
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 r. 

Poz. 578 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

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 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

(Dz. U. poz. 602 i 2129 oraz z 2020 r. poz. 421) w § 7: 

1) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „przedstawieniu przez niego dokumentu prawo wykonywania zawodu 

lekarza” zastępuje się wyrazami „zweryfikowaniu, we współpracy z właściwą okręgową izbą lekarską, posiadania 

przez danego lekarza prawa wykonywania zawodu”; 

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować 

lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie wskazanym w ust. 6, jednak nie później niż w terminie 

30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli: 

1) jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację 

wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może aktualnie przyjąć danego lekarza 

w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, albo 

2) ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lekarz zakwalifikowany 

do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w terminie, o którym mowa 

w ust. 6, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego. 

6b. Lekarz, o którym mowa w ust. 6a pkt 2, informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia 

specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.”. 

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

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).  
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