
Odpowiedź na interpelację w spra-
wie utworzenia w Polsce nowej pro-
fesji - asystenta lekarza w ramach 
organizacji zawodów medycznych

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji Pana 
Posła Mariana Zembali nr 9996, prze-
kazanej przy piśmie z dnia 16 lutego 
br., w sprawie wprowadzenia nowego 
zawodu – asystenta lekarza, uprzejmie 
dziękuję za troskę i zainteresowanie 
ww. kwestią i proszę o przyjęcie po-
niższych informacji.

 Pragnę zapewnić, iż w trosce o do-
bro pacjenta, podejmowane w resorcie 
zdrowia decyzje i działania stanowią 
odzwierciedlenie prowadzonej poli-
tyki kształcenia kadr medycznych, 
której celem jest zapewnienie dostępu 
do jak najwyższej jakości świadczeń 
opieki zdrowotnej. Jednym z istot-
nych założeń tej polityki jest działanie 
na rzecz poprawy profesjonalnej opie-
ki medycznej, w szczególności świad-
czonej przez lekarzy i pielęgniarki.

 Pragnę jednocześnie zauważyć, 
iż dostrzegam potrzebę zmian w ob-
szarze modelu organizacji zawodów 
medycznych, czego wyrazem są m.in. 
prowadzone w Ministerstwie Zdrowia 
analizy obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących systemu kształ-
cenia kadr medycznych w kontekście 
potrzeb systemu ochrony zdrowia, jak 
i konieczności spójnego powiązania 
kształcenia z krajowym rynkiem pra-
cy.

 Szkolnictwo medyczne ulegało i 
nadal ulega ciągłym przemianom, cze-

go wyrazem jest transformacja tego 
kształcenia zachodząca np. w związ-
ku z postępem wiedzy medycznej. W 
wyniku tej transformacji kształcenie 
w niektórych zawodach zostało za-

mknięte (np. w zawodzie technika 
analityki medycznej i technika fizjote-
rapii), a w innych – uruchomione (np. 
w zawodzie opiekuna medycznego 
czy technika sterylizacji medycznej).

 W odniesieniu do zawodu asystenta 
lekarza należy zauważyć, iż koncep-
cja utworzenia ww. zawodu była roz-
ważana w Ministerstwie Zdrowia w 
latach ubiegłych.

 Jedną z analizowanych możliwo-
ści było powołanie zawodu asystenta 
lekarza w systemie oświaty poprzez 
wprowadzenie tego zawodu do obo-
wiązującego wówczas Rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego (Dz.U. Nr 124, poz. 860, 
z późn. zm. – akt arch.). Zgodnie bo-

wiem z art. 24 Ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) mini-
ster właściwy do spraw oświaty i wy-
chowania, na wniosek ministra wła-
ściwego w zakresie zawodu, którego 
dotyczy wniosek, określa w drodze 
rozporządzenia klasyfikację zawodów 
szkolnictwa zawodowego z uwzględ-
nieniem klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy.

 W Ministerstwie Zdrowia rozwa-
żano także prowadzenie kształcenia w 
ww. zakresie m.in. w formie specjali-
zacji osób posiadających kwalifikacje 
do wykonywania zawodu ratownika 
medycznego.

 Mając na względzie powyższe 
oraz fakt, iż jedną z rozważanych 
propozycji było uruchomienie kształ-
cenia pozwalającego na uzyskanie 
kompetencji asystenta lekarza dla 
osób posiadających już kwalifikacje 
do wykonywania zawodu ratownika 
medycznego, rozważano także wpro-
wadzenie do Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w pod-
miotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 
896) odpowiadającego mu stanowiska 
pracy.

 Jednakże w toku analizy zasadności 
utworzenia zawodu asystenta lekarza 
albo odpowiadającego mu stanowiska 
pracy pojawiło się bardzo wiele wąt-
pliwości i rozbieżności stanowisk do-
tyczących roli i miejsca asystenta le-
karza w systemie ochrony zdrowia w 
Polsce, w szczególności w odniesieniu 
do uprawnień zawodowych i systemu 
kształcenia. Dodatkowo nazwa „asy-
stent lekarza” budziła zastrzeżenia w 

kontekście obowiązujących przepi-
sów. Należy bowiem podkreślić, iż 
w ww. rozporządzeniu określającym 
wymogi kwalifikacyjne do pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy 

w podmiotach 
l e c z n i c z y c h 
uwzględnia się 
m.in. następu-
jące stanowiska 
pracy:
- starszy asystent 
lekarz lub lekarz 
dentysta – na 
którym może 
być zatrudnio-
ny lekarz/lekarz 
dentysta po-
siadający tytuł 
specjalisty lub 
specjalizację II 
stopnia i 7-letnie 
doświadczenie 
zawodowe,
- lekarz lub le-
karz dentysta 

(asystent, specjalista) - na którym 
może być zatrudniony lekarz/lekarz 
dentysta posiadający tytuł specjalisty 
lub specjalizację I stopnia i 5-letnie 
doświadczenie zawodowe,
- lekarz lub lekarz dentysta (młodszy 
asystent) - na którym może być za-
trudniony lekarz/lekarz dentysta.
Zatem utworzenie nowego stanowiska 
pn. „asystent lekarza”, mogłoby wpro-
wadzać w błąd ze względu na istnieją-
ce już m.in. stanowisko pn. „asystent 
lekarz”.

 Ponadto informuję, iż nie została 
wówczas podjęta decyzja w sprawie 
prowadzenia dalszych działań mają-
cych na celu powołanie nowego za-
wodu – asystenta lekarza.

(...)

 Należy jednocześnie zaznaczyć, iż 
tzw. rozporządzenia koszykowe wy-
magają dostosowania do zmienionych 
przepisów regulujących wykonywa-
nie zawodu ratownika medycznego.

 W uzupełnieniu do powyższego 
oraz w odniesieniu do pytania, czy 
przewiduje się dalsze rozszerzenie 
kompetencji ratownika medycznego, 
uprzejmie informuję, iż w ramach 
tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym planuje się wprowadzenie dwóch 
nowych form kształcenia podyplomo-
wego w postaci:

- kursu specjalistycznego, mającego 
na celu uzyskanie przez ratownika 
medycznego i pielęgniarkę systemu 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności 
przydatnych podczas podejmowania 
medycznych czynności ratunkowych 
(w zespole ratownictwa medycznego),
- kursu kwalifikacyjnego, mającego 
na celu uzyskanie przez ratownika 

medycznego dodatkowych kwali-
fikacji i umiejętności do udzielania 
określonych świadczeń zdrowotnych 
wchodzących w zakres danej dziedzi-
ny mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia (w oddziałach szpitalnych).
Odnosząc się natomiast do kwestii 
związanej z wprowadzeniem nowej 
specjalizacji w pielęgniarstwie, należy 
wskazać, że aktualnie w Ministerstwie 
Zdrowia nie są realizowane działania, 
które miałyby na celu rozszerzenie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa, w 
których pielęgniarki mogłyby uzyskać 
tytuł specjalisty o dziedzinę przygoto-
wującą pielęgniarkę do wykonywania 
zadań asystenta lekarza. Niemniej 
jednak można rozważać rozszerzenie 
programu kształcenia w wybranych 
dziedzinach szkoleń specjalizacyj-
nych, np. w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego czy w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek, 
o treści, które przygotowałyby pie-
lęgniarkę do wykonywania zadań, o 
których mowa w interpelacji Pana Po-
sła Mariana Zembali.

 Należy jednakże podkreślić, że w 
obliczu braku personelu pielęgniar-
skiego przekwalifikowanie pielęgnia-
rek do wykonywania innego zawodu 
nie jest uzasadnione.

Mając powyższe na względzie, 
uprzejmie informuję, iż aktualnie w 
Ministerstwie Zdrowia nie są realizo-
wane działania w zakresie utworzenia 
zawodu asystenta lekarza.
 
 Jednocześnie pragnę poinfor-
mować, iż w resorcie zdrowia po-
dejmowane są działania w zakresie 
modyfikacji kształcenia w zawodach 
medycznych, w tym mające na celu 
zapewnienie jak najwyższej jakości 
tego kształcenia, co przyczyni się do 
optymalnego przygotowania uczniów 
i słuchaczy kształcących się w zawo-
dach medycznych, a w przyszłości 
przełoży się na jakość wykonywanych 
zadań zawodowych i udzielanych 
świadczeń zdrowotnych.

(...)

 Mając na uwadze powyższe, aktu-
alnie nie planuje się wystąpienia do 
Ministra Edukacji Narodowej z wnio-
skiem o wprowadzenie do Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094) 
zawodu asystenta lekarza.

Z poważaniem,
z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz stanu
Marek Tombarkiewicz
Warszawa, 06.03.2017
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Pielęgniarka i ratownik medyczny asystentami lekarza?
Wykonywanie zawodów medycznych


