania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w aktach 

prawnych wydawanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia. 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. Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony 

koniecznością jak najszybszego wprowadzenia możliwości ubiegania się przez studentów 

o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, jeżeli podejmą się 

wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc 

obywatelom Ukrainy. Ważne jest, aby studenci mogli jak najszybciej zapoznać się 

z określonymi w tym rozporządzeniu rozwiązaniami dotyczącymi możliwości uzyskania 

zaliczenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i ewentualnie z nich skorzystać. 

Dlatego proponowane rozwiązanie dotyczące terminu wejścia rozporządzenia w życie jest 

dopuszczalne z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawnego i uzasadnione 

interesem adresatów zawartych w nim norm prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakt, 
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że rozporządzenie wprowadza szczególne rozwiązania dotyczące organizacji kształcenia na 

studiach w obecnym roku akademickim, wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia działa na korzyść adresatów tych norm. 

Należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

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

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597). 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej. 

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega ocenie w zakresie oceny skutków regulacji 

w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 


