
Odpowiedź na interpelację nr 6998 

w sprawie zakładów aktywności zawodowej 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z interpelacją nr 6998 Pani Poseł Teresy Glenc, przekazaną drogą elektroniczną przy 

piśmie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatrudnia opiekunów medycznych w zakładach 

aktywności zawodowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

uprzejmie wyjaśniam. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jednym z obowiązków prowadzącego 

zakład pracy chronionej jest zapewnienie pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki 

medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej 

opieki medycznej obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na 

miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy 

chronionej powinna być świadczona wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. 

lekarza lub pielęgniarkę. 

Należy jednak stwierdzić, że udzielanie przez opiekuna medycznego doraźnej i specjalistycznej 

opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych wykracza poza jego kompetencje 

zawodowe. Dlatego też, zawód pielęgniarki i opiekuna medycznego pomimo, iż są zawodami 

medycznymi nie mogą być traktowane zamiennie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.) 

wykonywanie zawodu pielęgniarki polega w szczególności na:  

1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 

3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 

ratunkowych; 

5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

6. orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Pielęgniarka, która zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone przez okręgową radę 



pielęgniarek i położnych jest uprawniona do faktycznego zapewnienia doraźnej opieki 

medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w każdym zakładzie pracy chronionej.  

W związku z powyższym oraz mając na uwadze szczegółowy opis zawodu opiekuna 

medycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. 

zm.), nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że opiekun medyczny może samodzielnie 

wykonywać niektóre zabiegi pielęgniarskie. Zgodnie z podstawą programową kształcenia w 

zawodzie opiekun medyczny, o której mowa w ww. rozporządzeniu, opiekun medyczny w toku 

kształcenia zawodowego nabywa w szczególności kwalifikacje do: 

1. świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,  

2. zaspakajania jej potrzeb bio-psycho-społecznych,  

3. asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, 

4. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas 

świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.  

W związku z powyższym zasadnym jest zatrudnianie opiekunów medycznych w zakładach 

aktywności zawodowej, jednakże w ramach zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki 

medycznej – personelu wspierającego pracę pielęgniarek. Zatrudnienie wyłącznie opiekunów 

medycznych w ww. podmiotach nie będzie bowiem stanowić spełnienia warunku określonego 

w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Z poważaniem, 

Z upoważnienia 

MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ STANU 

Marek Tombarkiewicz 

 


