
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócili się do mnie ostatnio przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu z na-

stępującą prośbą (cytuję list): 

„Niniejszym zwracam się o pomoc w sprawie niezwykle ważnej dla środowiska protetyków słuchu w Pol-

sce ustawy o niektórych zawodach medycznych, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. Zawód pro-

tetyka słuchu jest stosunkowo nowym zawodem w Polsce. Jego początki sięgają początku lat dziewięćdzie-

siątych i są nierozerwalnie związane z Instytutem Akustyki (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu), który był pionierem w kształceniu protetyków słuchu. 

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – w tym również protetyka słuchu – jest niezwykle ważna 

i od wielu lat oczekiwana w środowisku protetyków słuchu. W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Protetyków Słuchu pragnę zadeklarować gotowość współpracy na każdym etapie prac nad tą ustawą oraz 

rozporządzeniami do tej ustawy. Deklaruję również gotowość współpracy uczelni wyższych w tym zakresie. 

Pragnę podziękować przedstawicielom Ministerstwa Zdrowa za dotychczasową współpracę nad tym aktem 

prawnym. Niestety, od dłuższego okresu czasu nie mamy informacji na temat postępu prac nad ustawą. Budzi 

to niepokój naszego środowiska. Z tego powodu zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji 

o stanie prac nad ustawą oraz o harmonogramie tych prac. 

Ustawa oraz wydane do niej rozporządzenia z pewnością uporządkują wszystkie aspekty kształcenia 

i świadczenia usług w zakresie protetyki słuchu. Niestety w ostatnich miesiącach – z uwagi na sytuację epi-

demiologiczną w Polsce – dostępność usług związanych z diagnostyką słuchu oraz dopasowaniem aparatów 

słuchowych jest utrudniona. W odróżnieniu od innych branż, świadczenie usług przez protetyków słuchu 

przez internet nie jest możliwe. Wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, dla prawidłowego doboru apa-

ratów słuchowych, muszą zostać przeprowadzone w gabinecie przez wykwalifikowany personel. Z przykro-

ścią muszę podkreślić, że w ostatnim czasie nasiliły się nieuczciwe reklamy wzmacniaczy słuchu i pseudo 

aparatów słuchowych. Te urządzenia nie są wyrobami medycznymi i nie są odpowiednie do skompensowania 

niedosłuchu. W niektórych sytuacjach są wręcz niebezpieczne dla słuchu. Z tego powodu niezbędne są uregu-

lowania prawne dotyczące dopuszczenia tych urządzeń do sprzedaży oraz jakości świadczenia usług”. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także za szczegółową informację na temat po-

stępów prac nad ustawą. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


