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W nawiązaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego kwestii interpretacji 

przepisów prawnych dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych uprzejmie 

prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragniemy wskazać, że przepisy wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj. 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), jest nadal obowiązujące i 

ma zastosowanie w tych zakresach świadczeń, dla których dotychczas nie dookreślono 

wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w innych przepisach. Każdy podmiot 

leczniczy, bez względu na formę organizacyjną (będący przedsiębiorcą oraz niebędący 

przedsiębiorcą) realizujący świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia jest zobowiązany w pierwszej kolejności do przestrzegania 

przepisów regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych 

zakresach. 

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( t.j. Dz. 

U z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.). 
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Natomiast z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012). 

Zgodnie z ww. przepisami podmiot leczniczy zobowiązany jest do stosowania 

wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały        

o profilu zachowawczym) i 0,7 na łóżko (oddziały o profilu zabiegowym) w oddziałach 

stacjonarnych całodobowych.

W związku z powyższym każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń 

gwarantowanych w poszczególnych profilach i komórkach organizacyjnych szpitala 

zobowiązany jest do stosowania powyższych regulacji prawnych, określających zarówno 

zakres świadczeń, warunki realizacji tych świadczeń tj. m.in. zabezpieczenie zgodnie         

z wymogami odpowiedniej liczby personelu: pielęgniarek lub położnych oraz spełnienie 

pozostałych wymagań zgodnie z profilem realizowanych świadczeń. 

Podsumowując pragniemy podkreślić, że ustalenie liczby pracowników do wykonania 

określonych zadań jest także elementem procesu zarządczego. 

Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności 

leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą ponosi kierownik podmiotu leczniczego. Zatem  kształtowanie polityki 

kadrowej, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby kadr medycznych 

niezbędnych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym podmiocie 

leczniczym, pozostaje w kompetencjach kierownika podmiotu leczniczego, na którym 

spoczywa także odpowiedzialność za poziom opieki pielęgniarskiej zapewniający 

odpowiednią jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu 

medycznego.

Również pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że szczególna i ważna rola w tym 

zakresie spoczywa na Naczelnej Pielęgniarce w danym podmiocie leczniczym której 

ważną funkcją jest również dbanie o zabezpieczenie świadczeń pielęgniarskich na 

najwyższym poziomie z uwzględnieniem m.in. wyżej wymienionych uregulowań 

prawnych.

W przypadku gdy podmiot leczniczy stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 28 grudnia 2012 r. kierownik podmiotu leczniczego musi (biorąc pod uwagę  

brzmienie art. 50  ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej) konsultować minimalne 

normy z przedstawicielami organów samorządu pielęgniarek oraz związków 

zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu, natomiast w 

pozostałych przypadkach (tzw. rozporządzeń koszykowych) nie ma takiego obowiązku.
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Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiony problem (wobec istniejących rozwiązań 

prawnych) wynika - jak należy domniemywać - z błędnego stosowania przez 

świadczeniodawców przepisów prawnych.

Zatem rolą i uprawnieniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest kontrolowanie 

spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w lecznictwie szpitalnym zgodnie 

z istniejącymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi i reagowanie w przypadkach 

sygnalizowanych i stwierdzonych naruszeń. 

Z poważaniem,

Józefa Szczurek-ŻelazkoSekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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