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Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2009 r. 
zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i 
uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 62, poz. 516, z 
dnia 21 kwietnia 2009 r.). Dokonano nim istotnych zmian w zakresie Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Unormowania dotyczące zgłaszania się do 
egzaminu oraz zasad jego przeprowadzania wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2009 r. 
Rozporządzenie nowelizujące zawiera również ważne przepisy przejściowe. Zgodnie bowiem 
z jego § 2., osoby, które zakończyły specjalizację i nie zdały egzaminu państwowego 
przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach powinny złożyć odpowiednie dokumenty 
niezbędne do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów 
Laboratoryjnych maksymalnie do dnia 15 stycznia 2010 r.  Natomiast powinny zdać egzamin 
najpóźniej  do dnia 31 maja 2012 r. W przypadku osób, które przystępowały już do egzaminu 
na dotychczasowych zasadach i nie zdały go w całości albo w części albo zrezygnowały z 
udziału w całości egzaminu bądź jego części, stosuje się nowe przepisy, tj. zmieniony § 30 
rozporządzenia (np. złożona część egzaminu jest uznawana w kolejnych sesjach 
egzaminacyjnych; w przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z części egzaminu albo 
nieprzystąpienia do części egzaminu w ustalonym terminie, diagnosta laboratoryjny może 
przystąpić tylko do tej części w innej sesji egzaminacyjnej). Prowadzone dotychczas 
postępowania w tych sprawach umarza się.  
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożone przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji rozporządzenia uznaje się za wnioski o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Oznacza to, że osoby, które złożyły już 
papierowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu, nie muszą rejestrować się w drodze 
elektronicznej.  
Kolejny przepis dotyczy opłat egzaminacyjnych. Jeśli zostały one wniesione przed wejściem 
w życie nowelizacji (i np. przeniesione na następną sesję), uznaje się, iż zostały uiszczone w 
wymaganej kwocie.  Nie jest zatem konieczne ponowne wpłacanie tej kwoty.  

Zgodnie z nowo wprowadzonym § 30 ust. 1., diagnosta laboratoryjny powinien złożyć 
egzamin (wszystkie jego części) w terminie 36 miesięcy od dnia potwierdzenia odbycia 
specjalizacji w karcie specjalizacji przez kierownika specjalizacji. Jednakże w przypadku 
osób,  które uzyskały takie potwierdzenie przed wejściem w życie nowelizacji (np. w 2007 r.), 
wspomniany termin biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego.   

 
 Paragraf 4. ust. 2. rozporządzenia nowelizującego stanowi, iż programy specjalizacji 
opracowane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zachowują moc do dnia 
opracowania nowych programów specjalizacji. Z kolei, z ust. 3. wynika, iż  karty specjalizacji 
wydane przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia prowadzi się na zasadach 
dotychczasowych.  
 

 


