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Walne Zebranie Członków 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, 
Szczecin, 27 września 2007 roku
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W dniach 27-29.09.2007 roku w Szczecinie miał 
miejsce XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycy-
ny Sądowej i Kryminologii. W jego trakcie – w dniu 
27.09.2007 roku – odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków, które wybrało nowe władze naszego Towarzy-
stwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i 
Sąd Koleżeński w poniższych składach:

Zarząd Główny: 
Prezes Jarosław Berent 
Wiceprezes Aleksander Głazek
Wiceprezes Paweł Krajewski
Redaktor Naczelny Jerzy Kunz
Sekretarz Agnieszka Paula Jurczyk
Skarbnik Piotr Brzeziński
Członek Zbigniew Jankowski
Członek Małgorzata Kłys
Członek  Zofi a Szczerkowska
Członek  Grzegorz Teresiński

Główna Komisja Rewizyjna:
Czesław Chowaniec 
Jan Dzida
Mirosław Parafi niuk

Zastępcy Członków Głównej Komisji Rewizyjnej:
Joanna Nowicka
Roman Wachowiak

Sąd Koleżeński 
Erazm Baran
Jerzy Janica 
Władysław Nasiłowski
Zofi a Olszowy
Stefan Raszeja

Zmiany we władzach Towarzystwa zostały zgło-
szone do sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – Krajowy Rejestr 
Sądowy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa), gdzie 
PTMSiK jest zarejestrowany pod numerem KRS 
243239. Sąd ten postanowieniem z dnia 22.02.2008 
roku sygn. sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/035052/07/804 
dokonał odpowiednich zmian w rejestrze. 

W toku Walnego Zebrania Członków w dniu 
27.09.2007 roku przegłosowano i przyjęto do reali-
zacji trzy wnioski. Pierwszy dotyczył utworzenia Ko-
misji Historycznej (zgłoszony przez Erazma Barana), 
a drugi dotyczył sprawdzenia członkostwa osób, które 
wnoszą o atestację/akredytację pracowni specjali-
stycznych (zgłoszony przez Karola Śliwkę) – wnioski 
te będą realizowane przez Zarząd Główny. Trzeci 
wniosek dotyczył podwyższenia składki członkowskiej 
do 70 zł rocznie (zgłoszony przez Romana Wacho-
wiaka i Jarosława Berenta). Wniosek ten również 
został przyjęty i w związku z tym składka członkowska 
począwszy od roku 2008 będzie wynosić 70 zł, przy 
niezmienionych kosztach prenumeraty Archiwum 
wynoszących 80 zł rocznie.

Zarząd Główny PTMSiK po ukonstytuowaniu się 
w dniu 27.09.2007 roku (uchwała nr 1/2007) dokonał 
wyboru przewodniczących komisji problemowych 
(uchwała nr 2/2007). Przewodniczącą Komisji Toksy-
kologicznej wybrano Małgorzatę Kłys, Komisji Genetyki 
Sądowej Zofi ę Szczerkowską, Komisji Orzecznictwa 
Sądowo-Lekarskiego Barbarę Świątek i Komisji Kata-
strof Czesława Chowańca.

Jarosław Berent
Prezes Zarządu Głównego PTMSiK
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie wykazu 
specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 
w medycznym laboratorium diagnostycznym

Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 ro ku o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 05.226.1943 
– tekst jednolity – z późn. zm.) wprowadzona ustawą 
z dnia 23 czerwca 2006 roku (Dz.U. 06.117.790) wpro-
wadziła do art. 16 tej pierwszej ustawy ustęp 2a będą-
cy delegacją dla ministra do wydania rozporządzenia 
zawierającego wykaz specjalizacji uprawniających 
lekarza do samodzielnego wykonywania czynności 
diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium. 

Rozporządzenie to zostało wydane dopiero 
w dniu 10 sierpnia 2007 roku (Dz.U.07.150.1073) 
a zaczęło obowiązywać od dnia 4 września 2007 
roku. Zawiera ono – jako załącznik – wykaz specja-
lizacji uprawniających lekarza do samodzielnego 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, 
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.04.144.1529 – tekst 
jednolity – z późn. zm.). W odniesieniu do medycyny 
sądowej załącznik ten stwierdza, że lekarz specjali-
sta tej dziedziny jest uprawniony do samodzielnego 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 
w medycznym laboratorium diagnostycznym w za-
kresie laboratoryjnej diagnostyki histopatologicznej, 
toksykologicznej i genetycznej w zakresie objętym 
programem specjalizacji.

Wspomniana ustawa o diagnostyce laboratoryjnej 
określa (art. 1) m.in. zasady i warunki wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym 
laboratorium diagnostycznym oraz zasady i warunki 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
Według jej zapisów (art. 1a) laboratorium wykonuje 
badania in vitro materiału biologicznego, a czynności 
diagnostyki laboratoryjnej obejmują (art. 2):

1) badania laboratoryjne, mające na celu okre-
ślenie właściwości fi zycznych, chemicznych 
i biologicznych oraz składu płynów ustrojo-
wych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych 
dla celów profi laktycznych, diagnostycznych 

i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicz-
nych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne pły-
nów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek 
pobranych dla celów profi laktycznych, diagno-
stycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemio-
logicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności 
tkankowej;

4) wykonywanie oceny jakości i wartości diagno-
stycznej badań, o których mowa w punktach 
1-3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji 
wyniku badań;

5) działalność naukową i dydaktyczną prowadzo-
ną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Według ustawy osobą uprawnioną do samodziel-
nego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryj-
nej jest diagnosta laboratoryjny lub lekarz specjalista 
w zakresie objętym programem specjalizacji (art. 6), 
czyli – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 
2007 roku – w odniesieniu do medycyny sądowej 
lekarz specjalista tej dziedziny w zakresie laboratoryj-
nej diagnostyki histopatologicznej, toksykologicznej 
i genetycznej w zakresie objętym programem spe-
cjalizacji.

Czynności diagnostyki laboratoryjnej mogą być 
również wykonywane przez inne osoby (art. 6a). 
Osobami tymi są: technicy i licencjaci analityki me-
dycznej (mogą one wykonywać niektóre czynności 
diagnostyki laboratoryjnej samodzielnie, a niektóre 
tylko pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego) 
oraz osoby posiadające tytuł magistra biologii lub 
farmacji, magistra lub magistra inżyniera chemii 
lub biotechnologii lub lekarza weterynarii (mogą 
one wykonywać wszystkie czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, ale tylko pod nadzorem diagnosty 
laboratoryjnego). Lekarze podczas specjalizacji 
mogą wykonywać czynności diagnostyki laborato-
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ryjnej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego lub 
lekarza specjalisty.

Uprawnienia diagnosty laboratoryjnego może 
uzyskać osoba, która posiada tytuł magistra analityki 
medycznej (art. 7). Możliwe jest również uzyskanie 
tych uprawnień przez absolwentów innych kierunków 
studiów, tzn. lekarzy, lekarzy weterynarii, magistrów 
biologii lub farmacji oraz magistrów lub magistrów 
inżynierów chemii lub biotechnologii, jednakże w ich 
przypadku konieczne jest odbycie specjalnego kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego przez szkoły 
wyższe (art. 7a). Założenia dotyczące takich szkoleń 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie kształcenia 
podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz.
U.04.269.2680). 

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego 
polega na wykonywaniu czynności wymienionych 
wcześniej (w art. 2) w laboratorium, które jest zakła-
dem opieki zdrowotnej, choć może być też jednostką 
organizacyjną wyższej uczelni medycznej (art. 16 
i 17). Ustawodawca wskazał również, że właściwy 
minister określi, w drodze rozporządzenia, wyma-
gania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań fachowych 
wobec personelu i kierownika laboratorium, warunków 
sanitarnych pomieszczeń i urządzeń. Minister wypełnił 
tę delegację wydając Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne (Dz.U.04.43.408 z późn. zm.). Wartym 
zauważenia jest, że zgodnie z tym rozporządzeniem 
kierownikiem laboratorium jest osoba, która posiada 
tytuł specjalisty zgodny z profi lem laboratorium. Jed-
nakże przepis ten faktycznie zacznie obowiązywać 
dopiero od początku 2010 roku, bowiem zgodnie 
z ostatnią nowelizacją tego rozporządzenia z dnia 21 
marca 2008 roku (Dz.U.08.53.324) osoby zatrudnione 
na stanowisku kierownika laboratorium nie krócej niż 
rok przed wejściem w życie rozporządzenia, które 
posiadają I stopień specjalizacji w dziedzinie mającej 
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej lub nie 
posiadają specjalizacji, mogą być zatrudnione na tym 
stanowisku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2009 roku.

Jarosław Berent
Prezes Zarządu Głównego PTMSiK
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