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Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MZ 1418) 

 

L.p. Podmiot 
zgłaszający 
 

Jednostka 
redakcyjna 
 

Treść uwagi  Uzasadnienie  Proponowane rozwiązanie  

 Związek Powiatów 
Polskich  

§2 pkt 1  Z proponowanego 
zapisu wynika, że 
osoba chcąca 
wykonywać zawód 
diagnosty będzie 
musiała się wykazać 
umiejętnością 
czytania i rozumienia 
przepisów prawa 
obowiązujących w 
RP. 

Jest to bardzo 
wysoko postawione 
wymaganie. Wiele 
osób, dla których 
język polski jest 
językiem ojczystym 
nie spełnia tego 
wymagania. 
 

Fragment „oraz przepisów prawa 
obowiązujących w Rzeczypospolitej 
Polskiej” na „oraz przepisów regulujących 
wykonywanie zawodu diagnosty 
laboratoryjnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz prawa pacjenta”. 
 
Proponowane brzmienie przepisu jest 
zbliżone do przepisu zawartego w 
analogicznym rozporządzeniu dotyczącym 
fizjoterapeutów.  

 Związek Powiatów 
Polskich 

§4 ust. 2 pkt 1  Ograniczyć brzmienie 
do „2 diagnostów 
laboratoryjnych”. 

Egzamin, o którym 
mowa w 
rozporządzeniu jest 
egzaminem z języka 
polskiego, a nie 
egzaminem 
kompetencji 
zawodowych. Zatem 
stawianie wymogu, 
aby w komisji była co 
najmniej jedna osoba 
posiadająca co 
najmniej stopień 
doktora wydaje się 
wygórowane.  

Nadać brzmienie: 
„2 diagnostów laboratoryjnych”;  

 Związek Powiatów 
Polskich  

§9 ust. 2  Nie znajduje 
uzasadnienia 
ograniczenie prawa 
do informacji o treści 

Komisja jest 
powoływana przez  
Krajową radę będącą 
jednostką 

Skreślić.  
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protokołu komisji 
egzaminacyjnej 
wyłącznie do prawa 
do wglądu przez 
wnioskodawcę i 
dodatkowo w miejscu 
wyznaczonym przez 
komisję.  
 
Przepis wykracza 
poza zakres 
wynikający z 
upoważnienia do 
wydania 
rozporządzenia.  

organizacyjną 
samorządu 
zawodowego.  
Organizacja 
egzaminu 
językowego stanowi 
realizację  
zadania publicznego 
przez samorząd.  
Przepis w obecnym 
kształcie pozostaje w 
sprzeczności z 
przepisami 
określającymi zasady 
dostępu do informacji 
publicznej.  

 Związek Powiatów 
Polskich 

§12 pkt 1 Opłata wydaje się 
wygórowana.  

Opłata została 
ustalona w 
maksymalnej 
wysokości 
wynikającej z ustawy. 
W uzasadnieniu do 
projektu poza 
lakonicznym jednym 
zdaniem brak jest 
uzasadnienia dla 
ustalenia opłaty w 
takiej wysokości. W 
analogicznych 
przepisach 
dotyczących 
fizjoterapeutów opłata 
wynosi 400 zł za 
egzamin, po 100 zł za 
każdy sprawdzian. 
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Zatem jest 
kilkukrotnie niższa.  

 


