
Projekt z dnia 22.09.2021 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 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 i 1559) zarządza się, 

co następuje:

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

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566 i 1918) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w wierszu oznaczonym lp. 74 w kolumnie nr 4 po 

wyrazach „chorób zakaźnych,” dodaje się wyrazy „gastroenterologii dziecięcej,”;

2) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w wierszu oznaczonym lp. 66 w kolumnie nr 4 przed 

wyrazem „Psychiatria” dodaje się wyraz „Pediatria”.

§ 2. Szkolenie specjalizacyjne:

1) w dziedzinie transplantologii klinicznej dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty 

w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz

2) w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu specjalizacji 

właściwego dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie pediatrii 

– może rozpocząć się po raz pierwszy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego 

przeprowadzonego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r.

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

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 10, 

art. 16g ust. 1oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), zwanej dalej „ustawą”.

W odpowiedzi na postulaty konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii 

dziecięcej oraz środowiska gastroenterologów podjęto decyzję o umożliwieniu lekarzom 

posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii. Ponadto w związku z dużym 

zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, których 

niedobór okazał się szczególnie dotkliwy w związku konsekwencjami epidemii wirusa SARS-

CoV-2, podjęto decyzję o uwzględnieniu postulatu konsultanta krajowego w dziedzinie 

psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczącego 

umożliwienia lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie 

skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności jakie posiada już 

lekarz pediatra. Proponuje się wprowadzenie wyżej wskazanych rozwiązań poprzez dokonanie 

odpowiednich zmian w załączniku nr 5 i 6 do rozporządzenia. Planuje się, aby szkolenia 

specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej dla lekarzy posiadających tytuł 

specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz szkolenia specjalizacyjne 

w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu specjalizacji właściwego 

dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii 

mogły się rozpocząć po raz pierwszy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego 

przeprowadzonego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597).

Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na działalność mikro przedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.
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