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Pan

Prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Filipa Libickiego dotyczące 

udzielenia informacji na temat prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach 

medycznych, nadesłane przy piśmie z dnia 8 czerwca 2022 r. znak: BPS/043-43-

1702/22, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z procedurą legislacyjną po uzyskaniu wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych 

i Programowych Rady Ministrów projekt ustawy w dniu 21 stycznia 2022 r. został 

przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych z 30 - dniowym 

terminem zgłaszania uwag. Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny 

pod numerem UD 328. 

W ramach przedmiotowych konsultacji wpłynęło ok. 800 uwag i propozycji, będących 

obecnie przedmiotem szczegółowej analizy w Ministerstwie Zdrowia. W ramach 

konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych wynikających ze zgłoszonych 

uwag prowadzona jest korespondencja z innymi resortami.

Wskazana liczba uwag zgłoszonych do ww. projektu potwierdza - co Pan Senator 

słusznie podkreślił w swoim oświadczeniu – duże zainteresowanie projektem ustawy 

środowisk wykonujących zawody medyczne.
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Ze względu na powyższy fakt i konieczność pogodzenia oczekiwań wielu grup 

zawodowych z jednej strony, a z drugiej strony – wypracowania możliwie 

kompromisowego modelu rozwiązań w wielu obszarach,  które obejmuje projekt (m.in. 

kształcenie, w tym ustawiczne, zasady wykonywania zawodów, kompetencje, 

odpowiedzialność zawodowa) - projekt wymaga dodatkowych analiz, które aktualnie 

trwają w resorcie zdrowia. Ponadto przedmiotowy projekt ustawy wymaga notyfikacji 

Komisji Europejskiej. Na chwilę obecną zakłada się, że przedmiotowy projekt zostanie 

przedłożony pod obrady Rady Ministrów w III kwartale br. 

Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby projekt w możliwe szybkim czasie 

uzyskał ostateczny kształt legislacyjny i trafił pod obrady Parlamentu RP.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
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