
Projekt z dnia 15.01.2023 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 ……….. 2023 r. 

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody 

medyczne  

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia……2023 r. o niektórych zawodach 

medycznych  

(Dz. U. … poz…..) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia……2023 r. 

o niektórych zawodach medycznych, znanej dalej „ustawą”,

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju 

zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów 

niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego,

3) wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.  

§ 2. Samokształcenie obejmuje następujące formy:

1) udział w seminarium;

2) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, 

konferencji, sympozjum naukowym;

3) udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z 

postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem 

zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym krajowym, zrzeszającym przedstawicieli 

danego zawodu medycznego;

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub 

doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, 

zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym 

stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem 
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naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym krajowym, 

zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego;

5) udział w warsztacie szkoleniowym;

6) udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym osoba wykonująca 

dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną, umowę zlecenia 

lub wykonuje ją w formie wolontariatu;

7) udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym 

dostępem, zakończonym testem;

8) opublikowanie jako autor lub współautor:

a) monografii naukowej,

b) monografii popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego,

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w monografii naukowej lub 

popularnonaukowej,

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych,

f) tłumaczenia monografii naukowej lub popularnonaukowej, rozdziału w monografii 

naukowej lub popularnonaukowej, artykułu naukowego lub popularnonaukowego, 

programu multimedialnego;

9) uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora, doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

10) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia 

szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne lub świadczenia pracy związanej z 

prowadzeniem zajęć na kierunku studiów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do 

wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach policealnych prowadzących 

kształcenie w danym zawodzie medycznym oraz wykonywanie pracy na rzecz 

ustawicznego rozwoju zawodowego z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy;

11) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy w formie 

wolontariatu.

§ 3. 1. Dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku 

ustawicznego rozwoju zawodowego polega  na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co 
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najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia 

zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym. 

2. Za zrealizowanie każdej z form ustawicznego rozwoju zawodowego przysługuje 

liczba punktów określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej „punktami 

edukacyjnymi”.

3. Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych, większa niż 

określona w ust. 1, nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

4. Nie przyznaje się punktów edukacyjnych za inne formy ustawicznego rozwoju 

zawodowego niż określone w § 2.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego potwierdza w karcie 

ustawicznego rozwoju zawodowego odbycie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny 

kursu doskonalącego.

2. Organizator ustawicznego rozwoju zawodowego potwierdza w karcie ustawicznego 

rozwoju zawodowego odbycie przez osobę wykonująca dany zawód medyczny form 

ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wydaje dokument potwierdzający realizację 

ustawicznego rozwoju zawodowego.

3. W przypadku form ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w pkt 8–19, 

21–23 załącznika nr 1 do rozporządzenia, osoba wykonująca dany zawód medyczny sama 

potwierdza ich zrealizowanie w karcie ustawicznego rozwoju zawodowego w części II B 

załącznika nr 2 do rozporządzenia na podstawie dokumentu potwierdzającego realizację 

ustawicznego rozwoju zawodowego.

4. Wzór karty ustawicznego rozwoju zawodowego, określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.

5. W przypadku spełnienia przez osobę wykonującą dany zawód medyczny w danym 

okresie edukacyjnym warunków określonych w § 3 ust. 1, wojewoda właściwy potwierdza 

dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku ustawicznego 

rozwoju zawodowego przez zamieszczenie w części III karty ustawicznego rozwoju 

zawodowego stosownej adnotacji.

6. W przypadku niespełnienia przez osobę wykonującą dany zawód medyczny w danym 

okresie edukacyjnym warunków określonych w § 3 ust. 1, wojewoda właściwy nie 

potwierdza dopełnienia przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku 
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ustawicznego rozwoju zawodowego poprzez zamieszczenie w części III karty ustawicznego 

rozwoju zawodowego stosownej adnotacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ….

MINISTER ZDROWIA
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 

ust 7 ustawy z dnia…… 2023 r. o niektórych zawodach medycznych  (Dz. U. poz….), zwanej 

dalej ,,ustawą”, i ma na celu określenie: 

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju 

zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów 

niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego,

3) wzoru karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Kurs doskonalący dla osoby wykonującej zawód medyczny ma na celu pogłębienie i 

aktualizację wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Kursy te będą realizowane na podstawie 

programów przygotowanych przez zespół ekspertów działający przy Centrum Medycznym 

Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. Prowadzić je będą podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora CMKP. Odbycie kursu 

doskonalącego jest potwierdzane zaświadczeniem.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowej realizacji kursów 

doskonalących w projekcie ustawy przewidziano przepisy dotyczące kontroli tych kursów 

realizowanej przez zespół kontrolny powoływany przez dyrektora CMKP.  

Dyrektor CMKP w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli 

przekazuje kierownikowi podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego 

zalecenia pokontrolne i zobowiązuje go do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie. W przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych w określonym terminie 

Dyrektor CMKP podejmuje decyzję o skreśleniu podmiotu z listy podmiotów uprawnionych 

do prowadzenia kursów doskonalących. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra 

właściwego do spraw zdrowia.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny jest realizowany w 

5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia 

zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. 
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Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w 

którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru, o którym mowa w art. 

3 ust 1 ustawy. 

Zadania dotyczące ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód 

medyczny znajdują się we właściwości wojewodów. Wojewoda wydaje kartę rozwoju 

zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny oraz potwierdza dopełnienie nałożonego 

obowiązku przez te osoby. 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie (dniem wejścia w życie ustawy –  

data zostanie wskazana po opublikowaniu ustawy. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

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) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych rozwiązań, w stosunku do obecnie 

obowiązujących, które miałyby wpływ na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych  

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających 

osiągnięcie zamierzonego celu.


