
Projekt z dnia 21 grudnia 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E D U K A C J I  I  N A U K I 1) 

z dnia … 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

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

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu 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) po § 1f dodaje się § 1g w brzmieniu: 

„§ 1g. 1. W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku 

akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty 

lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup 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. 

2. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, 

o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym 

student wykonywał te czynności.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

                                                

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). 
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MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

W POROZUMIENIU: 

MINISTER ZDROWIA 

 

           Za zgodność pod względem prawnym, 

                  legislacyjnym i redakcyjnym 

                           Bogusława Sztorc 

                          Zastępca Dyrektora 

Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

              w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

                   /– podpisano elektronicznie/ 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę 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), 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 2021 r. poz. 478, 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. Proponowane 

rozwiązania mają jednocześnie stanowić mechanizm zachęcający studentów kształcących się 

na tych studiach do podejmowania działań wspierających podmioty lecznicze i służby 

sanitarno-epidemiologiczne w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

Wprowadzenie rozwiązań w powyższym zakresie jest uzasadnione szczególnymi 

okolicznościami związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności potrzebą 

zapewnienia wsparcia podmiotom leczniczym i służbom sanitarno-epidemiologicznym 

w realizowanych przez nie zadaniach. 

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie przepisu epizodycznego 

§ 1g przewidującego rozwiązania analogiczne do rozwiązań przewidzianych w § 1a i § 1c 

nowelizowanego rozporządzenia, obowiązujących w latach akademickich 2019/2020 

i 2020/2021. W myśl projektowanego przepisu studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 

2021/2022 będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty 

lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup 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. Rozwiązanie to pozwoli, aby 

wykonywanie przez studentów czynności polegających np. na przeprowadzaniu przez telefon 

wywiadu epidemiologicznego, pomocy w monitorowaniu stanu osób odbywających 
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kwarantannę lub podlegających izolacji, czy uczestniczeniu w sprawowaniu opieki nad 

pacjentami, mogło zostać zaliczone przez uczelnię w roku akademickim 2021/2022, jako 

odbycie części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych, w związku z nabyciem lub pogłębieniem przez studentów umiejętności 

w danym zakresie. Uczelnia będzie mogła dokonać zaliczenia studentowi przedmiotowych 

zajęć, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności 

zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student je wykonywał.  

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 części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, jeżeli podejmą 

się wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub 

służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-

CoV-2.  

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.  
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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 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 


