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MATERIAŁ ROBOCZY DLA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia……………………2019 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 i 2219) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia.
2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w
zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni
medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinach
nauk medycznych;
2) tytuł zawodowy - tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;
3) studia podyplomowe - inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla
osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych organizowaną na podstawie
przepisów o szkolnictwie wyższym;
4) średnie wykształcenie medyczne - tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych
szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 3. 1. Pracownik zatrudniony w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony
na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku
zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia.
2. Pracownik posiadający tytuł licencjata lub magistra na kierunku lub w specjalności elektroradiologia
oraz co najmniej 5 lat stażu pracy w zawodzie technika elektroradiologa, zatrudniony w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
stanowisku technika elektroradiologii, może być zatrudniony na tym stanowisku do czasu przeniesienia na
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stanowisko młodszego asystenta elektroradiologii, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
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zatrudniony

w

podmiocie

leczniczym

niebędącym

przedsiębiorcą

na stanowisku operatora ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych lub na stanowisku preparatora
albo dezynfektora przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być zatrudniony na
stanowisku operatora procesu dekontaminacji albo na dotychczasowym stanowisku pracy.
4. Osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544,
1629 i 1669), posiadająca co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, może być
zatrudniona na stanowisku kierownika dyspozytorni medycznej od dnia 1 stycznia 2020 r., jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544,
1629 i 1669), posiadająca co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, może być
zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej od dnia 1 stycznia 2020 r., jednak
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544,
1629 i 1669), posiadająca co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, może być
zatrudniona na stanowisku głównego dyspozytora medycznego od dnia 1 stycznia 2020 r., jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
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na stanowisku starszego dyspozytora medycznego lub na stanowisku dyspozytora medycznego, może być
zatrudniony na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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