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INFORMACJA PRAWNA  

 

 

Dotyczy podawania leków przez pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna  

w domu pomocy społecznej 

 

Zgodnie z przedstawioną treścią zapytania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, powstała 

wątpliwość dotycząca uprawnień opiekuna do rozdawania lekarstw mieszkańcom placówki, 

zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym, po uprzednim rozłożeniu przez pielęgniarki 

do pojemników podpisanych imieniem i nazwiskiem mieszkańca oraz dniem podania leku. 

 

W związku ze zleceniem sporządzenia opinii prawnej w powyższej kwestii sporządzający 

niniejszą opinię przedstawia następujący pogląd w sprawie: 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania w strukturze klasyfikacji zawodów, zawód opiekuna medycznego usytuowany został 

w  grupie Nr 5 poz. 532102 Opiekun medyczny. Jednakże, kwestia zakresu kwalifikacji tych osób 

nie została wprost uregulowana przepisami prawa 

 

Zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma ocena czy katalog czynności 

określonych w zapytaniu pozostaje w zakresie czynności do jakich wykonywania w procesie 

kształcenia opiekun medyczny nabywa uprawnienia. 

 

Dla szczegółowej takiej oceny konieczne jest zatem dookreślenie zakresu obowiązku opiekunów 

medycznych. 

 

Program nauczania oraz podstawy wykonywania omawianego zawodu określa ,,Podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny" (symbol cyfrowy 532102) opracowana 

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.). Przedmiotowy 

dokument stanowi podstawowe źródło informacji o kompetencjach opiekuna medycznego. 
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 Z rodzaju wymaganych umiejętności, a co za tym idzie uprawnień opiekunów medycznych 

wynika, iż ich rolą jest przede wszystkim wykonywanie opieki nad pacjentem poprzez 

wykonywanie zabiegów higienicznych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

związanych z odżywianiem i wydalaniem. W obowiązkach opiekuna medycznego ujętych w ww. 

,,Podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny", brak jest uprawnienia do 

podawania leków uprzednio przygotowanych przez pielęgniarkę. 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Uchwale nr 

136/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. określiła katalog czynności wykonywanych przez opiekuna 

medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki oraz wzór 

indywidualnej karty zleceń pielęgniarskich wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby 

chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. Uchwała ta została zmieniona 

uchwałą nr 176/VI/2014 z dnia 19 marca 2014 r. W katalogu czynności brak jest podawania 

leków, w tym w postaci tabletek, uprzednio przygotowanych przez pielęgniarkę. 

 

Wobec powyższego, w ocenie opiniującego pracownik Domu Pomocy Społecznej zatrudniony na 

stanowisku opiekuna medycznego, nie ma uprawnień do podawania leków mieszkańcom 

placówki, choćby były one uprzednio rozkładane przez pielęgniarki.  

 

 

 

 

    RADCA PRAWNY 

Aleksandra Krzemińska  


