
Projekt z 15.01.2023 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)    

z dnia ……….. 2023 r. 

w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre 

zawody medyczne 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia……2023 r. o niektórych zawodach 

medycznych  

(Dz. U. … poz…..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy wykaz czynności zawodowych osób wykonujących 

niektóre zawody medyczne.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …. 

 

MINISTER ZDROWIA  

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
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Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia … 

(poz.…) 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH 

NIEKTÓRE ZAWODY MEDYCZNE 

 

Lp. Nazwa zawodu Czynności zawodowe 

1. asystentka stomatologiczna 1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy 

lekarza dentysty do pracy; 

2) asystowanie lekarzowi dentyście podczas 

wykonywania zabiegów; 

3) przygotowywanie i przechowywania leków i 

materiałów stosowanych w stomatologii; 

4) przygotowanie, konserwowanie, dekontaminacji, 

przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego 

w stomatologii zgodnie z przepisami; 

5) prowadzenia dokumentacji związanej z 

funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. 

2. dietetyk 1) planowanie, nadzorowanie i stosowanie, opartego 

na podstawach naukowych, żywienia 

indywidualnego i zbiorowego grup ludności; 

2) stosowanie żywienia klinicznego  

z wykorzystaniem produktów naturalnych oraz 

produktów leczniczych specjalnego żywieniowego 

przeznaczenia w leczeniu chorób; 

3) planowanie i opracowywanie jadłospisów i 

potraw wchodzących w skład poszczególnych 

rodzajów diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

diet i zasadami żywienia; 

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości 

przebiegu procesów technologicznych na wszystkich 

etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu 

analizy zagrożeń i krytycznych punktów 
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kontrolnych; 

5) kontrolowanie jakości surowców i produktów 

żywnościowych oraz warunków ich 

przechowywania; 

6) prowadzenie instruktażu dla pracowników 

zatrudnionych przy produkcji potraw w zakresie 

organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad 

dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;  

7) uczestniczenie w prowadzeniu leczenia 

żywieniowego na zlecenie, przy współpracy lekarza; 

8) ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia  

i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów 

oraz wydawanie stosownych opinii; 

9) rozpoznawanie, zapobieganie i 

współuczestniczenie w leczeniu otyłości  

i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego; 

10)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i 

stanu odżywienia pacjentów; 

11)  udzielanie porad dietetycznych; 

12)  samodzielne prowadzenie edukacji żywieniowej 

i gabinetów dietetycznych. 

3. elektroradiolog 1) przygotowanie bliższe pacjenta do badań 

diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki 

obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; 

2) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem 

badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie 

diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i 

radioterapii; 

3) wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań 

diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z 

wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola 

magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych 

oraz badań w diagnostyce elektromedycznej; 
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4) analizowanie poprawności wykonanych badań 

diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki 

obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz 

przygotowania badań do opisu przez lekarza; 

5) wdrażanie i koordynowanie programu 

zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia 

w zakresie elektroradiologii. 

4. higienistka stomatologiczna 1) realizowanie świadczeń z zakresu profilaktyki 

stomatologicznej; 

2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem 

usług z zakresu stomatologii; 

3) wykonywanie czynności administracyjnych i 

prowadzenia dokumentacji związanej z 

funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 

4) wykonywanie wstępnych badań 

stomatologicznych, profilaktycznych, 

diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę 

ustną; 

5) prowadzenie stomatologicznej edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych 

środowiskach. 

5. logopeda 1) przeprowadzanie badań logopedycznych z 

wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w 

celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w 

komunikowaniu; 

2) ocena i interpretacja wyników badań oraz 

formułowanie wskazań logopedycznych; 

3) ustalanie logopedycznego postępowania 

korekcyjno – terapeutycznego; 

4) ocena, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, 

młodzieży i dorosłych; 

5) opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie 

narzędzi badawczych do diagnozy i terapii 
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logopedycznej; 

6) prowadzenie pracy profilaktycznej i 

terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania 

zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej; 

7) prowadzenie pracy profilaktycznej i 

terapeutycznej w zakresie czytania i pisania; 

8) komunikowanie się z rodzicami i opiekunami 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych objętych opieką 

logopedyczną. 

6. opiekun medyczny 1) rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz 

potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby 

chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu 

zaawansowania choroby i w różnym wieku; 

2) świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu 

zaawansowania choroby i w różnym wieku; 

3) współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz 

innym personelem; 

4) wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi 

żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do 

badań laboratoryjnych; 

5) wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach 

jednocześnie SOS 3D - metoda Hoppe; 

6) wykonywanie wybranych czynności medycznych 

– w podmiotach leczniczych, w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz w 

środowisku domowym. 

7. optometrysta 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym 

na potrzeby korekcji optycznej, za pomocą testów, 

programów komputerowych, urządzeń i przyrządów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów 

i oceny ich wyników; 
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2) dobieranie soczewek okularowych i kontaktowych 

oraz aplikowanie soczewek kontaktowych; 

3) projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu 

okularów i pomocy wzrokowych w zależności od 

warunków anatomicznych pacjenta; 

4) przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na 

zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowego w 

aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej 

pacjenta; 

5) prowadzenie dokumentacji związanej z 

wykonywanym zawodem, zapisywanie specyfikacji 

zalecanych pomocy optycznych; 

6) udzielanie informacji o konieczności 

systematycznych badań narządu wzroku przez 

lekarza okulistę; 

7) udzielanie porad odnośnie do działania i 

stosowania wyrobów medycznych związanych z 

optyczną korekcją narządu wzroku. 

8. ortoptystka 1) wykonywanie badań ortoptycznych i określonych 

badań okulistycznych; 

2) prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w 

niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni 

gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia 

obuocznego; 

3) dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do 

wykonywania ćwiczeń ortoptycznych; 

4) współpraca z pacjentem, lekarzem okulistą, 

ortometrystą i zespołem terapeutycznym; 

5) prowadzenie profilaktyki dotyczącej narządu 

wzroku. 

9. podiatra 1) profilaktyka, zarówno na poziomie 

ogólnoustrojowym, czyli stabilizacja cukrzycy, jak i  

miejscowym, obejmująca naukę odpowiedniego 
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zaopatrzenia stopy, zwłaszcza w obuwie (szczególnie 

istotne u chorych na cukrzycę); 

2) współpraca z lekarzem zajmującym się 

patologiami stopy, w tym obserwacja postępów 

leczenia; 

3) oczyszczanie rany i utrzymywanie rany w 

odpowiednim zabezpieczeniu opatrunkowym; 

4) zlecanie badań bakteriologicznych; 

5) ocena antybiogramu i – po zaleconej konsultacji 

lekarskiej –  rozpoczęcie terapii; 

6) wykorzystanie wiedzy z zakresu fizykoterapii - 

hiperbaria miejscowa, ozonoterapia, laseroterapia 

niskoenergetyczna, zmienne pola magnetyczne, 

krioterapia; 

7) wykonywanie zabiegów w obrębie aparatu 

paznokcia, w tym higiena paznokci, oczyszczanie 

płytki paznokciowej, stosowanie klamer, 

opracowywanie paznokci objętych łuszczycą; 

8) asystowanie lekarzowi podczas zabiegów 

chirurgicznych paznokcia i jego obrębie; 

9) wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia 

ortopedycznego, w tym pomoc w doborze 

zaopatrzenia ortopedycznego i obuwia, stosowanie 

zaopatrzenia ortopedycznego w podstawowym 

zakresie, wypisywanie wniosków na zaopatrzenie i 

dopasowywanie protez; 

10) obserwacja efektów po lekarskich działaniach 

chirurgicznych; 

11) utrzymywanie dobrostanu pacjenta, w tym 

wsparcia psychologicznego. 

10. profilaktyk 1) ocenianie sytuacji zdrowotnej i społecznej 

określonej społeczności, jej potrzeb zdrowotnych i 

wyjaśnienie jej uwarunkowania; 
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2) określanie priorytetów zdrowotnych; 

3) opracowanie schematu interwencji zdrowia 

publicznego, w tym oszacowanie ryzyka interwencji i 

sposobów reagowania; 

4) opracowanie materiałów informacyjnych i 

edukacyjnych; 

5) wykonywanie analiz statystycznych; 

6) wdrażanie, koordynowanie i realizowanie 

programów dotyczących profilaktyki i promocji 

zdrowia; 

7) opracowywanie oraz ocena skuteczności i 

ewaluacja programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia dla różnych środowisk społecznych; 

6) komunikowanie się z partnerami. 

11. potetyk słuchu 1) wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu 

anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu; 

2) wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci; 

3) analizowanie i ocenianie wyników badań słuchu 

na potrzeby protezowania; 

4) dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych 

oraz urządzeń wspomagających słyszenie; 

5) sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze 

aparatów słuchowych oraz urządzeń 

wspomagających słyszenie; 

6) prowadzenie działań profilaktycznych 

promujących edukację zdrowotną. 

12. technik dentystyczny 1) wykonywanie protez zębowych oraz aparatów 

ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych 

urządzeń i technologii zgodnie z projektem 

klinicznym oraz na podstawie wycisków 

wykonanych przez lekarza dentystę; 

2) wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez 

twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej 
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aparatury i materiałów zgodnie z projektem 

klinicznym oraz na podstawie wycisków 

wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na 

podstawie posiadanych kwalifikacji; 

3) naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, 

szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na 

zlecenie lekarza dentysty lub lekarza. 

13. technik farmaceutyczny 1) sporządzanie i wytwarzanie produktów 

leczniczych, suplementów diety i środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, sporządzanie preparatów leczniczych 

do żywienia pozajelitowego, do żywienia 

dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, 

wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie 

roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej 

oraz przygotowywanie leków w dawkach dziennych, 

w tym leków cytostatycznych zgodnie z 

uprawnieniami wynikającymi z przepisów 

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i 

wyrobami medycznymi oraz innymi produktami 

dopuszczonymi do obrotu aptecznego i 

pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa 

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów 

prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

3) współuczestniczenie w analizach produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach 

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów 

prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

14. technik masażysta 1) wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u 
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osoby chorej; 

2) wykonywanie masażu w celu wspomagania 

przebiegu treningu u zawodników sportowych; 

3) wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu 

profilaktycznym i relaksacyjnym; 

4) prowadzenie działalności profilaktycznej, 

popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

15. technik ortopeda 1) ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta 

wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz 

projektowania i wykonywania przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych; 

2) opracowywanie indywidualnego planu 

zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki 

pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, 

specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta; 

3) dobieranie i stosowanie procesu technologicznego 

do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i 

środków pomocniczych oraz kierowania tym 

procesem; 

4) dokonywanie bieżących napraw przedmiotów 

ortopedycznych; 

5) podejmowanie współpracy z placówkami ochrony 

zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie 

wczesnej rehabilitacji pacjenta. 

16. technik sterylizacji 

medycznej 

1) kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych 

do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; 

2) przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

przy użyciu odpowiednich metod, środków i 

urządzeń; 

3) przeprowadzanie kontroli procesów mycia, 

dezynfekcji i sterylizacji; 

4) prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i 
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sterylizacji. 

17. terapeuta zajęciowy 1) budowanie relacji terapeutycznych z 

podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i 

zespołem wielodyscyplinarnym; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb 

biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego 

podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we 

współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym; 

3) planowanie indywidualnego i grupowego 

programu lub planu działań terapeutycznych na 

podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej 

możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób 

funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i 

specyfikę placówki; 

4) organizowanie działań w zakresie terapii 

zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego i społecznego 

podopiecznego oraz jego integracji społecznej i 

zawodowej; 

5) ewaluacja procesu terapeutycznego na podstawie 

dokumentacji i oceny prowadzonej terapii 

zajęciowej. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności 

zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne, stanowi wykonanie 

upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia zawartego w art. 12 ust. 4 ustawy z 

dnia …………. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. …). 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych, do 

wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne objęte ww. 

ustawą, uwzględniające wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia umożliwiającego 

uzyskanie kwalifikacji w tych zawodach. 

Określenie w projektowanym rozporządzeniu czynności zawodowych dla 

poszczególnych zawodów medycznych ma istotne znaczeniu w kontekście powierzenia 

zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym zawody medyczne. Ponadto 

zaproponowane rozwiązania mają istotne znaczenie z punktu widzenia przewidzianych dla 

tych zawodów w ustawie z dnia …. o niektórych zawodach medycznych rozwiązań 

dotyczących odpowiedzialności zawodowej. 

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem … (dniem wejścia 

w życie ustawy –  data zostanie wskazana po opublikowaniu ustawy).  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.  

Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych rozwiązań, w stosunku do obecnie 

obowiązujących, które miałyby wpływ na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia zostaną zgłoszone właściwym 

organom Unii Europejskiej. 

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych  

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających 

osiągnięcie zamierzonego celu. 

 


