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Zgodnie z art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. z dnia 11 maja 2011 r. Dz.U. nr 127, poz. 721, dalej jako: ustawa) gmina, powiat 

oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest 

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć zakład aktywności 

zawodowej po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą. 

Jednym z ustawowych warunków jest, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Na 

obecną chwilę przez doraźną opiekę medyczną rozumie się zatrudnienie m.in. pielęgniarki. Takie 

stanowisko potwierdziło również Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w 

Warszawie w piśmie z dnia 21 września 2012 r., BON-I- 52311- 341-2- PM/12. Ponadto, stanowisko 

BON zostało potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych pismem 

z 31 sierpnia 2012 r. (znak: MZ-PP- 079-8165 - 1/RJ/12). O ile powyższa interpretacja jest możliwa do 

wywnioskowania z aktualnie obowiązujących przepisów ustaw o działalności leczniczej oraz o 

zawodach pielęgniarki i położnej, o tyle nie nadąża za duchem czasu oraz dynamiką zmieniającego się 

rynku pracy. Mianowicie w świetle wyżej przedstawionych rozwiązań legislacyjnych oraz przyjętej 

praktyki całkowicie pominięty zostaje fakt utworzenia nowego zawodu opiekuna medycznego (symbol 

cyfrowy zawodu: 532102), który pojawił się na polskim rynku pracy i został wpisany do wykazu 

pracowników medycznych przez Ministra Zdrowia. Opiekun medyczny jest to osoba, która ukończyła 

szkołę policealną i zdała egzamin państwowy, potwierdzony dyplomem. Opiekun medyczny jest to 

osoba wyszkolona oraz władna samodzielnie wykonywać czynności pielęgnacyjne, jak i niektóre zabiegi 

pielęgniarskie. Generalizując, opiekun medyczny asystuje bądź zastępuje pielęgniarkę w czynnościach 

wykonywanych na pacjencie. W zakresie czynności opiekuna medycznego mieszczą się m.in. czynności 

odżywiania, higieny ciała oraz pielęgnacja, zabiegi typu kompresy, okłady, mierzenie ciśnienia, pomiar 

cukru, pomoc medyczna przy zagrożeniu życia oraz wiele innych. Główne różnice, jakie występują 

między pielęgniarką a opiekunem medycznym, to przede wszystkim niewykonywanie przez opiekuna 

wkłuć dożylnych, podskórnych i domięśniowych oraz zakładanie cewnika. 

Jak widać z powyższego zestawienia, różnica jest niewielka. Niemniej jednak znacząca z punktu 

widzenia funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej. Na obecną chwilę podmioty prowadzące 

zakłady aktywności zawodowej stoją przed dylematem, czy zatrudniając opiekunów medycznych, 

spełniają wymóg z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, mianowicie zapewnienia 

doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej. Różnice pomiędzy opiekunem medycznym a pielęgniarką 

są na tyle niewielkie, iż niejasnym jest czy ww. wymóg dana jednostka spełnia poprzez zatrudnienie 

opiekuna medycznego. Ponadto zakłady aktywności zawodowej obawiają się utraty swojego statusu 

ustawowego poprzez zatrudnienie opiekuna medycznego pod zarzutem niespełnienia wymogu z art. 

29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy. 



W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: Czy zakłady aktywności 

zawodowej zatrudniające wyłącznie opiekuna medycznego spełniają wymóg określony w art. 29 ust. 1 

pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy? 


