
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. 

Poz. 103 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1) 

z dnia 5 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego  

lekarzy i lekarzy dentystów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 464, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 2326, z 2005 r. poz. 1196, z 2008 r. poz. 1616 oraz 

z 2016 r. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci inter-

netowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;”; 

2) w załączniku nr 3 w tabeli: 

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie: 

2 udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej 

specjalizacji lub nabywanej umiejętności 

 

1 pkt za 1 godz. zaświadczenie lub dyplom, 

wydane przez organizatora; 

potwierdzenie przez organiza-

tora w dokumencie ewidencji 

lub osobne zaświadczenie 

b) po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu: 

2a udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem 

środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograni-

czonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady 

Lekarskiej 

 

1 pkt za 1 godz. zaświadczenie lub dyplom, 

wydane przez organizatora; 

potwierdzenie przez organiza-

tora w dokumencie ewidencji 

lub osobne zaświadczenie 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

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

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. 

poz. 65, 960, 1070, 1239, 1579, 1984 i 2020. 




