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INFORMACJE O PRZYCZYNACH I  POTRZEBIE 
WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ PLANOWANYCH W 

PROJEKCIE

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

v uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które 
dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód 
medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. 

v Projektowane regulacje nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania i 
obowiązków dotyczących tych zawodów, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, 
diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty 
oraz fizjoterapeuty.  Obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych 
ustawowych przepisach.



INFORMACJE O PRZYCZYNACH I  POTRZEBIE 
WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ PLANOWANYCH W 

PROJEKCIE

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do 16 zawodów:
asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog; higienistka 
stomatologiczna;  logopeda, masażysta,  opiekun medyczny, 
optometrysta, ortoptystka; podiatra,  protetyk słuchu,  technik 
dentystyczny; technik farmaceutyczny,  technik ortopeda, technik 
sterylizacji medycznej,  terapeuta zajęciowy.



PROJEKT USTAWY JEST PODSTAWĄ  DO OKREŚLENIA:

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

1) zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące 
zawód medyczny;
2) wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
3) efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą 
być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność 
odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
4) kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód 
medyczny



PROJEKT USTAWY –REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
WYKONYWANIA  ZAWODU MEDYCZNEGO

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy reguluje zagadnienie związane z rejestrem osób uprawnionych do 
wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie 
teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-
Zdrowia. Natomiast administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze jest 
minister właściwy do spraw zdrowia.
Kwestia dotycząca wpisu do tego rejestru, zmiany danych objętych rejestrem, 
odmowy wpisu do rejestru oraz skreślenie z rejestru będzie należała do kompetencji 
wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany 
zawód medyczny.



PROJEKT USTAWY –REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
WYKONYWANIA  ZAWODU MEDYCZNEGO

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Takie uregulowanie pozwoli:
1. na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu 

medycznego, 
2. uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, 
3. sposobie wykonywania tego zawodu, 
4. będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w 

poszczególnych rejonach kraju.



PROJEKT USTAWY –USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy reguluje kwestie związane z ustawicznym rozwojem 
zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i 
kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.
Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w 
różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz 
udział w kursach doskonalących realizowanych:
1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;
2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych 
testem.



PROJEKT USTAWY –USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do 
realizacji zadań zawodowych przez osobę wykonująca zawód medyczny. 
Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach 
doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty 
edukacyjne.
Projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej 
zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony 
kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie 
tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.



PROJEKT USTAWY –USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia będzie 
mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji 
administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze 
zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie opinii sporządzonej 
przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 
„CMKP”. Wnioski o uznanie dorobku, osoby zainteresowane składają do CMKP, 
które sprawdza pod względem formalnym wniosek i przekazuje do zaopiniowania 
powołanemu zespołowi ekspertów.



PROJEKT USTAWY –USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę 
wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który 
będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego 
przez osobę wykonująca zawód medyczny.



PROJEKT USTAWY –ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZAWODOWA

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej
osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają 
odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii 
zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej 
zawód medyczny obejmuje:
1) czynności sprawdzające;
2) postępowanie wyjaśniające;
3) postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.
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Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – nr UD 328 z dn. 20.01.2022

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej 
powołując  Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, która składa się z 36 członków, 
powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, po 
2 przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra właściwego 
do spraw zdrowia.
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Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania 
zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, 
którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z 
tym, regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w 
systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry 
medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej.



PROJEKT USTAWY –NEGATYWNA OPINIA ŚRODOWISKA  
LOGOPEDÓW 

Wnioski z Debaty środowiska logopedów z udziałem innych zawodów z dn. 03.02.2022

Projekt ustawy nie ustanawia samorządu zawodowego, co istotnie podważa 
bezpieczeństwo pracowników w zakresie wykonywania obowiązków oraz idącej za 
tym odpowiedzialności prawnej.  Mając na uwadze to w jakiej mierze zawód 
logopedy jest włączony w prace zespołów leczących na świecie, jakie są jego 
umiejętności i kompetencje – nie jesteśmy w stanie zgodzić się na proces regulacyjny 
bez powstania organu nadzoru i reprezentacji zawodu logopedy jak to ma miejsce w 
przypadku innych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek i położnych czy 
fizjoterapeutów. Samorząd zawodowy to jednostka posiadająca odpowiednie 
kompetencje do ochrony praw zawodowych logopedów oraz zabezpieczenia 
czynności zawodowych przed nieuprawnionym ich wykonywaniem,  umożliwia 
weryfikację i nostryfikację zagranicznych dyplomów zawodowych. Mając na uwadze 
aktualny rynek pracy logopedy są to kwestie, które będą wymagały szczególnej 
uwagi. 



PROJEKT USTAWY –POSTULATY LOGOPEDÓW

Wnioski z Debaty środowiska logopedów z udziałem innych zawodów z dn. 03.02.2022

Uwzględniając wszystkie uwagi środowiska logopedów wydaje się słusznym 
rekomendować wyodrębnienie zawodu logopedy  w osobnej ustawie  
regulacyjnej. 
Kwestie, które nie zostały sprecyzowane w ustawie:
v Kompetencje zawodowe logopedów
v Miejsce zatrudnienia logopedów w publicznej ochronie zdrowia
v Zasady współpracy z innymi zawodami medycznymi
v Zakres świadczeń medycznych przypisanych do zawodu logopedy
v Szczegółowy zakres kształcenia logopedów



PROJEKT USTAWY –A ZAWÓD LOGOPEDY 
NIEPOKÓJ ŚRODOWISKA LOGOPEDÓW 

Zawód Logopeda NR  229402 Klasyfikacja zawodów wnioski z debaty 03.02.2022 

Zadania logopedy
v prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu 

rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych
etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i 
zawodowej; 

v zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, 
profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych 
środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami 
patologicznymi),

v rehabilitacja mowy po wypadkach i urazach. 



PROJEKT USTAWY –A ZAWÓD LOGOPEDY 
NIEPOKÓJ ŚRODOWISKA LOGOPEDÓW 

Zawód Logopeda NR  229402 Klasyfikacja zawodów wnioski z debaty 03.02.2022 

Zadania logopedy
v prowadzenie terapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 

placówkach szkolnych;
v prowadzenie terapii w oddziałach szpitalnych na oddziałach 

laryngologicznych i neurologicznych. 
Projekt ustawy Art. 11. 
1. Osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego ma prawo 
posługiwać się tytułem zawodowym odpowiadającym nazwie zawodu 
medycznego. 
2. Tytuł zawodowy, o którym mowa w ust. 1, podlega ochronie prawnej. 
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NIEPOKÓJ ŚRODOWISKA LOGOPEDÓW 

Zawód Logopeda NR  229402 Klasyfikacja zawodów wnioski z debaty 03.02.2022 

Art. 15. 
1. Osoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez okres dłuższy niż
5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest 
obowiązana przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia jego wykonywania, 
wykonywać czynności zawodowe pod nadzorem innej osoby wykonującej ten 
sam zawód medyczny, albo lekarza albo pielęgniarki, posiadających co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. 



PROJEKT USTAWY –A ZAWÓD LOGOPEDY 
NIEPOKÓJ ŚRODOWISKA LOGOPEDÓW 

Zawód Logopeda NR  229402 Klasyfikacja zawodów wnioski z debaty 03.02.2022 

Art. 34. 1. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących jest 
prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP. 

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego 
może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub 
kursie kwalifikacyjnym. 

Szkolenie specjalizacyjne jest realizowane na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1169, z późn. zm.) 



PROJEKT USTAWY –A ZAWÓD LOGOPEDY 
NIEPOKÓJ ŚRODOWISKA LOGOPEDÓW 

Zawód Logopeda NR  229402 Klasyfikacja zawodów wnioski z debaty 03.02.2022 

Art. 35. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności
zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej 
oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, zwane dalej 
„przewinieniem zawodowym”. 
Art. 36. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy 
się niezależnie od postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, 
postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego 
dotyczącego tego samego czynu, wszczętego w jednostce organizacyjnej, w 
której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. 
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