
Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Uwagi do projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych  

Lp.
Podmiot

zgłaszający
Jednostka
redakcyjna

Treść uwagi Uzasadnienie
Proponowane
rozwiązanie

1 PSPS art.2. pkt.1, 
ust. 4a)

treść oryg.:
“posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument,
zwanym dalej „dyplomem”, potwierdzający 
kwalifikacje do wykonywania zawodu 
medycznego, uzyskany w toku kształcenia w 
systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego 
lub…”

w środowisku protetyków
słuchu jest wiele osób, 
które zdobyło 
wykształcenie w zakresie
protetyki słuchu, ale nie 
zdobyli dyplomu tylko 
zaświadczenie 
ukończenia kursu 
protetyka słuchu. 
Niemniej, dzięki 
wieloletniemu 
doświadczeniu są w tej 
chwili uznanymi 
protetyka słuchu. Jako 
Stowarzyszenie nie 
chcemy, aby osoby te 
były wykluczone z grupy 
protetyków słuchu

Proponujemy, aby w
tym punkcie w 
sposób 
jednoznaczny 
napisać, że zakres 
kompetencji 
protetyka słuchu 
będzie określonym 
we właściwym 
rozporządzeniu

2 PSPS art. 2, pkt. 4 treść oryg.:
“...Minister właściwy do spraw zdrowia, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w 
drodze rozporządzenia, efekty uczenia się
właściwe dla danego zawodu medycznego…”

nie jest jasne dla jakiego 
poziomu PRK należy 
określić efekty uczenia 
się

naszym zdaniem 
należy określić 
poziom PRD dla 
efektów kształcenia



3. PSPS art. 3, pkt. 5 treść oryg.:
“...Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi 
rejestr, na podstawie danych
zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby wykonującej zawód 
medyczny..”

czy chodzi o miejsce 
zamieszkania czy 
miejsce zameldowania

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

4. PSPS art. 4, pkt. 8 treść oryg.:
“...informację o realizacji ustawicznego rozwoju 
zawodowego w danym okresie
rozliczeniowym…”

z tego zapisu nie wynika 
w jakim czasie po 
szkoleniu należy 
zaktualizować dane w 
rejestrze. Czy wystarczy 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

5. PSPS art. 4, pkt. 10 treść oryg.:
“...informację o zawieszeniu prawa do 
wykonywania zawodu…”

nie jest jasne w jaki 
sposób ten zapis (na 
jakiej podstawie) 
powinien znaleźć się w 
rejestrze. Istnieje obawa,
że zainteresowana 
osoba nie zaktualizuje 
tych informacji

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

6. PSPS art. 4, pkt. 11 treść oryg.:
“...datę wykreślenia z rejestru wraz z podaniem 
przyczyny…”

nie jest jasne w jaki 
sposób ten zapis (na 
jakiej podstawie) 
powinien znaleźć się w 
rejestrze. Istnieje obawa,
że zainteresowana 
osoba nie zaktualizuje 
tych informacji

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu



7. PSPS art. 5, pkt. 1 treść oryg.:
“Wpis do rejestru podlega opłacie, w wysokości 
określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 nie wyższej niż 
2% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia…”

nie jest jasne czy jest to 
jednorazowa opłata? Czy
jest to opłata na dany 
okres rozliczeniowy?

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

8. PSPS art. 4, art. 9 Uwaga ogólna dot. art. 4 - 9. Literatura powyższych 
artykułów skłania do 
refleksji, że nie można 
wywnioskować jakie kary
mogą grozić osobie, 
która nie zgłosi 
aktualnych danych do 
rejestru

propozycja - 
uściślenie tych 
zapisów

9. PSPS art. 10, pkt 2
treść oryg.:

2. Za wykonywanie zawodu medycznego uważa się
również:

1) nauczanie zawodu medycznego oraz 
wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju
zawodowego;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych 
związanych z zawodem medycznym;

3) kierowanie pracą zawodową osób wykonujących
zawód medyczny;

4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych,

protetyk słuchu to osoba,
która na co dzień ma 
kontakt z pacjentem. 
Osoby w podpunkcie 1-3
mogą zostać uznane za 
zasadne. Uważamy, że 
podpunkty 4 i 5 powinny 
być wykreślone. Są to 
stanowiska zbyt skrajne.

2. Za wykonywanie 
zawodu medycznego 
uważa się również:

1) nauczanie zawodu 
medycznego oraz 
wykonywanie pracy 
na rzecz 
ustawicznego 
rozwoju 
zawodowego;

2) prowadzenie prac 
naukowo-
badawczych 
związanych z 



na których wykonuje się czynności związane z 
przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem
nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) prowadzenie działań promujących zdrowie i 
zapobiegających chorobom.

.

zawodem 
medycznym;

3) kierowanie pracą 
zawodową osób 
wykonujących zawód
medyczny;

10. PSPS Art. 15, pkt 1 treść oryg.:
…”wykonywać czynności zawodowe pod 
nadzorem innej osoby wykonującej ten sam 
zawód medyczny, albo lekarza albo 
pielęgniarki,...

Nie widzimy 
uzasadnienia dla zapisu 
albo lekarza, albo 
pielęgniarki pod 
nadzorem których osoba 
wykonująca zawód 
protetyka słuchu miałaby
wykonywać zawód 
protetyka słuchu, po 
powrocie z dłuższej 
przerwy. 
Żaden lekarz, ani 
pielęgniarka nie ma 
odpowiednich kwalifikacji
w zawodzie protetyka 
słuchu, żeby ten mógł 
pracować pod ich 
nadzorem

Proponujemy 
wykreślenie zapisu
“albo lekarza, albo 
pielęgniarki”
lub doprecyzowanie,
iż zapis ten nie 
dotyczy zawodu 
protetyka słuchu (to 
doszczegółowienie 
może znaleźć się we
właściwym 
rozporządzeniu dot. 
zawodu protetyki 
słuchu)

11. PSPS Art.15, pkt 3 treść oryg.:
…”wykonywać czynności zawodowe pod 
nadzorem innej osoby wykonującej ten sam 

ta sama sytuacja co w 
pkt. 1

Proponujemy 
wykreślenie zapisu
“albo lekarza, albo 



zawód medyczny, albo lekarza albo 
pielęgniarki,...

pielęgniarki”
lub doprecyzowanie,
iż zapis ten nie 
dotyczy zawodu 
protetyka słuchu (to 
doszczegółowienie 
może znaleźć się we
właściwym 
rozporządzeniu dot. 
zawodu protetyki 
słuchu)

12. PSPS Art. 19, pkt. 1 treść oryg.:
“Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez 
osobę wykonującą zawód
medyczny dodatkowej wiedzy i umiejętności 
zawodowych do udzielania określonych
świadczeń zdrowotnych”

Nie jest jasne co do 
znaczy “dodatkowej 
wiedzy i umiejętności” w 
stosunku do wymagań 
stawianych przed osobę 
wykonującą dany zawód 
medyczny

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

13. PSPS Art. 19, pkt. 
2, ust. 5)

treść oryg.:
“standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej”

nie są jasne wymagania 
dot. kadry i bazy 
dydaktycznej

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

14. PSPS Art. 19, pkt. 3 treść oryg.:
“Program kursu kwalifikacyjnego opracowuje 
oraz aktualizuje, zgodnie z postępem
wiedzy, zespół ekspertów powołany przez 
dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”

Nie jest jasne “jakim 
kluczem” będzie 
powoływany zespół 
ekspertów

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

15.    PSPS art. 19 pkt 4 4. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów 
spośród osób legitymujących się

W jakim terminie można 
zgłaszać kandydatów na 

Uwzględnienie w 
rozporządzeniu 



doświadczeniem zawodowym i dorobkiem 
naukowym w zakresie dziedziny właściwej dla
programu danego kursu kwalifikacyjnego.

ekspertów Kiedy nastąpi 
wybór ekspertów w 
danym zawodzie. Jak 
również w jakim terminie 
można zgłaszać 
kandydatów na 
konsultantów krajowych. 
Zawód protetyka słuchu 
nie ma konsultanta.

wymagań dla 
konsultantów oraz 
ekspertów

Proponujemy: 
doświadczeniem 
zawodowym lub 
dorobkiem 
naukowym w 
zakresie dziedziny 

16. PSPS Art. 19, pkt. 5 treść oryg.:
“Opracowany przez zespół ekspertów program 
kursu kwalifikacyjnego, dyrektor CMKP
redaguje i przedstawia do zatwierdzenia 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia”

Czy z tego zapisu 
wynika, że to tylko 
zespół ekspertów 
opracuje program kursu 
kwalifikacyjnego? Czy to 
również nie powinno 
należeć do ośrodka, 
który zgłosi gotowość 
przeprowadzenia takiego
kursu?

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

17. PSPS Art. 20, pkt. 
1, ust. 5c

treść oryg.:
“nazwę (firmę) organizatora kształcenia”

wątpliwość wzbudza 
podmiot: “firma” jako 
organizator szkolenia. 
Określona firma (np. 
przedstawiciel handlowy)
może dążyć do promocji 
swoich produktów

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu - być może 
jednostką 
organizującą 
szkolenie 
ustawiczne powinna 
być jednostka 
publiczna?

18. PSPS Art. 20, pkt. treść oryg.: nie są jasno określone propozycja - 



1, ust. 6 “uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia kursu kwalifikacyjnego,
przed dniem rozpoczęcia tego kursu”

kryteria wpisania na listę 
podmiotów 
uprawnionych do 
prowadzenia kursów 
kwalifikacyjnych

uściślenie tego 
zapisu

19. PSPS Art. 20, pk. 4 Uwaga ogólna Naszym zdaniem należy 
określić minimalne 
doświadczenie dot. 
prowadzenia szkoleń

Nasza propozycja - 
min. 5-letnie 
doświadczenie w 
zakresie 
prowadzenia 
szkoleń

20. PSPS Art. 21, pkt.1 treść oryg.:
“Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji formalnej 
wniosku, o którym mowa w
art. 20 ust. 3, oraz załączonych dokumentów, o 
których mowa w art. 20 ust. 5.”

Naszym zdaniem należy 
określić konkretne 
wymagania - np. 
weryfikację poprzez 
wizję lokalną

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

21. PSPS Art. 21.
pkt.5 ust.1)

treść oryg.:
“ dokonuje wpisu na listę podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia kursu 
kwalifikacyjnego, na okres 3 lat, …”

Punkt dotyczy wpisu na 
listę podmiotów 
uprawnionych do 
prowadzenia kursu 
kwalifikacyjnego.. 
Uważamy, że okres 
trzech lat jest zbyt krótki. 
Samo przygotowanie 
dokumentacji, 
dostosowanie programu, 
wybór kadry jest 
procesem zajmującym 
czas. Trzy lata mijają 
szybko, a jak podmiot 

Proponujemy zapis:
“ na okres 5 lat”



otrzymuje pozytywną 
opinię ekspertów to 
oznacza,że jest 
odpowiednio 
przygotowany do 
prowadzenia kursu 
kwalifikacyjnego. 

22. PSPS Art. 22. pkt.4 treść oryg.:
“ Każda zmiana programu kursu kwalifikacyjnego
lub opublikowanie nowego programu kursu…”

Za prowadzenie kursu 
odpowiada kierownik 
kursu,w związku z tym to
na nim spoczywa 
obowiązek realizacji 
programu. Nie widzimy 
potrzeby wysyłania 
informacji o każdej 
zmianie programu.

Proponujemy zapis:
“Każda istotna 
zmiana programu 
kursu 
kwalifikacyjnego…”

23. PSPS Art. 23, pkt. 
1, ust 2

treść oryg.:
“nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do 
prowadzenia kursu kwalifikacyjnego”

Wątpliwość wzbudza 
określenie “firma” - być 
może lepiej napisać 
“jednostka publiczna:

propozycja - 
uściślenie tego 
zapisu

24. PSPS Art. 23. pkt.5 treść oryg:
“ W przypadku zmiany wykładowcy wskazanego 
w szczegółowym harmonogramie kursu podmiot 
jest obowiązany zgłosić ten fakt do Dyrektora 
CMKP oraz dołączyć informacje, o których mowa
w art. 19 ust.2 pkt.2.”

Za zmianę wykładowcy 
kursu  odpowiada 
kierownik kursu,w 
związku z tym to na nim 
spoczywa obowiązek 
realizacji programu. Nie 
widzimy potrzeby 
wysyłania informacji o 
każdej zmianie. W 
przypadkach losowych 

Proponujemy 
wykreślenie tego 
punktu



kierownik nie mógłby 
wytypować zastępstwa 
wykładowcy i realizować 
kursu. 

25. PSPS Art. 46.3. treść oryg.:
“ Złożenie wniosku przez pokrzywdzonego 
podlega opłacie w wysokości 200 zł”

NIe widzimy 
uzasadnienia, żeby w 
ustawie podawać 
dokładną kwotę opłaty. 
Kwoty te mogą się 
zmieniać w związku z np.
rosnącą inflacją i 
wówczas należałoby 
każdorazowo zmienić w 
ustawie ten zapis.

Proponujemy 
określenie 
procentowe np. 1% 
średniej krajowej 
netto. 


