
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 1749 1749

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastoso-
wanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 342 i 744) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) medyczna genetyka molekularna.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 19 w brzmieniu:

„19. Specjalista w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej                                          043”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli dodaje się wiersz oznaczony lp. 19 w brzmieniu:

19 medyczna genetyka molekularna biomedycyny, biotechnologii, biologii, genetyki

4) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia wydany przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność.

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

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 17 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1749) 

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. ….  )  

WZÓR 
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Opis: 

1. Wzór dyplomu zawiera elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

1) w podłożu:
a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c) dwutonowy bieżący znak wodny, 
d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promienio-

waniu ultrafioletowym typu gwiezdny pył (gwieździste niebo);

2) w druku:
a) druk offsetowy,
b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
c) mikrodruki,
d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną. 

2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.

3. Pozostałe zabezpieczenia: numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
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