
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 17 lipca 2021

RKN.051.22.2021.AG

Pani

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska 

Szanowna Pani Rzecznik, 

odpowiadając na pismo, w którym zwróciła się Pani z prośbą o zmianę nazewnictwa 

Dnia Pracownika Służby Zdrowia, proszę o przyjęcie poniższego.

Termin "służba zdrowia" z końcem lat 90 ubiegłego wieku zaczął być zastępowany 

terminem "ochrona zdrowia", który obecnie funkcjonuje w większości aktów prawnych, 

a także w szeregu opracowań niemających waloru aktu normatywnego. Niemniej jednak 

należy wskazać, że pojęcie "służba" nadal jest używane w kontekście więziennej służby 

zdrowia, wojskowej służby zdrowia, a także służby medycyny pracy. 

Jednocześnie, jak słusznie Pani zauważyła w swoim wystąpieniu, Dzień Pracownika 

Służby Zdrowia został ustanowiony na podstawie uchwały Nr 94 Rady Ministrów z dnia 

24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), 

zakładowych i regionalnych (Monitor Polski Nr 20, poz. 118), która to uchwała utraciła 

moc z dniem 30 marca 2001 r., zgodnie z obwieszczeniem Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów 

normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji 

rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 782). 

Obecnie nie funkcjonuje żaden akt prawny, który regulowałby obchody Dnia Pracownika 

Służby Zdrowia. Wydaje się zatem, że dzień ten jest obchodzony zwyczajowo, w związku 
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z powyższym nie ma aktu prawnego, do którego można byłoby wprowadzić zmianę 

nazwy tego dnia.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że sformułowanie „służba zdrowia” 

występuje tylko w pojedynczych aktach prawnych, gdzie w toku prac legislacyjnych nie 

zostały wniesione uwagi w odniesieniu do użytego sformułowania "służba zdrowia", jak 

również sporadycznie w aktach jednostek podległych. Ewentualna zmiana terminologii 

i zastąpienie sformułowania „służba zdrowia” terminem „ochrona zdrowia” lub 

„systemem zdrowia”, będzie mogła nastąpić w trakcie nowelizacji merytorycznej treści 

tych przepisów. Należy jednak mieć na uwadze, że sformułowanie „służba zdrowia” jest 

utrwalone w języku potocznym i zmiana przyzwyczajeń językowych, także 

przedstawicieli zawodów medycznych wymaga czasu i nie nastąpi w wyniku regulacji 

prawnych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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