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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

 

w odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatora Pana Jana Filipa Libickiego 

podczas 18 posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r, dotyczące przebiegu prac 

nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższej informacji. 

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o niektórych 

zawodach medycznych, która będzie regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji, 

zasady wykonywania oraz zasady doskonalenia zawodowego nieuregulowanych do tej 

pory ustawowo zawodów medycznych. Projekt zakłada uregulowanie wymagań 

kwalifikacyjnych dla zawodów medycznych takich jak: asystentka dentystyczna, dietetyk, 

higienistka dentystyczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, ortoptysta, 

optometrysta, protetyk słuchu, technik dentystyczny, elektroradiolog, technik 

farmaceutyczny, technik ortopeda, techniki sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Celem przedmiotowej regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez poszczególne zawody medyczne. Projekt 

ustawy o niektórych zawodach medycznych wprowadza mechanizmy mające zapewnić 

dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy 

posiadają właściwe kwalifikacje. Należy podkreślić, iż właściwe kwalifikacje to te, które 
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wynikają z regulowanego w Polsce przepisami prawa kształcenia w tych zawodach. 

Obecnie analizie poddawane są propozycję przepisów ogólnych, które należy tak 

skorelować, aby odpowiadały na oczekiwania wszystkich przedstawicieli zawodów 

objętych przedmiotową regulacją.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, 

aby wypracowywać jak najbardziej korzystne rozwiązania dla pracowników sektora 

zdrowotnego, optymalizujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Zapewniam również, że dialog z przedstawicielami reprezentacji kadr medycznych 

pozostaje w stałym zainteresowaniu resortu zdrowia.

Ponadto uprzejmie informuję, iż po uzgodnieniach wewnętrznych, zgodnie z procedurą 

legislacyjną projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji społecznych

i opiniowania. Pragnę podkreślić, iż podczas konsultacji publicznych i opiniowania 

projekt ustawy będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Konsultacje prowadzone są 

w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do 

konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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