
                                                                                                          

                                                                                                          

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1) 

 

z dnia 11 października  2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego 

 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie 

hospitalizacji i hospitalizacji planowej, świadczeniodawca zapewnia w zakresie 

kwalifikacji personelu:  

1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi 

udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający 

specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, 

lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej 

terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii 

lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem 

                                                 

1)  
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
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spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej; 

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół 

operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w 

harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, 

lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do 

zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub położna z co najmniej 

dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.”, 

b) w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi 

udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy − pielęgniarka lub położna 

odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń;”; 

2) w § 5 uchyla się ust. 4; 

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w Części I. „Warunki szczegółowe, jakie 

powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie 

hospitalizacji i hospitalizacji planowej”: 

a) w lp. 1 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-

4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 



                                                                                                          

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci - 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci -

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

b) w lp. 4 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 



                                                                                                          

internistycznego, lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

internistycznego, lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

kardiologicznego, lub 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

 

c) w lp. 5 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

Równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

 

d) w lp. 6 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 



                                                                                                          

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

 

e) w lp. 7 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 



                                                                                                          

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

 

f) w lp. 8 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2 i 3 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym 

równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 

 

g) w lp. 9 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

 



                                                                                                          

h) w lp. 10 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub onkologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub pediatrycznego, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub onkologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub pediatrycznego, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 



                                                                                                          

pediatrycznego, lub onkologicznego. pediatrycznego, lub onkologicznego. 

 

i) w lp. 11 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub pediatrycznego. 

 



                                                                                                          

j) w lp. 12 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego.  

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub onkologicznego.  

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego. 

 



                                                                                                          

k) w lp. 13 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 



                                                                                                          

l) w lp. 14 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

diabetologicznego, lub 

kardiologicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

 

m) w lp. 15 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-

4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 



                                                                                                          

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

n) w lp. 16 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 

w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 



                                                                                                          

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

o) w lp. 17: 

- po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 w 

brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego lub 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego lub 



                                                                                                          

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub pielęgniarka 

po kursie specjalistycznym w 

dziedzinie edukator w cukrzycy. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego. 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub pielęgniarka 

po kursie specjalistycznym w 

dziedzinie edukator w cukrzycy. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa diabetologicznego lub 

pediatrycznego. 

 



                                                                                                          

- w kolumnie 3 w części „Pozostały personel” w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i 

uchyla się pkt 3, 

p) w lp. 18 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenie dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub 

diabetologicznego, lub pielęgniarka 

w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

W przypadku leczenie dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub 

diabetologicznego, lub pielęgniarka 

w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 



                                                                                                          

pediatrycznego lub 

diabetologicznego. 

pediatrycznego lub 

diabetologicznego. 

 

q) w lp. 19 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej.  

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego, lub 

opieki długoterminowej.  

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 



                                                                                                          

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

r) w lp. 20 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

geriatrycznego lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, lub 

opieki długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, lub 

opieki długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej. 

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

geriatrycznego lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, lub 

opieki długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, lub 

opieki długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub opieki 

paliatywnej. 

 



                                                                                                          

s) w lp. 21 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 

lub internistycznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego lub internistycznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. 

 

t) w lp. 22 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 0,8 etatu na 1 łóżko, 

w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

u) w lp. 23 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego, lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub kardiologicznego, lub internistycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub 



                                                                                                          

kardiologicznego, lub zachowawczego, lub internistycznego, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub 

chirurgicznego, lub kardiologicznego. 

W przypadku leczenia dzieci - równoważnik co najmniej 0,9 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub kardiologicznego, lub 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub kardiologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub kardiologicznego. 

 

v) w lp. 24:  

- w części A. „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia” po części „Lekarze” 

dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

kardiologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

kardiologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa kardiologicznego lub 



                                                                                                          

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej. 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej. 

 

- w części B. „Leczenie osób, które nie ukończyły 18. roku życia” po części 

„Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej. 

Równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

kardiologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej. 

 

w) w lp. 25 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 



                                                                                                          

pielęgniarstwa nefrologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, 

lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub 

internistycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

nefrologicznego z dializoterapią lub zachowawczego, lub internistycznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

nefrologicznego z dializoterapią lub internistycznego.  

W przypadku leczenia dzieci - równoważnik co najmniej 0,8 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub nefrologicznego, lub internistycznego, lub 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

internistycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub nefrologicznego z dializoterapią, lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub nefrologicznego z dializoterapią, lub 

internistycznego. 

 

x) w lp. 26 w kolumnie 3 część „Pielęgniarki lub położne” otrzymuje brzmienie: 

„Równoważnik co najmniej 0,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko 

(stanowisko) noworodkowe (w tym w systemie „matka z dzieckiem”), w tym 

równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 

neonatologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub ginekologiczno-

położniczego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

neonatologicznego.”, 

y) w lp. 27 część „Pielęgniarki i położne” obejmująca kolumny 2 i 3 otrzymuje 

brzmienie: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze: 

1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko intensywnej terapii noworodka, 



                                                                                                          

2) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, 

3) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia 

oddechowego 

–  w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym 

w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub 

położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub 

położniczego, lub ginekologicznego, lub ginekologiczno-położniczego, lub 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub 

ginekologiczno-położniczego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego. 

 

z) w lp. 28 w kolumnie 3 część „Pielęgniarki lub położne” otrzymuje brzmienie: 

„Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze: 

1)  równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko intensywnej terapii noworodka, 

2) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, 

3) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno 

stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia 

oddechowego 

–  w tym równoważnik co najmniej 2 etatów –  pielęgniarka specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego, lub położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 

neonatologicznego lub położniczego, lub ginekologicznego, lub ginekologiczno-

położniczego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 

lub ginekologiczno-położniczego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neonatologicznego.”, 



                                                                                                          

za) w lp. 29 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub neurologicznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

neurologicznego, lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

neurologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej.   

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub neurologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego lub neurologicznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

opieki długoterminowej, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

neurologicznego, lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

neurologicznego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej.   

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub neurologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 



                                                                                                          

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego. 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego. 

 

zb) w lp. 30 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

neurologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neurologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

neurologicznego lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

neurologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa internistycznego lub 

geriatrycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa neurologicznego lub 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej, lub w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

neurologicznego lub 

internistycznego, lub geriatrycznego, 

lub opieki długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,8 etatu 



                                                                                                          

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego. 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub neurologicznego. 

 

zc) w lp. 31 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

W przypadku leczenia dorosłych 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 



                                                                                                          

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

  

zd) w lp. 32 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,8 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 

lub chirurgicznego, lub pediatrycznego, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub chirurgicznego, lub 

pediatrycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub onkologicznego. 

 

ze) w lp. 33 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

internistycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

internistycznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 



                                                                                                          

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

internistycznego. 

zachowawczego, lub 

internistycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

internistycznego. 

zf) w lp. 34 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego. 

W przypadku leczenia dorosłych 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego. 



                                                                                                          

 

zg) w lp. 35 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych -

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci - 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci - 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego. 

 

zh) w lp. 36 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 



                                                                                                          

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

Równoważnik co najmniej 0,8 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

zi) w lp. 37: 

- po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki lub położne” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

położniczego lub ginekologicznego, 

lub ginekologiczno-położniczego, 

lub opieki przed i okołoporodowej, 

lub rodzinnego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-

położniczego lub rodzinnego. 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

położniczego lub ginekologicznego, 

lub ginekologiczno-położniczego, 

lub opieki przed i okołoporodowej, 

lub rodzinnego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-

położniczego lub rodzinnego. 

- w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 w pkt 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wyodrębniona całodobowa opieka położnicza dla sali porodowej w miejscu 

udzielania świadczeń.”, 

- w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się 

średnikiem oraz dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 



                                                                                                          

 „8) prowadzenie edukacji laktacyjnej przez edukatora do spraw laktacji; 

9) świadczeniodawca mierzy i ocenia wskaźnik: liczba noworodków dokarmianych 

sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków rocznie.”, 

- w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 4 w pkt 3 kropkę zastępuję się 

średnikiem oraz dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) prowadzenie edukacji laktacyjnej przez edukatora do spraw laktacji; 

5) świadczeniodawca mierzy i ocenia wskaźnik: liczba noworodków dokarmianych 

sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków rocznie.”, 

zj) w lp. 38: 

- po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki lub położne” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub 

ginekologicznego, lub ginekologiczno-położniczego, lub opieki przed i 

okołoporodowej, lub rodzinnego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego lub rodzinnego. 

- w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 w pkt 5 kropkę 

zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wyodrębniona całodobowa opieka położnicza dla sali porodowej w miejscu 

udzielania świadczeń.”, 

- w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 3 w pkt 8 kropkę zastępuję się 

średnikiem oraz dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) prowadzenie edukacji laktacyjnej przez edukatora do spraw laktacji; 

10) świadczeniodawca mierzy i ocenia wskaźnik: liczba noworodków 

dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków 

rocznie.”, 

zk) w lp. 39: 

- po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki lub położne” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub 

ginekologicznego, lub ginekologiczno-położniczego lub opieki przed i 

okołoporodowej, lub rodzinnego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 



                                                                                                          

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego lub rodzinnego. 

 

 - w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 w pkt 6 kropkę 

zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wyodrębniona całodobowa opieka położnicza dla sali porodowej w miejscu 

udzielania świadczeń.”, 

- w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 3 w pkt 12 kropkę zastępuję się 

średnikiem oraz dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

„13) prowadzenie edukacji laktacyjnej przez edukatora do spraw laktacji; 

14) świadczeniodawca mierzy i ocenia wskaźnik: liczba noworodków 

dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków 

rocznie.”, 

zl) w lp. 40 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki lub położne” 

obejmującą kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – pielęgniarka 

specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub pielęgniarka w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego lub chirurgicznego, 

lub położna specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa położniczego lub 

ginekologicznego, lub 

ginekologiczno-położniczego, lub 

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – pielęgniarka 

specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego lub 

chirurgicznego, lub pielęgniarka w 

trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego lub chirurgicznego, 

lub położna specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa położniczego lub 

ginekologicznego, lub 

ginekologiczno-położniczego, lub 



                                                                                                          

opieki przed i okołoporodowej, lub 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-

położniczego. 

opieki przed i okołoporodowej, lub 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-

położniczego. 

  

zm) w lp. 41 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub 

internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, lub opieki 

długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci - równoważnik co najmniej 0,8 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w 

dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

 

zn) w lp. 42 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub 

w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego. 

 



                                                                                                          

zo) w lp. 43 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki Równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 

lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub 

po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub 

w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego. 

 

zp) w lp. 44 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub 

anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub anestezjologicznego i 

intensywnej opieki, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub 

anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki lub internistycznego. 

W przypadku leczenia dzieci - równoważnik co najmniej 0,8 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, 

lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub po kursie kwalifikacyjnym w 

dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub anestezjologicznego i 

intensywnej opieki, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

 

zq) w lp. 45 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2 i 3 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 



                                                                                                          

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa transplantacyjnego lub chirurgicznego, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego lub 

chirurgicznego. 

W przypadku leczenia dzieci - równoważnik co najmniej 0,9 etatu na 1 

łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub w trakcie specjalizacji 

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po 

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

transplantacyjnego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub transplantacyjnego. 

 

zr) w lp. 46 po części „Lekarze” dodaje się część „Pielęgniarki” obejmującą 

kolumny 2-4 w brzmieniu: 

Pielęgniarki W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

nefrologicznego lub chirurgicznego, 

lub zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa nefrologicznego z 

dializoterapią lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub 

W przypadku leczenia dorosłych - 

równoważnik co najmniej 0,7 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

nefrologicznego lub chirurgicznego, 

lub zachowawczego, lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego lub 

internistycznego, lub opieki 

długoterminowej, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa nefrologicznego z 

dializoterapią lub zachowawczego, 

lub internistycznego, lub 



                                                                                                          

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa nefrologicznego z 

dializoterapią lub internistycznego, 

lub chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci - 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub nefrologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub nefrologicznego 

z dializoterapią, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub nefrologicznego 

z dializoterapią. 

chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej, lub w trakcie 

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa nefrologicznego z 

dializoterapią lub internistycznego, 

lub chirurgicznego, lub opieki 

długoterminowej. 

W przypadku leczenia dzieci - 

równoważnik co najmniej 0,9 etatu 

na 1 łóżko, w tym równoważnik co 

najmniej 2 etatów – specjalista w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego lub chirurgicznego, 

lub nefrologicznego, lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub nefrologicznego 

z dializoterapią, lub w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego lub 

chirurgicznego, lub nefrologicznego 

z dializoterapią. 

 

zs) w lp. 50 część „Pielęgniarki” obejmująca kolumny 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków lub w zakresie 

przygotowania i podawania leków przeciwnowotworowych u dorosłych, lub 

po kursie specjalistycznym w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi 

dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (równoważnik 3 etatów). 

 



                                                                                                          

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w Części II. „Warunki szczegółowe, jakie 

powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie 

leczenia jednego dnia” w lp. 10 część „Pielęgniarki” otrzymuje brzmienie: 

Pielęgniarki 

lub położne 

Przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków lub w zakresie 

przygotowania i podawania leków przeciwnowotworowych u dorosłych lub 

po kursie specjalistycznym w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi 

dorosłymi  w leczeniu systemowym nowotworów (równoważnik 3 etatów). 

 

§  2.  1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub 

hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 

stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zapewnić aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie 

był niższy niż:  

1) 0,6 w odniesieniu do oddziałów określonych w § 1 pkt 3 lit. a, k, m-q, t, v-x, zb, zd, 

zh, zm i zp;  

2) 0,7 w odniesieniu do oddziałów określonych w § 1 pkt 3 lit. c, d, h-j, u, za, zc, zf, zg, 

zq i zr. 

2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji 

planowej są obowiązani dostosować się do warunków szczegółowych, o których mowa w § 1 

pkt 3 lit. a - zr, w zakresie, w jakim warunki te dotyczą zapewnienia równoważnika co 

najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie 

specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 

1: 

1) lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1, 

2) lit. b 

- które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  

 MINISTER ZDROWIA  

 

 

 



                                                                                                          

 



Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. 

zm.).  

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej oraz w załączniku nr 

3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) przez 

modyfikacje warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.  

Zmiany wprowadzane w przedmiotowym projekcie są rezultatem opracowania 

„Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” oraz porozumienia 

zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 

Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i 

Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczącym zapewnienia właściwego miejsca 

pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, potrzebą zadbania o 

bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, a także stworzenie warunków powodujących 

wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej dla nowych, napływających do zawodu 

kadr.   

Strategia została opracowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze 

środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych. W trakcie prac nad strategią określono 

wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o 

profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi 

kwalifikacjami zawodowymi. Ponadto normy zatrudnienia dla oddziałów, na których 

prowadzi się leczenie dzieci ustalono na poziomie: 0,8 dla oddziałów zachowawczych oraz 

0,9 dla oddziałów zabiegowych. Należy podkreślić, że obowiązek ustalania minimalnych 

norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych został wprowadzony w 2000 r. Aktualnie 

podstawą prawną w tym zakresie jest 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. poz. 1545). Wskazanie dla 

podmiotów leczniczych wymogu zapewnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych 



 

prowadzi do: zapewnienia jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki samodzielnie, tj. 

świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, zapewnienia udziału pielęgniarek i 

położnych w świadczeniach realizowanych przez lekarzy i innych pracowników 

wykonujących zawody medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zakażeń 

wewnątrzszpitalnych oraz związanych z tym kosztów, zmniejszenia liczby błędów 

medycznych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów związanych z ordynacją i dystrybucją 

produktów leczniczych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek i położnych, 

racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania środków finansowych na zadania 

wykonywane przez pielęgniarki i położne. Natomiast w sytuacji niewystarczającej liczby 

pielęgniarek i położnych może dochodzić do między innymi następujących zdarzeń: 

wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań np. zapalenia płuc, zakażenia 

odcewnikowe, odleżyny, zwiększenia liczby  zakażeń wewnątrzszpitalnych, a także 

zwiększenia liczby upadków, zwiększenia śmiertelności pacjentów, zwiększenia liczby 

błędów medycznych a w konsekwencji ponownych hospitalizacji. 

W celu zapewnienia właściwej realizacji świadczeń na bloku operacyjnym 

wprowadzono wymóg zapewnienia w zakresie kwalifikacji personelu wymagań 

kwalifikacyjnych i etatowych  dla pielęgniarek na bloku operacyjnym (obecność dwóch 

pielęgniarek, a w sytuacji wykonywania zabiegów ginekologicznych położnych, na każdy stół 

operacyjny, zgodnie z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie pracy). 

Analogiczne rozwiązania istnieją w odniesieniu do lekarzy.  

Umożliwiono także realizację świadczeń gwarantowanych udzielanych w trybie leczenia 

jednego dnia przez położną w sytuacji gdy jest to właściwe dla zakresu udzielanych 

świadczeń. Jest to rozwiązanie analogiczne do wyżej opisanego sposobu udzielania 

świadczeń na bloku operacyjnym realizowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji 

planowej. 

W konsekwencji określenia wymiaru etatu oraz kwalifikacji personelu pielęgniarskiego 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia zrezygnowano z odwołania do zapewnienia opieki 

pielęgniarskiej lub położnych z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub 

położnych ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej. 

W części I załącznika nr 3 określono w poszczególnych profilach oddziałów 

szpitalnych, wymiar etatu oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego. Ponadto w lp. 37-39 



 

„Położnictwo i ginekologia”, na wszystkich poziomach referencyjnych, na wniosek 

środowiska pielęgniarek i położnych, zobowiązano świadczeniodawców do wyodrębnienia 

całodobowo personelu położniczego dedykowanego sali porodowej. Opieka położnicza 

sprawowana na sali porodowej nie powinna być łączona z jednoczesnym udzielaniem 

świadczeń w innych komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego. Ponadto w 

odniesieniu do ww. oddziałów dodano wymóg prowadzenia edukacji laktacyjnej przez 

edukatora do spraw laktacji oraz obowiązek mierzenia i oceniania wskaźnika: liczba 

noworodków dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych 

noworodków rocznie. 

Jednocześnie, w lp. 50 „Chemioterapia – hospitalizacja”, w części „Pielęgniarki/ 

położne” wprowadzono alternatywę dla przeszkolenia w zakresie podawania cytostatyków, 

ukończenie kursu specjalistycznego przygotowania podawania leków 

przeciwnowotworowych u dorosłych. Analogicznie określono warunki w części II w lp. 10 

„Chemioterapia – leczenie jednego dnia”. 

Ze względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a 

w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1 oraz § 1 pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.  Taki termin wejścia w życie umożliwi dostosowanie świadczeniodawców 

realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego do warunków ich 

realizacji zawartych w niniejszym projekcie. 

Przepisy przejściowe przewidują okres, w którym świadczeniodawcy nie spełniający w 

dniu 1 stycznia 2019 r. wymogu odnoszącego się do zapewnienia równoważnika etatu na 1 

łóżko w przypadku leczenia dzieci, do dnia 1 lipca 2019 r. mogą zapewniać równoważnik 

etatu na 1 łóżko nie mniejszy niż: 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w 

przypadku oddziałów zabiegowych. Ponadto przepisy przejściowe przewidują okres, w 

którym świadczeniodawcy niespełniający w dniu wejścia w  życie przepisów określonych w § 

1 pkt 3 lit. a-zr w zakresie, w jakim odnoszą się do zapewnienia równoważnika co najmniej 2 

etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i 



 

kursów kwalifikacyjnych realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

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

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Przedmiotowy projekt będzie mieć wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców poprzez konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby personelu 

pielęgniarsko-położniczego zgodnie z normami określonymi w treści projektu.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z 

tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

 


