
projekt z dnia 01.02.2023 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 ………………………..  

w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz 

wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”

Na podstawie art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, z późn. 

zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów „Karta stażu podyplomowego lekarza” 

oraz „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” obowiązujące w trakcie odbywania stażu 

podyplomowego rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 

2024 r.

§ 2. Do staży podyplomowych rozpoczynających się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 

r. do dnia 28 lutego 2023 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje 

się odpowiednio dokument:

1) „Karta stażu podyplomowego lekarza” według wzoru określonego w załączniku nr 1 

do niniejszego rozporządzenia;

2) „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” według wzoru określonego w 

załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do staży podyplomowych rozpoczynających się w terminie od dnia 1 marca 2023 r. 

do dnia 31 grudnia 2024 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje 

się odpowiednio dokument:

1) „Karta stażu podyplomowego lekarza” według wzoru określonego w załączniku nr 3 

do niniejszego rozporządzenia;

2) „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” według wzoru określonego w 

załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

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 2020 r. poz. 1493, 2112, 2345 i 
2401, z 2021 r. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz.2770. 
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA

        ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
             LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 
                                 Anna Skowrońska-Kotra
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia 
   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14b 

ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

W związku z przesunięciem wdrożenia rozwiązań polegających na dokumentowaniu przebiegu 

staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w Systemie Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych, powstała konieczność określenia nowych wzorów papierowych 

kart stażu podyplomowego, dostosowanych do zmian w programie stażu, który zostanie 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.). 

Zgodnie z upoważnieniem do wydania przedmiotowego rozporządzenia, rozporządzenie 

powinno określać wzory kart stażu podyplomowego obowiązujące w trakcie odbywania stażu 

rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a zgodnie 

z art. 13 ustawy, do odbywania stażu podyplomowego, który rozpoczął się przed dniem 1 marca 

2023 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, niniejszy projekt przewiduje, że do staży 

podyplomowych rozpoczynających się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 

2023 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje się odpowiednio 

dokument „Karta stażu podyplomowego lekarza”, który został określony w załączniku nr 1 do 

projektu rozporządzenia i „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”, który został 

określony w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia. Wzory określone w załącznikach nr 

1 i 2 do projektu rozporządzenia są tożsame ze wzorami kart stażu podyplomowego 

obowiązującymi na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.), zatem są dostosowane do dokumentowania 

staży podyplomowych, które zgodnie z art. 13 ustawy odbywają się na podstawie przepisów 

dotychczasowych.

Natomiast w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia określono wzór dokumentu 

„Karta stażu podyplomowego lekarza” obowiązujący lekarzy rozpoczynających staż 

podyplomowy od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Z kolei w załączniku nr 4 do 

projektu rozporządzenia określono wzór dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza 

dentysty” obowiązujący lekarzy dentystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 1 
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marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Wzory określone w załącznikach nr 3 i 4 są 

dostosowane do zmian w programach stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego 

lekarza dentysty, które będą obowiązywać lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających staż 

począwszy od dnia 1 marca 2023 r.

Proponuje się, aby przedmiotowe 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. W związku z tym, że przedmiotowy projekt określa wzory kart stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty niezbędne do dokumentowania przebiegu staży 

podyplomowych, które od 1 marca 2023 r. będą odbywać się na podstawie nowych programów 

staży, konieczne jest jak najszybsze wejście w życie niniejszej regulacji, aby lekarze i lekarze 

dentyści rozpoczynający staż podyplomowy od 1 marca 2023 r. otrzymali nowe wzory kart 

stażu podyplomowego, umożliwiające im dokumentowanie przebiegu stażu.  

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 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.

Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana regulacja nie zawiera 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), w związku z czym nie podlega notyfikacji.

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

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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