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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´,
co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

4) kierowniku jednostki — oznacza to osob´ reprezentujàcà jednostk´ ochrony zdrowia albo osob´
prowadzàcà takà jednostk´;
5) post´powaniu — oznacza to post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania
zawodu regulowanego prowadzone na podstawie
przepisów ustawy;
6) organie prowadzàcym post´powanie — oznacza
to ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, Naczelnà Rad´ Aptekarskà, okr´gowe rady piel´gniarek
i po∏o˝nych lub podmiot wskazany w trybie okreÊlonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póên. zm.2));

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób
ustalania kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za odbycie sta˝u adaptacyjnego,

7) Êrodku kompensacyjnym — oznacza to sta˝ adaptacyjny lub test umiej´tnoÊci w rozumieniu ustawy;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci

8) CEM — oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych w ¸odzi dzia∏ajàce na podstawie zarzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz.
Min. Zdrowia Nr 10, poz. 50 oraz z 2008 r. Nr 8,
poz. 49).

— w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — oznacza to ustaw´ z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej;
2) ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty —
oznacza to ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22,
poz. 120);
3) jednostce ochrony zdrowia — oznacza to zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby
udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz
us∏ug farmaceutycznych w rozumieniu przepisów
o izbach aptekarskich i przepisów prawa farmaceutycznego;

§ 3. 1. Organ prowadzàcy post´powanie wydaje
postanowienie o koniecznoÊci odbycia sta˝u adaptacyjnego albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci po
analizie dokumentów z∏o˝onych przez wnioskodawc´
w toku post´powania, na podstawie których ocenia,
czy wiedza i umiej´tnoÊci nabyte przez wnioskodawc´
podczas zdobywania doÊwiadczenia zawodowego
mogà wyrównaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci zasadnicze
ró˝nice w kszta∏ceniu lub szkoleniu. W postanowieniu
okreÊla si´ okres sta˝u adaptacyjnego oraz ró˝nice
programowe, których uzupe∏nienie jest niezb´dne do
uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji, a tak˝e wyznacza si´ wnioskodawcy termin do dokonania wyboru Êrodka kompensacyjnego.
2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzàcemu post´powanie pisemnà informacj´ o dokonanym wyborze.
3. W przypadku wyboru sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawca mo˝e wskazaç jednostk´ ochrony
zdrowia, w której zamierza odbywaç sta˝ adaptacyjny.
Wnioskodawca przekazuje organowi prowadzàcemu
post´powanie dokument zawierajàcy zobowiàzanie
jednostki ochrony zdrowia do zawarcia z wniosko-

———————

———————

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 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505.
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dawcà umowy o prac´ na czas okreÊlony w celu odbycia sta˝u adaptacyjnego albo umowy cywilnoprawnej na okres odbycia sta˝u adaptacyjnego, termin jej
zawarcia i okres, na jaki zostanie zawarta, oraz informacj´ o wysokoÊci op∏aty z tytu∏u kosztów odbycia
sta˝u adaptacyjnego.
4. W przypadku niezaakceptowania przez organ
prowadzàcy post´powanie jednostki ochrony zdrowia
wskazanej przez wnioskodawc´ z powodu niemo˝noÊci
zrealizowania programu sta˝u adaptacyjnego albo
w przypadku niedokonania przez wnioskodawc´ wyboru jednostki ochrony zdrowia, wnioskodawca odbywa
go w jednostce ochrony zdrowia wskazanej przez organ prowadzàcy post´powanie.
5. Je˝eli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania wi´cej ni˝ jednego medycznego
zawodu regulowanego, sta˝ adaptacyjny lub test
umiej´tnoÊci przeprowadza si´ odr´bnie dla ka˝dego
zawodu medycznego.
6. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ w j´zyku polskim.

Poz. 216

dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty.
§ 6. Organ prowadzàcy post´powanie kieruje
wnioskodawc´ do odbycia sta˝u adaptacyjnego,
wskazujàc w skierowaniu:
1) jednostk´ ochrony zdrowia, w której ma byç odbywany sta˝ adaptacyjny;
2) okres sta˝u adaptacyjnego okreÊlony w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) program sta˝u adaptacyjnego uwzgl´dniajàcy ró˝nice programowe, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 7. 1. Lekarz lub lekarz dentysta, o których mowa
w art. 5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 6, jest
obowiàzany niezw∏ocznie wystàpiç z wnioskiem do
okr´gowej rady lekarskiej, na obszarze której zamierzajà odbyç sta˝ adaptacyjny, o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu na czas odbycia
sta˝u adaptacyjnego.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.3)), upowszechnia informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczàcych
osób wykonujàcych dany medyczny zawód regulowany, informacje o wykszta∏ceniu niezb´dnym do wykonywania danego medycznego zawodu regulowanego, przyk∏ady testów umiej´tnoÊci, informacje o jednostkach, w których mogà byç odbywane sta˝e adaptacyjne, a tak˝e wzory dokumentów sk∏adanych
w toku post´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego.

2. Piel´gniarka lub po∏o˝na, o których mowa
w art. 11g ust. 1b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,
poz. 602, z póên. zm.4)), po otrzymaniu skierowania,
o którym mowa w § 6, jest obowiàzana niezw∏ocznie
wystàpiç z wnioskiem do w∏aÊciwej okr´gowej rady
piel´gniarek i po∏o˝nych, na obszarze dzia∏ania której
zamierza odbyç sta˝ adaptacyjny, o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu na czas odbycia sta˝u adaptacyjnego.

Rozdzia∏ 2

2. Wnioskodawca uiszcza op∏at´ jednorazowo lub
w ratach p∏atnych z góry w terminie do dnia 15 ka˝dego miesiàca za dany okres rozliczeniowy na rachunek
bankowy jednostki ochrony zdrowia. Decyzj´ o trybie
p∏atnoÊci podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki.

Sta˝ adaptacyjny
§ 5. 1. Sta˝ adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia spe∏niajàcych warunki do realizacji programu sta˝u adaptacyjnego.
2. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, sta˝ adaptacyjny jest odbywany
w jednostkach ochrony zdrowia uprawnionych do
prowadzenia sta˝u podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
3. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, sta˝ adaptacyjny jest odbywany
w jednostkach ochrony zdrowia uprawnionych do
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

§ 8. 1. Wnioskodawca przed odbyciem sta˝u adaptacyjnego wnosi op∏at´ z tytu∏u kosztów odbycia
sta˝u adaptacyjnego.

3. WysokoÊç op∏aty jest okreÊlana przez kierownika jednostki indywidualnie dla ka˝dej osoby odbywajàcej sta˝ adaptacyjny na podstawie rzeczywistych
kosztów, które b´dà poniesione przez jednostk´
ochrony zdrowia, ustalonych z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci programu i d∏ugoÊci sta˝u adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna sta˝u adaptacyjnego
oraz wydatków organizacyjno-technicznych.
4. Kierownik jednostki zawiadamia wnioskodawc´, nie póêniej ni˝ na 30 dni przed terminem rozpocz´cia odbywania sta˝u adaptacyjnego, o terminie dokonania op∏aty oraz rachunku bankowym, na który nale˝y wnieÊç op∏at´.
———————
4) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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5. Termin uiszczenia op∏aty nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6. Zmiana opiekuna sta˝u adaptacyjnego mo˝e
nastàpiç z powodu:

6. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy
przys∏uguje zwrot op∏aty w wysokoÊci pomniejszonej
o koszty ju˝ poniesione zwiàzane z odbywaniem sta˝u
adaptacyjnego. Decyzj´ o zwrocie kosztów podejmuje
na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki. Op∏ata jest zwracana na wskazany przez wnioskodawc´ rachunek bankowy.

1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia czynnoÊci
nadzoru;

7. W przypadku odbywania sta˝u w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej op∏ata z tytu∏u kosztów odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego mo˝e byç, za zgodà
wnioskodawcy wyra˝onà na piÊmie, potràcana z jego
wynagrodzenia.
§ 9. Na podstawie skierowania, o którym mowa
w § 6, jednostka ochrony zdrowia zawiera z wnioskodawcà umow´ o prac´ na czas okreÊlony w celu odbycia sta˝u adaptacyjnego albo umow´ cywilnoprawnà na okres odbycia sta˝u adaptacyjnego.
§ 10. Kierownik jednostki, w której jest odbywany
sta˝ adaptacyjny, zapewnia prawid∏owoÊç jego przebiegu i realizacji.
§ 11. 1. Sta˝ adaptacyjny jest realizowany pod
nadzorem opiekuna sta˝u adaptacyjnego, którym mo˝e byç osoba wykonujàca dany medyczny zawód regulowany przez okres nie krótszy ni˝ 4 lata.
2. Sta˝ adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty,
o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest realizowany pod nadzorem
opiekuna sta˝u adaptacyjnego, którym mo˝e byç odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta posiadajàcy odpowiednià specjalizacj´.
3. Sta˝ adaptacyjny odbywany przez piel´gniark´
lub po∏o˝nà jest realizowany pod nadzorem opiekuna sta˝u adaptacyjnego, którym mo˝e byç osoba wykonujàca zawód piel´gniarki lub po∏o˝nej przez okres
nie krótszy ni˝ 4 lata i posiadajàca odpowiednio
dyplom ukoƒczenia wy˝szej szko∏y na kierunku piel´gniarstwo lub wy˝szej szko∏y na kierunku po∏o˝nictwo.
4. Opiekuna sta˝u adaptacyjnego wyznacza kierownik jednostki, w której jest odbywany sta˝ adaptacyjny, na ca∏y okres odbywania sta˝u adaptacyjnego.
5. Opiekun sta˝u adaptacyjnego sprawuje nadzór
nad odbywaniem sta˝u adaptacyjnego przez wnioskodawc´, w szczególnoÊci:
1) okreÊla zadania wykonywane przez wnioskodawc´;
2) kontroluje realizacj´ programu sta˝u;
3) kontroluje obecnoÊç wnioskodawcy w miejscu odbywania sta˝u;
4) gromadzi informacje o przebiegu sta˝u.

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, z∏o˝onego nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem sta˝u adaptacyjnego;
3) umotywowanego wniosku opiekuna sta˝u adaptacyjnego, z∏o˝onego nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce
przed zakoƒczeniem sta˝u adaptacyjnego.
§ 12. 1. W trakcie realizacji sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawcy nale˝y umo˝liwiç:
1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w czynnoÊciach zawodowych wykonywanych przez opiekuna sta˝u adaptacyjnego;
2) wykonywanie czynnoÊci zawodowych pod nadzorem opiekuna sta˝u adaptacyjnego lub kierownika
jednostki i omawianie tych czynnoÊci z opiekunem
sta˝u adaptacyjnego;
3) zapoznanie si´ z ró˝nicami w zasadach wykonywania danego zawodu regulowanego oraz zasadami etyki i deontologii danego zawodu regulowanego obowiàzujàcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sta˝ adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty,
o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, obejmuje odpowiednio do posiadanych kwalifikacji ca∏oÊç lub cz´Êç programu sta˝u podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
3. Sta˝ adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty,
o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, obejmuje odpowiednio do posiadanych kwalifikacji cz´Êç programu odpowiedniej
specjalizacji, o którym mowa w art. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§ 13. W trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawca jest obowiàzany do:
1) przestrzegania porzàdku organizacyjno-prawnego
jednostki ochrony zdrowia;
2) realizacji programu sta˝u adaptacyjnego;
3) prowadzenia dziennika sta˝u adaptacyjnego.
§ 14. 1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg sta˝u adaptacyjnego w dzienniku sta˝u adaptacyjnego
otrzymanym od kierownika jednostki.
2. Dziennik sta˝u adaptacyjnego zawiera:
1) piecz´ç jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa si´ sta˝ adaptacyjny;
2) imi´ i nazwisko wnioskodawcy;
3) imi´ i nazwisko opiekuna sta˝u adaptacyjnego;
4) dat´ rozpocz´cia sta˝u adaptacyjnego;
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5) dat´ za∏o˝enia dziennika;
6) imi´ i nazwisko kierownika jednostki, w której
odbywa si´ sta˝ adaptacyjny;
7) tygodniowy wykaz czynnoÊci wykonywanych
przez wnioskodawc´ oraz dat´ ich wykonywania,
potwierdzony podpisem opiekuna sta˝u adaptacyjnego;
8) okresowe oceny opiekuna sta˝u adaptacyjnego
albo kierownika jednostki, podpisane przez sporzàdzajàcego z podaniem daty i miejsca sporzàdzenia oceny.
3. Opiekun sta˝u adaptacyjnego potwierdza podpisem w dzienniku sta˝u adaptacyjnego zgodnoÊç jego przebiegu z programem.
§ 15. 1. W okresie odbywania sta˝u adaptacyjnego
kierownik jednostki albo opiekun sta˝u adaptacyjnego
dokonuje w dzienniku sta˝u adaptacyjnego, co najmniej raz na 3 miesiàce, okresowej, pisemnej oceny
realizacji przez wnioskodawc´ programu sta˝u adaptacyjnego.
2. Je˝eli okresowa ocena sta˝u adaptacyjnego jest
dokonywana przez opiekuna sta˝u adaptacyjnego,
opiekun sta˝u adaptacyjnego informuje kierownika
jednostki o jej dokonaniu oraz o stopniu zaawansowania realizacji programu sta˝u adaptacyjnego.
§ 16. 1. Oceny umiej´tnoÊci nabytych w trakcie
sta˝u adaptacyjnego, na podstawie której odbywa si´
zaliczenie tego sta˝u, dokonuje opiekun sta˝u adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której zostaje zakoƒczona realizacja programu sta˝u adaptacyjnego, nie
póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego.
2. Dokonujàc oceny umiej´tnoÊci, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci ocen´ poprawnoÊci wykonywanych
czynnoÊci, którà przeprowadza si´ na podstawie
dziennika sta˝u adaptacyjnego.
3. Ocena umiej´tnoÊci
stwierdzenie o:

zawiera
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie okresu, o który przed∏u˝ono sta˝ adaptacyjny, jest
dokonywana powtórna ocena umiej´tnoÊci nabytych
w trakcie sta˝u adaptacyjnego.
§ 18. Kierownik jednostki, w której zosta∏ zakoƒczony sta˝ adaptacyjny, w terminie 3 dni od dnia,
w którym dokonano oceny, o której mowa w § 16,
informuje wnioskodawc´ o ocenie oraz przekazuje
organowi prowadzàcemu post´powanie informacj´
o zaliczeniu sta˝u adaptacyjnego albo jego niezaliczeniu, wraz z dziennikiem sta˝u adaptacyjnego.
§ 19. 1. Sta˝ adaptacyjny mo˝e ulec przed∏u˝eniu
w przypadku:
1) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy wnioskodawcy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy,
przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni;
2) urlopu macierzyƒskiego wnioskodawcy;
3) przebywania wnioskodawcy na urlopie wychowawczym;
4) przebywania wnioskodawcy na urlopie bezp∏atnym, nie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce;
5) nieprzerwanej niezdolnoÊci do odbywania sta˝u
adaptacyjnego, przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni,
w przypadku wnioskodawcy odbywajàcego sta˝
adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Wniosek o przed∏u˝enie sta˝u adaptacyjnego
z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 wnioskodawca kieruje na piÊmie wraz z uzasadnieniem do organu prowadzàcego post´powanie.
3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa
w ust. 2, organ prowadzàcy post´powanie niezw∏ocznie informuje jednostk´ ochrony zdrowia, w której
jest odbywany sta˝ adaptacyjny, oraz wnioskodawc´
o przed∏u˝eniu sta˝u adaptacyjnego.

uzasadnione

1) przygotowaniu do samodzielnego wykonywania
zawodu regulowanego albo
2) braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.
4. Zaliczenie sta˝u adaptacyjnego nast´puje
w przypadku uzyskania przez wnioskodawc´ oceny,
o której mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Ocena umiej´tnoÊci oraz zaliczenie sta˝u adaptacyjnego jest potwierdzane podpisami kierownika
jednostki i opiekuna sta˝u adaptacyjnego.
§ 17. 1. W przypadku oceny, o której mowa w § 16
ust. 3 pkt 2, na wniosek wnioskodawcy, organ prowadzàcy post´powanie, wydajàc postanowienie, mo˝e
jednokrotnie przed∏u˝yç okres trwania sta˝u adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje si´ odpowiednio.

4. W przypadku przed∏u˝enia okresu trwania sta˝u
adaptacyjnego jest on kontynuowany na podstawie
nowej umowy o prac´ zawartej na czas okreÊlony odpowiadajàcy okresowi, na jaki sta˝ adaptacyjny zosta∏
przed∏u˝ony, albo zmienionej umowy cywilnoprawnej.
5. W przypadku przed∏u˝enia okresu trwania sta˝u
adaptacyjnego powi´kszeniu podlega op∏ata z tytu∏u
kosztów odbycia sta˝u adaptacyjnego. Przepisy § 8
stosuje si´ odpowiednio.
§ 20. 1. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której jest odbywany sta˝ adaptacyjny, nast´puje, gdy
w wyznaczonej jednostce ochrony zdrowia sta˝ adaptacyjny nie mo˝e byç kontynuowany z powodu likwidacji tej jednostki lub zaprzestania realizowania przez
t´ jednostk´ Êwiadczeƒ zdrowotnych b´dàcych przedmiotem programu sta˝u adaptacyjnego danego zawodu regulowanego.
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2. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której jest
odbywany sta˝ adaptacyjny, mo˝e nastàpiç na pisemny umotywowany wniosek wnioskodawcy skierowany do organu prowadzàcego post´powanie.
3. Jednostka ochrony zdrowia w przypadkach,
o których mowa w ust. 1 i 2, zwraca wnioskodawcy
op∏at´ w cz´Êci niewykorzystanej w dotychczasowej
realizacji sta˝u adaptacyjnego.
4. Jednostka ochrony zdrowia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie sk∏ada organowi
prowadzàcemu post´powanie dziennik sta˝u adaptacyjnego i program sta˝u adaptacyjnego wraz z informacjà o zakresie jego realizacji.
5. W przypadku uwzgl´dnienia przez organ prowadzàcy post´powanie wniosku o zmian´ jednostki
ochrony zdrowia wnioskodawca wyst´puje do jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa sta˝ adaptacyjny, o przekazanie organowi prowadzàcemu post´powanie dziennika sta˝u adaptacyjnego i programu
sta˝u adaptacyjnego wraz z informacjà o zakresie jego
realizacji.
6. Organ prowadzàcy post´powanie wydaje niezw∏ocznie skierowanie na kontynuacj´ odbycia sta˝u
adaptacyjnego oraz postanowienie o zaliczeniu okresu dotychczas odbytego sta˝u adaptacyjnego. Jednostka, w której jest kontynuowany sta˝ adaptacyjny,
zak∏ada z chwilà nawiàzania stosunku prawnego
z wnioskodawcà nowy dziennik sta˝u adaptacyjnego.
Przepisy § 8 stosuje si´ odpowiednio.
7. Wraz ze skierowaniem na kontynuacj´ odbycia
sta˝u adaptacyjnego organ prowadzàcy post´powanie przesy∏a niezw∏ocznie jednostce, w której sta˝ adaptacyjny b´dzie kontynuowany, dziennik sta˝u adaptacyjnego, program sta˝u adaptacyjnego wraz z informacjà o zakresie jego realizacji.
Rozdzia∏ 3
Test umiej´tnoÊci

Poz. 216

3) program kszta∏cenia w danym medycznym zawodzie regulowanym obowiàzujàcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, organ prowadzàcy post´powanie przekazuje na co najmniej
90 dni przed wyznaczonym terminem testu umiej´tnoÊci.
5. W przypadku post´powania w sprawie testu
umiej´tnoÊci osób zamierzajàcych Êwiadczyç us∏ugi
transgraniczne organ prowadzàcy post´powanie
przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania oÊwiadczenia.
§ 22. 1. Zdajàcy test umiej´tnoÊci jest obowiàzany
wnieÊç op∏at´ egzaminacyjnà.
2. Dyrektor CEM ustala wysokoÊç op∏aty za test
umiej´tnoÊci, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wydatki
zwiàzane z wynagrodzeniem dla osób opracowujàcych test umiej´tnoÊci, wynagrodzeniem cz∏onków
Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej
„Komisjà”, oraz wydatki techniczno-organizacyjne.
3. Dyrektor CEM zawiadamia zdajàcego o wysokoÊci op∏aty egzaminacyjnej oraz podaje numer rachunku bankowego CEM, na który powinna zostaç ona
wniesiona. Termin wniesienia op∏aty nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 14 dni i d∏u˝szy ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia. W przypadku osób zamierzajàcych Êwiadczyç us∏ugi transgraniczne op∏at´ wnosi
si´ w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
4. W przypadku nieusprawiedliwionego odstàpienia od testu umiej´tnoÊci op∏ata, o której mowa
w ust. 1, nie podlega zwrotowi.
5. Je˝eli wnioskodawca usprawiedliwi odstàpienie
od testu umiej´tnoÊci w terminie siedmiu dni przed
wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu
umiej´tnoÊci, wniesiona op∏ata jest zwracana, po potràceniu kosztów poniesionych przy przygotowywaniu testu umiej´tnoÊci, na wskazany przez wnioskodawc´ rachunek bankowy.

§ 21. 1. Organ prowadzàcy post´powanie wyznacza wnioskodawcy termin przeprowadzenia testu
umiej´tnoÊci, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ 4 miesiàce od dnia dor´czenia wniosku.

6. Wnioskodawca, który nie przystàpi∏ do testu
umiej´tnoÊci z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi dodatkowych kosztów z tytu∏u ponownego przystàpienia do testu umiej´tnoÊci.

2. W przypadku osób zamierzajàcych Êwiadczyç
us∏ugi transgraniczne test umiej´tnoÊci przeprowadza
si´ w terminie 3 tygodni od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanego dalej
„oÊwiadczeniem”.

7. W przypadku gdy test umiej´tnoÊci nie odb´dzie
si´ z przyczyn le˝àcych po stronie Komisji, wnioskodawca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytu∏u ponownego przystàpienia do testu umiej´tnoÊci.

3. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
dyrektorowi CEM:
1) wykaz osób, które b´dà przyst´powaç do testu
umiej´tnoÊci w danym terminie w danym medycznym zawodzie regulowanym;
2) informacje o ró˝nicach programowych, okreÊlonych w postanowieniu, o którym mowa w § 3
ust. 1, dotyczàce poszczególnych zdajàcych;

8. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.
§ 23. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza Komisja.
2. Cz∏onków Komisji i jej przewodniczàcego powo∏uje i odwo∏uje dyrektor CEM, po zasi´gni´ciu opinii
wyra˝onej przez:
1) konsultantów krajowych w∏aÊciwych dla danego
medycznego zawodu regulowanego;
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2) samorzàdy zawodowe w∏aÊciwe dla danego medycznego zawodu regulowanego;
3) towarzystwa naukowe lub organizacje skupiajàce
przedstawicieli danego medycznego zawodu
regulowanego obj´tego testem umiej´tnoÊci, o ile
dzia∏ajà one w danym medycznym zawodzie regulowanym.
3. W sk∏ad Komisji wchodzà co najmniej trzy osoby,
z tego co najmniej dwie osoby wykonujàce medyczny
zawód regulowany obj´ty testem umiej´tnoÊci.
4. W zale˝noÊci od liczby osób przyst´pujàcych do
testu umiej´tnoÊci egzamin ten przeprowadza Komisja albo wydzielone z jej sk∏adu co najmniej trzyosobowe zespo∏y egzaminacyjne.
5. W przeprowadzeniu testu umiej´tnoÊci nie mo˝e braç udzia∏u osoba, która jest ma∏˝onkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia w∏àcznie osoby, która sk∏ada egzamin.
6. Przewodniczàcy Komisji oraz jej pozostali cz∏onkowie albo cz∏onkowie zespo∏u egzaminacyjnego
przeprowadzajàcego dany test umiej´tnoÊci sk∏adajà
dyrektorowi CEM oÊwiadczenie na piÊmie, na formularzu udost´pnionym przez CEM, o okolicznoÊci wskazanej w ust. 5.
§ 24. 1. Test umiej´tnoÊci opracowuje CEM.
2. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany 2 razy
w roku: w pierwszy piàtek czerwca i pierwszy piàtek
grudnia ka˝dego roku, z zastrze˝eniem § 21 ust. 2.
3. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego bàdê egzaminu
teoretycznego i praktycznego.
4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany
w formie ustnej albo w formie testu.
5. Form´ testu umiej´tnoÊci okreÊla dyrektor CEM
po zasi´gni´ciu opinii przewodniczàcego Komisji.
6. Miejsca przeprowadzania testu umiej´tnoÊci
ustala dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczàcym Komisji.
7. Dyrektor CEM zawiadamia zdajàcego o miejscu
i formie testu umiej´tnoÊci na co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem testu umiej´tnoÊci.
W przypadku osób zamierzajàcych Êwiadczyç us∏ugi
transgraniczne dyrektor CEM przekazuje zawiadomienie na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem testu umiej´tnoÊci.
8. Test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ zgodnie
z regulaminem porzàdkowym, ustalonym przez dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
9. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, test umiej´tnoÊci mo˝e obejmowaç odpowiednio zakres Lekarskiego Egzaminu
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Paƒstwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Paƒstwowego, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
10. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty,
o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, test umiej´tnoÊci mo˝e obejmowaç zakres specjalizacyjnego egzaminu paƒstwowego w odpowiedniej dziedzinie, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
§ 25. 1. Zakres merytoryczny testu umiej´tnoÊci
opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym w∏aÊciwym dla danego medycznego zawodu regulowanego, indywidualnie dla ka˝dego
zdajàcego na podstawie informacji, o których mowa
w § 21 ust. 3. W przypadku gdy do testu umiej´tnoÊci
przyst´puje dwóch lub wi´cej zdajàcych, wzgl´dem
których zakres testu umiej´tnoÊci b´dzie to˝samy,
mo˝liwe jest wykorzystanie tego samego testu umiej´tnoÊci.
2. Zadania egzaminacyjne sà przygotowywane,
przechowywane i przekazywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich nieuprawnione ujawnienie.
§ 26. 1. W przypadku gdy cz´Êç teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, sk∏ada si´
on z nie mniej ni˝ 20 i nie wi´cej ni˝ 50 pytaƒ.
2. Pytania do testu zawierajà pi´ç odpowiedzi,
z których tylko jedna mo˝e byç prawid∏owa. Za ka˝de
pytanie zdajàcy mo˝e otrzymaç jeden punkt.
3. Test uwa˝a si´ za z∏o˝ony z wynikiem pozytywnym, je˝eli zdajàcy uzyska co najmniej 60 % maksymalnej mo˝liwej do uzyskania liczby punktów.
§ 27. 1. W przypadku przeprowadzania egzaminu
teoretycznego w formie ustnej obejmuje on co najmniej cztery pytania egzaminacyjne.
2. Ka˝da odpowiedê jest oceniana odr´bnie przez
ka˝dego cz∏onka Komisji albo zespo∏u egzaminacyjnego.
3. Odpowiedê mo˝e zostaç oceniona negatywnie,
je˝eli za takà ocenà opowie si´ co najmniej po∏owa
sk∏adu Komisji albo zespo∏u egzaminacyjnego.
4. Uzyskanie przez zdajàcego oceny negatywnej
z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.
§ 28. 1. Cz´Êç praktyczna testu umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z co najmniej czterech zadaƒ polegajàcych na
zademonstrowaniu wybranych czynnoÊci w∏aÊciwych
dla danego medycznego zawodu regulowanego lub
wykonaniu innych zadaƒ potwierdzajàcych nabycie
praktycznych umiej´tnoÊci niezb´dnych do wykonywania danego medycznego zawodu regulowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy § 27 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 29. 1. Test umiej´tnoÊci uznaje si´ za z∏o˝ony
z wynikiem pozytywnym, je˝eli zdajàcy uzyska oceny
pozytywne z ka˝dej cz´Êci wchodzàcej w sk∏ad testu
umiej´tnoÊci.
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2. Wnioskodawcy, który z∏o˝y∏ test umiej´tnoÊci
z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje
zaÊwiadczenie, którego kopi´ przekazuje organowi
prowadzàcemu post´powanie.

3. Decyzj´ o uniewa˝nieniu, o którym mowa
w ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia podejmuje w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wniosku
dyrektora CEM i przekazuje jà do CEM.

3. ZaÊwiadczenie jest wydawane w terminie 30 dni
od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej. W przypadku osób zamierzajàcych Êwiadczyç us∏ugi transgraniczne zaÊwiadczenie wydawane
jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania kompletnej
dokumentacji egzaminacyjnej.

4. W przypadku osób zamierzajàcych Êwiadczyç
us∏ugi transgraniczne decyzj´ o uniewa˝nieniu, o którym mowa w ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia podejmuje w ciàgu 3 dni od dnia dor´czenia
wniosku dyrektora CEM i przekazuje jà do CEM. Uniewa˝niony egzamin jest powtarzany w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia podj´cia decyzji o uniewa˝nieniu. W przypadku uniewa˝nienia ca∏oÊci testu
umiej´tnoÊci wszystkie jego cz´Êci odbywajà si´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia podj´cia
decyzji o uniewa˝nieniu.

§ 30. 1. Z przeprowadzonego testu umiej´tnoÊci
sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy opis wykonania
zadaƒ, wchodzàcych w zakres egzaminu praktycznego, oraz wyniki testu umiej´tnoÊci.
2. Kopi´ protoko∏u z przeprowadzonego testu
umiej´tnoÊci komisja egzaminacyjna przekazuje organowi prowadzàcemu post´powanie, w terminie 3 dni
od dnia ustalenia wyniku.

5. Niezw∏ocznie po otrzymaniu decyzji dyrektor
CEM og∏asza jà na stronie internetowej oraz przesy∏a
wnioskodawcom listem poleconym.

§ 31. W przypadku nieprzystàpienia do testu umiej´tnoÊci w wyznaczonym terminie albo z∏o˝enia testu
umiej´tnoÊci z wynikiem negatywnym, na pisemny
wniosek wnioskodawcy, organ prowadzàcy post´powanie wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystàpienia do testu umiej´tnoÊci w najbli˝szym przypadajàcym terminie, który jest terminem ostatecznym.
Przepisy § 22 stosuje si´ odpowiednio.

6. Za powtórzony test umiej´tnoÊci albo jego
cz´Êç nie pobiera si´ op∏aty egzaminacyjnej.

§ 32. 1. W razie ra˝àcych uchybieƒ formalnych
w przeprowadzeniu testu umiej´tnoÊci lub nieprzewidzianych sytuacji majàcych wp∏yw na przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia na wniosek dyrektora CEM mo˝e uniewa˝niç
test umiej´tnoÊci w ca∏oÊci albo w cz´Êci, o której mowa w § 24 ust. 3, w danym terminie dla danego medycznego zawodu regulowanego, dla poszczególnych
albo wszystkich zdajàcych.

Rozdzia∏ 4
Przepisy koƒcowe
§ 33. Post´powania o uznanie kwalifikacji zawodowych niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia prowadzi si´ na podstawie
dotychczasowych przepisów.
§ 34. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.5)
Minister Zdrowia: E. Kopacz
———————

2. Uniewa˝nienie testu umiej´tnoÊci albo jego
cz´Êci powoduje, ˝e traktuje si´ odpowiednio test
umiej´tnoÊci albo jego cz´Êç jako nieby∏à. Uniewa˝niony egzamin jest powtarzany w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia podj´cia decyzji o uniewa˝nieniu. W przypadku uniewa˝nienia ca∏oÊci testu
umiej´tnoÊci wszystkie jego cz´Êci odbywajà si´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia podj´cia decyzji o uniewa˝nieniu.

5)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie
sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1270),
które utraci∏o moc z dniem 21 paêdziernika 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).

