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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra w kwestii ustalania minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek w 

podmiotach leczniczych prowadzących działalność sanatoryjno-wypoczynkową, co reguluje rozporządzenie 

ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pie-

lęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (DzU 2012.1545). Zgodnie z 

art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne 

normy zatrudnienia pielęgniarek, które ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii: 

— kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym, 

— przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych 

działających na terenie podmiotu. 

Minister zdrowia, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, 

wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z tym rozporządzeniem przy ustalaniu 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębior-

cą uwzględnia się: 

— zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, 

— liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku, 

— wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łącz-

ności, 

— harmonogram czasu pracy, 

— średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, 

— właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta, 

— liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki, 

— stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających 

świadczeń zdrowotnych. 

Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniar-

skiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielę-

gniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców. W załączni-

kach do rozporządzenia ujęto poszczególne kryteria dla kategorii pacjentów, według których kwalifikuje się 

podmioty lecznicze. Zawarty w rozporządzeniu podział na kategorie powoduje przypisanie do tej samej kate-

gorii zarówno szpitali, w których trzeba cały czas opiekować się pacjentem, jak i podmiotów leczniczych 

świadczących działalność leczniczą w formie sanatoryjno-uzdrowiskowej, gdzie opieka nad pacjentem nie 

jest tak intensywna i zastosowanie tych samych norm nie jest konieczne. Opieka w ośrodkach sanatoryjno-

uzdrowiskowych nie jest tak absorbująca jak w szpitalach i ustalone normy zatrudnienia pielęgniarek nie są 

adekwatne do potrzeb podmiotów leczniczych. W szpitalach należy nieustannie opiekować się przyjętym na 

oddział pacjentem, zaś w ośrodku sanatoryjno-uzdrowiskowym opieka medyczna ogranicza się do przepro-

wadzania badań kontrolnych oraz świadczenia pomocy medycznej w wymagających tego przypadkach. 

Z tych też względów zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do zmiany norm za-

trudnienia pielęgniarek ze względu na rozróżnienie podmiotów leczniczych, w szczególności podmiotów 

leczniczych zajmujących się działalnością sanatoryjno-uzdrowiskową, albo wyodrębnienie odrębnej kategorii 

dla takich podmiotów leczniczych. 
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