
Projekt z dnia 25.11.2022 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 ………………………..

w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny 

Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733) zarządza się, co następuje:

§ 1. Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia dziecięca;

3) chirurgia ogólna;

4) chirurgia onkologiczna;

5) choroby wewnętrzne; 

6) choroby zakaźne;

7) geriatria; 

8) hematologia; 

9) kardiologia dziecięca; 

10) medycyna paliatywna;

11) medycyna ratunkowa; 

12) medycyna rodzinna; 

13) neonatologia; 

14) neurologia dziecięca; 

15) onkologia i hematologia dziecięca; 

16) onkologia kliniczna; 

17) patomorfologia; 

18) pediatria; 

19) psychiatria; 

20) psychiatria dzieci i młodzieży; 
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21) radioterapia onkologiczna; 

22) stomatologia dziecięca.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w 
sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1156), które traci moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. 
poz. 526 i 2306).
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16g ust. 

4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1731 i 1733). Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie określenia 

priorytetowych dziedzin medycyny wynika ze zmiany treści upoważnienia ustawowego do 

wydania przedmiotowego rozporządzenia. Zmiana upoważnienia ustawowego do wydania 

rozporządzenia została wprowadzona art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.  o zmianie 

ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2232, z późn. zm.), zgodnie z którym dotychczasowemu upoważnieniu do wydania 

rozporządzenia nadano charakter obligatoryjny. 

Zmiana charakteru upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia nie ma jednak wpływu na zmianę katalogu dziedzin priorytetowych, który 

proponuje się pozostawić bez zmian względem obecnie obowiązującego rozporządzenia. 

Potrzeby w 22 wymienionych dziedzinach są nadal duże, jednak w przypadku niektórych 

z dziedzin widać już pozytywny wpływ nadania im statusu dziedziny priorytetowej. 

Priorytetowe traktowanie wyżej wskazanych dziedzin jest bardzo istotne w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej i demograficznej, tj. przy istnieniu ewidentnych zagrożeń dla zdrowia 

i życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej i postępującym starzeniu się naszego 

społeczeństwa. Szczególne traktowanie wskazanych dziedzin medycyny jest niezbędne dla 

zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie realizacji podstawowych świadczeń 

zdrowotnych i zwiększenia dostępności do kompleksowej opieki jak również dla zapobieżenia 

dramatycznemu starzeniu się kadry specjalistów w tych dziedzinach. 

Proponuje się, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na działalność mikro przedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców.



– 4 –

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

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), w związku z czym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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