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Poz. 1312

1312
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 listopada 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uzyskiwania tytu∏u specjalisty
w dziedzinach majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia
Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytu∏u specjalisty w dziedzinach majàcych zastosowanie
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 10—14 w brzmieniu:
„10) toksykologia;
11) mikrobiologia;
12) przemys∏ farmaceutyczny;
13) radiofarmacja;
14) surdologopedia.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do specjalizacji w dziedzinach, o których
mowa w ust. 1, mo˝e przystàpiç osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodów, o których mowa w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia.”,
c) uchyla si´ ust. 3;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
— wprowadzenie
brzmienie:

do

wyliczenia

otrzymuje

„1. Specjalizacj´ mogà prowadziç podmioty,
które uzyska∏y wpis na list´ jednostek
szkolàcych prowadzonà przez Centrum
Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego, zwane dalej „jednostkami szkolàcymi”, które:”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sà jednostkami, których dzia∏alnoÊç odpowiada profilowi prowadzonej specjalizacji i które zawar∏y porozumienia z innymi podmiotami na realizacj´ sta˝y kie———————
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

runkowych lub kursów specjalizacyjnych
okreÊlonych programem specjalizacji, je˝eli ich odbywania jednostka szkolàca nie
mo˝e zapewniç w ramach swojej struktury organizacyjnej;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiot zamierzajàcy prowadziç specjalizacj´ sk∏ada wniosek o wpis na list´, o której
mowa w ust. 1, do dzia∏ajàcej na podstawie
odr´bnych przepisów jednostki organizacyjnej podleg∏ej wojewodzie — wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego, zwanego
dalej „oÊrodkiem wojewódzkim”, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu zamierzajàcego prowadziç specjalizacj´.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. OÊrodek wojewódzki, po sprawdzeniu formalnym dokumentów, o których mowa
w ust. 4, przesy∏a je do Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego, zwanego
dalej „Centrum”, w celu uzyskania opinii,
powo∏anego przez Dyrektora Centrum, zespo∏u ekspertów o spe∏nieniu przez podmiot
warunków, o których mowa w ust. 1.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W sk∏ad zespo∏u ekspertów Dyrektor Centrum powo∏uje:
1) przedstawicieli w∏aÊciwego dla danej
dziedziny towarzystwa naukowego i stowarzyszenia zawodowego, zg∏oszonych
przez zarzàdy g∏ówne tych organizacji;
2) trzech ekspertów w danej dziedzinie, zg∏oszonych przez konsultanta krajowego
w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, je˝eli w danej dziedzinie nie ma
powo∏anego konsultanta krajowego;
3) przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, je˝eli podmiot ubiega si´ o prowadzenie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii lub toksykologii.”,
e) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zespó∏ ekspertów zbiera si´ w miar´ potrzeby, nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏, celem wydania opinii o spe∏nieniu przez podmiot
wnioskujàcy warunków, o których mowa
w ust. 1.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Dyrektor Centrum na podstawie opinii zespo∏u ekspertów, o których mowa w § 4
ust. 5, dokonuje albo odmawia dokonania
wpisu podmiotu na list´ jednostek szkolàcych, bioràc pod uwag´ spe∏nienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
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2. Dyrektor Centrum prowadzi nadzór nad
prowadzeniem specjalizacji i przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia, co roku, do dnia 30 stycznia za rok poprzedni, informacje dotyczàce realizacji
specjalizacji i przestrzegania przez jednostki szkolàce standardów kszta∏cenia
w danej specjalizacji.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2,
Dyrektor Centrum uzyskuje w szczególnoÊci od:
1) jednostek szkolàcych;
2) konsultanta krajowego;
3) konsultanta wojewódzkiego;
4) kierownika oÊrodka wojewódzkiego.
4. W ramach nadzoru, o którym mowa
w ust. 2, Dyrektor Centrum mo˝e:
1) ˝àdaç od jednostki szkolàcej udost´pniania dokumentacji specjalizacji;
2) przeprowadziç kontrol´ jednostki szkolàcej i wydaç zalecenia pokontrolne.
5. W przypadku gdy jednostka szkolàca nie
spe∏nia okreÊlonych w programie danej
specjalizacji standardów kszta∏cenia lub
nie umo˝liwia w terminie, o którym mowa
w § 17 ust. 2, rozpocz´cia specjalizacji osobie zakwalifikowanej do jej odbywania,
Dyrektor Centrum na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, lub na
wniosek kierownika jednostki szkolàcej
skreÊla podmiot z listy jednostek szkolàcych.”;
4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor Centrum podaje co najmniej dwa razy do roku do wiadomoÊci publicznej list´ jednostek szkolàcych, w formie informacji na
stronie internetowej Centrum, w terminie do
dnia 1 kwietnia i do dnia 15 listopada ka˝dego
roku.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Program specjalizacji zawiera:
1) za∏o˝enia organizacyjno-programowe,
w szczególnoÊci okreÊlajàce:
a) cele kszta∏cenia,
b) uzyskane kompetencje zawodowe,
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a) kursy obejmujàce szczegó∏owy zakres wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci praktycznych b´dàcych przedmiotem kursu, zwane dalej „kursami”,
oraz ich wymiar godzinowy,
b) sta˝e kierunkowe obejmujàce okreÊlony zakres wymaganych umiej´tnoÊci praktycznych b´dàcych przedmiotem sta˝u kierunkowego, oraz
miejsce, liczb´ godzin i sposób zaliczenia poszczególnych sta˝y kierunkowych;
5) formy i metody samokszta∏cenia, w tym
przygotowanie opracowaƒ teoretycznych, pracy poglàdowej lub pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi danej specjalizacji;
6) metody oceny wiedzy teoretycznej i nabytych umiej´tnoÊci praktycznych,
w tym:
a) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej obj´tej programem danego
modu∏u,
b) sprawdzian z zakresu okreÊlonego
programem kursu,
c) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiej´tnoÊci
praktycznych obj´tych programem
sta˝u kierunkowego,
d) ocen´ z∏o˝onych opracowaƒ teoretycznych, pracy poglàdowej lub pracy oryginalnej;
7) sposób wykazania si´ znajomoÊcià jednego z nast´pujàcych j´zyków obcych:
angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpaƒskiego lub rosyjskiego,
w stopniu umo˝liwiajàcym:
a) rozumienie tekstu pisanego, w szczególnoÊci literatury fachowej,
b) porozumiewanie si´ z pacjentami
i przedstawicielami innych zawodów
medycznych;
8) wykaz obowiàzkowej literatury;
9) zakres egzaminu, o którym mowa
w § 23, obejmujàcego wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci praktyczne okreÊlone
w programie specjalizacji.

c) sposób
organizacji
specjalizacji,
w tym zakres, kryteria i sposób oceny
rozmowy kwalifikacyjnej;

2. Program, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
ponadto standardy kszta∏cenia w danej
specjalizacji, uwzgl´dniajàc dane dotyczàce:

2) czas trwania specjalizacji, w tym liczb´
godzin sta˝u podstawowego;

1) liczby i kwalifikacji kadry dydaktycznej;

3) szczegó∏owy zakres wymaganej wiedzy
teoretycznej i wykaz umiej´tnoÊci praktycznych b´dàcych przedmiotem specjalizacji;
4) modu∏y specjalizacji oraz formy i metody kszta∏cenia stosowane w ramach
modu∏ów, w tym:

2) bazy dydaktycznej do realizacji programu kursów i sta˝y kierunkowych;
3) sposobu realizacji programu specjalizacji, w tym oceny wiedzy i umiej´tnoÊci
praktycznych;
4) wewn´trznego systemu oceny jakoÊci
kszta∏cenia.”;
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6) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;”;
7) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) post´powanie konkursowe, w przypadku
gdy liczba wnioskujàcych przekroczy liczb´
wolnych miejsc, polegajàce na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1
lit. c.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja kwalifikacyjna, w sk∏ad której wchodzà:
1) kierownik jednostki szkolàcej lub wskazana przez niego osoba;
2) przedstawiciel jednostki szkolàcej posiadajàcy tytu∏ naukowy lub tytu∏ specjalisty
w dziedzinie w∏aÊciwej dla danej specjalizacji;
3) przedstawiciel w∏aÊciwego dla danej
dziedziny stowarzyszenia zawodowego
lub towarzystwa naukowego;
4) konsultant wojewódzki w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, je˝eli
w danej dziedzinie nie ma powo∏anego
konsultanta, jako przewodniczàcy komisji
lub przedstawiciel w∏aÊciwego dla danej
dziedziny specjalizacji konsultanta krajowego, je˝eli w danej dziedzinie nie zosta∏
powo∏any konsultant wojewódzki;
5) przedstawiciel oÊrodka wojewódzkiego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ jednostki szkolàcej.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor Centrum uniewa˝nia post´powanie kwalifikacyjne w przypadku:
1) niespe∏nienia
w ust. 2;

warunków

okreÊlonych

2) nieprzestrzegania regulaminu post´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor Centrum mo˝e uniewa˝niç post´powanie kwalifikacyjne z przyczyny, o której
mowa w ust. 5, z urz´du lub na wniosek:
1) cz∏onka komisji kwalifikacyjnej;
2) osoby ubiegajàcej si´ o przystàpienie do
specjalizacji.”;
8) w § 18:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) posiadane kwalifikacje zawodowe, w szczególnoÊci numer i data wydania dyplomu;”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostki szkolàce prowadzà dokumentacj´
przebiegu specjalizacji i przekazujà oÊrodkom wojewódzkim w∏aÊciwym ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia specjalizacji na bie˝àco wszelkie informacje niezb´dne do prowadzenia rejestru i oceny przebiegu specjalizacji.”;
9) w § 21 w ust. 4 uchyla si´ pkt 1 i 4;
10) w § 22:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli jednostka szkolàca ulegnie likwidacji
lub restrukturyzacji uniemo˝liwiajàcej prowadzenie specjalizacji albo zostanie skreÊlona z listy jednostek szkolàcych, oÊrodek wojewódzki w porozumieniu z kierownikiem
specjalizacji i kierownikiem innej jednostki
szkolàcej wskazuje miejsce i termin kontynuowania specjalizacji.”,
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku nierozpocz´cia realizacji programu specjalizacji w terminie miesiàca od
dnia, o którym mowa w § 17 ust. 2, lub up∏ywu czasu, w którym osoba zobowiàzana by∏a ukoƒczyç specjalizacj´;”;
11) w § 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu, zwanego dalej „PESoz”, zawiera nast´pujàce
dane:
1) imiona i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) PESEL, jeÊli posiada;
4) obywatelstwo;
5) miejsce zamieszkania;
6) adres do korespondencji i numer telefonu;
7) miejsce pracy;
8) nazw´ odbywanej specjalizacji;
9) nazw´ i adres jednostki szkolàcej, w której jest odbywana specjalizacja;
10) tytu∏, imi´ i nazwisko kierownika specjalizacji;
11) adres do korespondencji kierownika
specjalizacji;
12) informacje o skróceniu lub przed∏u˝eniu
specjalizacji;
13) wskazanie cz´Êci PESoz, do której zamierza przystàpiç zainteresowany.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Formularz podania, o którym mowa
w ust. 2, jest generowany elektronicznie
i pobierany na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”. CEM potwierdza elektronicznie
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zapisanie zg∏oszonych danych. Zainteresowany po wype∏nieniu formularza i jego wydrukowaniu sk∏ada podanie podpisane w∏asnor´cznie do w∏aÊciwego oÊrodka wojewódzkiego.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sk∏ada si´ w terminie do dnia 15 lipca ka˝dego
roku dla sesji jesiennej albo do dnia
15 stycznia ka˝dego roku dla sesji wiosennej, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.”,
d) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:
„5. OÊrodek wojewódzki po stwierdzeniu, ˝e
dokumenty, o których mowa w ust. 1, spe∏niajà warunki formalne, przekazuje je do
CEM nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od ostatecznego terminu sk∏adania tych dokumentów.
6. Po zakoƒczeniu post´powania egzaminacyjnego CEM zwraca kart´ specjalizacji do w∏aÊciwego oÊrodka wojewódzkiego.
7. CEM przesy∏a osobie dopuszczonej do
PESoz powiadomienie o miejscu i terminie
sk∏adania PESoz, nie póêniej ni˝ 21 dni przed
dniem jego rozpocz´cia.”;
12) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. PESoz dla ka˝dej specjalnoÊci organizuje
CEM.”;
13) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. PESoz jest przeprowadzany przez Paƒstwowà Komisj´ Egzaminacyjnà, zwanà
dalej „PKE”.
2. Przewodniczàcego PKE i jej cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje Dyrektor CEM.
3. Przewodniczàcy PKE i jej cz∏onkowie powinni posiadaç tytu∏ specjalisty w odpowiedniej dziedzinie albo w uzasadnionych przypadkach w dziedzinie pokrewnej.
4. Je˝eli w danej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia nie ma
osób posiadajàcych tytu∏ specjalisty,
Dyrektor CEM powo∏uje na przewodniczàcego PKE i jej cz∏onków osoby, którym minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia powierzy∏ okreÊlone w rozporzàdzeniu obowiàzki specjalisty w danej dziedzinie.
5. Dyrektor CEM powo∏uje na przewodniczàcego PKE konsultanta krajowego
w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, je˝eli w danej dziedzinie nie ma
powo∏anego konsultanta krajowego. Je˝eli konsultant krajowy nie mo˝e uczestniczyç w egzaminie, deleguje na swoje
miejsce w∏aÊciwego dla danej specjalizacji konsultanta wojewódzkiego.
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6. Dyrektor CEM powo∏uje cz∏onków PKE
spoÊród kandydatów spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w ust. 3 lub 4, wskazanych przez:
1) stowarzyszenia zawodowe w∏aÊciwe
dla danej specjalnoÊci;
2) towarzystwa naukowe w∏aÊciwe dla
danej specjalnoÊci;
3) konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, je˝eli w danej dziedzinie nie ma powo∏anego konsultanta.
7. W zale˝noÊci od liczby osób przyst´pujàcych do PESoz egzamin ten przeprowadza
PKE albo wydzielone z jej sk∏adu co najmniej 3-osobowe zespo∏y egzaminacyjne.
8. Do zespo∏ów egzaminacyjnych stosuje
si´ odpowiednio ust. 2—4 i 6.
9. W przeprowadzeniu PESoz nie mo˝e
braç udzia∏u osoba, która jest ma∏˝onkiem, krewnym albo powinowatym do
drugiego stopnia w∏àcznie osoby, która
sk∏ada egzamin.
10. Przewodniczàcy oraz pozostali cz∏onkowie PKE albo zespo∏u przeprowadzajàcego dany PESoz sk∏adajà Dyrektorowi
CEM oÊwiadczenie na piÊmie o okolicznoÊci wskazanej w ust. 9.
11. W czasie sk∏adania egzaminu praktycznego lub egzaminu ustnego mo˝e byç
obecny kierownik specjalizacji w charakterze obserwatora.”;
14) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. PKE w∏aÊciwa dla danej dziedziny rozstrzyga o dopuszczeniu osoby, o której mowa
w § 23 ust. 1, do PESoz, z zastrze˝eniem
§ 29a ust. 2 i 3.”;
15) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Do zadaƒ PKE albo zespo∏u przeprowadzajàcego PESoz nale˝y:
1) przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego zgodnie z regulaminem porzàdkowym, o którym mowa
w § 28 ust. 7.;
2) przekazanie do CEM kart testowych, niezw∏ocznie po zakoƒczonym egzaminie testowym, w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonywanie zmian w ich treÊci;
3) przekazanie do CEM ocen z egzaminów
praktycznego i ustnego oraz dokumentacji zwiàzanej z przeprowadzonym PESoz,
niezw∏ocznie po zakoƒczonym egzaminie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 14 dni
od zakoƒczenia egzaminu.”;
16) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. PESoz przeprowadzany jest dwa razy
w roku: w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca i w sesji jesiennej
od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
i 3, zainteresowany sk∏ada do Dyrektora
CEM wniosek zawierajàcy zg∏oszenie do
PESoz. Przepisy § 23 stosuje si´ odpowiednio.

2. PESoz dla ka˝dej dziedziny sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci — egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
3. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala Dyrektor CEM w porozumieniu z Przewodniczàcym PKE.

5. Za wynik pozytywny PESoz uznaje si´
uzyskanie pozytywnych wyników z obu
cz´Êci okreÊlonych w § 28 ust. 2.

4. Egzamin praktyczny przeprowadzany
jest przed egzaminem teoretycznym i jego pozytywny wynik stanowi warunek
dopuszczenia do egzaminu teoretycznego.
5. Egzamin teoretyczny przeprowadzany
jest zgodnie z ramowym programem
specjalizacji w formie:
1) testu, gdy do PESoz w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co
najmniej 50 osób;
2) egzaminu ustnego.
6. Egzamin testowy dla danej specjalnoÊci
odbywa si´ jednoczeÊnie w ca∏ym kraju,
w terminie ustalonym przez Dyrektora
CEM.

6. W razie niez∏o˝enia PESoz w terminie,
o którym mowa w ust. 1, zainteresowany w celu uzyskania tytu∏u specjalisty
mo˝e ponownie ubiegaç si´ o odbycie
specjalizacji i przystàpienie do PESoz.
§ 29b. 1. W razie ra˝àcych uchybieƒ formalnych
w przeprowadzeniu PESoz lub nieprzewidzianych sytuacji majàcych wp∏yw na
przeprowadzenie PESoz minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia na wniosek Dyrektora CEM mo˝e uniewa˝niç PESoz
w ca∏oÊci albo w cz´Êci, o której mowa
w § 28 ust. 2, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo
wszystkich zdajàcych.
2. Uniewa˝nienie PESoz albo jego cz´Êci
powoduje, ˝e traktuje si´ odpowiednio
PESoz albo jego cz´Êç jako nieby∏à.
Uniewa˝niony egzamin jest powtarzany
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce
od dnia uniewa˝nienia. W przypadku
uniewa˝nienia ca∏oÊci PESoz wszystkie
jego cz´Êci odbywajà si´ w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia uniewa˝nienia.

7. PESoz przeprowadza si´ zgodnie z regulaminem porzàdkowym ustalonym przez
Dyrektora CEM i zatwierdzonym przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.”;
17) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Zadania egzaminacyjne dla PESoz opracowuje i ustala CEM w porozumieniu
z w∏aÊciwym konsultantem krajowym
odr´bnie dla ka˝dego programu specjalizacji oraz na ka˝dà sesj´ egzaminacyjnà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
uniewa˝nia PESoz w ciàgu 30 dni od
dnia dor´czenia wniosku dyrektora
CEM.

2. Zadania egzaminacyjne sà przygotowywane, przechowywane i przekazywane
w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich
nieuprawnione ujawnienie.
3. Opracowanie zadaƒ egzaminacyjnych
oraz przeprowadzenie PESoz finansowane jest przez CEM.”;
18) po § 29 dodaje si´ § 29a i 29b w brzmieniu:
„§ 29a. 1. Zainteresowany powinien z∏o˝yç PESoz
w ciàgu 36 miesi´cy od daty potwierdzenia zakoƒczenia specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego przez
kierownika specjalizacji.
2. W razie nieprzystàpienia do PESoz
w wyznaczonym terminie albo uzyskania wyniku negatywnego PESoz, zainteresowany mo˝e przystàpiç do PESoz
w innej sesji egzaminacyjnej.
3. W przypadku z∏o˝enia cz´Êci praktycznej
PESoz, a nieuzyskania wyniku pozytywnego z cz´Êci teoretycznej albo nieprzystàpienia do cz´Êci teoretycznej w ustalonym terminie, zainteresowany mo˝e
przystàpiç w innej sesji tylko do cz´Êci
teoretycznej.

4. Informacj´ o uniewa˝nieniu PESoz CEM
og∏asza niezw∏ocznie na stronie internetowej oraz przesy∏a zainteresowanym
osobom listem poleconym.”;
19) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, która odby∏a specjalizacj´ i z∏o˝y∏a
PESoz z wynikiem pozytywnym, CEM wydaje
dyplom uzyskania tytu∏u specjalisty i informuje o tym w∏aÊciwy oÊrodek wojewódzki. Dyplom jest wydawany w terminie 30 dni od
otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.”;
20) w § 31:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rejestr zawiera nast´pujàce dane:
1) numer dyplomu;
2) imi´ i nazwisko osoby, która uzyska∏a tytu∏ specjalisty;
3) PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL — nazw´ i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;
4) obywatelstwo;

Dziennik Ustaw Nr 208

— 11370 —

5) dat´ urodzenia;
6) imi´ i nazwisko kierownika specjalizacji;
7) nazw´ i adres jednostki szkolàcej, w której odbywana by∏a specjalizacja;
8) dat´ z∏o˝enia PESoz;
9) uzyskany tytu∏ specjalisty.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentacja dotyczàca PESoz jest przechowywana przez CEM.”;
21) w § 33 po ust. 1 dodaje si´ ust.1a w brzmieniu:
„1a. Podanie o dopuszczenie do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na sk∏adaç do dnia
31 grudnia 2009 r.”;
22) w § 34 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Je˝eli w opinii konsultanta krajowego w∏aÊciwego dla danej dziedziny nie ma w danej dziedzinie wystarczajàcej liczby specjalistów, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e powierzyç okreÊlone w rozporzàdzeniu obowiàzki specjalisty w tej dziedzinie osobie legitymujàcej si´ dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, na
podstawie opinii Dyrektora Centrum wynikajàcej z oceny tego dorobku naukowego
i zawodowego przez zespó∏ ekspertów,
o którym mowa w § 8 ust. 1.
1b. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje si´ do dnia
31 grudnia 2009 r., a w odniesieniu do dziedzin specjalizacji, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 10—14, do dnia 31 grudnia
2011 r.”;
23) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
24) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Osoby, którym minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia powierzy∏ obowiàzki specjalisty w danej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia, mogà przystàpiç do PESoz w danej dziedzinie bez odbywania specjalizacji w tej dziedzinie.

Poz. 1312

2. Termin, miejsce i form´ PESoz, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla Dyrektor CEM w porozumieniu
z przewodniczàcym PKE.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zamierzajàce
przystàpiç do PESoz sk∏adajà do CEM za poÊrednictwem oÊrodka wojewódzkiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wykonywania zawodu decyzj´ o powierzeniu obowiàzków specjalisty wraz z odpowiednimi
dokumentami, o których mowa w § 23 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.
4. CEM powiadamia osob´ dopuszczonà do PESoz
o miejscu, terminie i formie PESoz nie póêniej ni˝
30 dni przed datà jego rozpocz´cia.
5. Ostateczny termin sk∏adania dokumentów,
o których mowa w ust. 3, do CEM up∏ywa w dniu
31 grudnia 2012 r.
§ 3. Do post´powaƒ kwalifikacyjnych wszcz´tych
i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy obowiàzujàce przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Osoby, które zakoƒczy∏y specjalizacj´ i nie
z∏o˝y∏y egzaminu do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, powinny z∏o˝yç dokumenty
w celu przystàpienia do PESoz do dnia 31 grudnia
2009 r.
2. Osoby, które zakoƒczy∏y specjalizacj´ i nie z∏o˝y∏y egzaminu do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, mogà do niego przystàpiç do dnia
15 grudnia 2011 r.
3. Do osób, które przyst´powa∏y do egzaminu i nie
z∏o˝y∏y egzaminu do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia w ca∏oÊci albo w cz´Êci albo zrezygnowa∏y z udzia∏u w egzaminie w ca∏oÊci albo w jego cz´Êci, stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem. Post´powania w sprawie dopuszczenia do
PESoz w kolejnym terminie umarza si´.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 11—19,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 15 grudnia 2008 r.
Minister Zdrowia: E. Kopacz
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Poz. 1312
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 listopada 2008 r. (poz. 1312)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ZAWODÓW, W KTÓRYCH MO˚E BYå UZYSKIWANY TYTU¸ SPECJALISTY,
ORAZ ODPOWIADAJÑCYCH IM DZIEDZIN SPECJALIZACJI WRAZ Z TYTU¸AMI SPECJALISTY
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKREÂLONYCH DZIEDZINACH

