
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 20 lipca 2011 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. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887) 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 dziedzinie 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. Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem 

wejścia w życie 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 rozporządzenia. 

    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2)

 

Minister Zdrowia: E. Kopacz 

__________ 
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 

marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk 

pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300 oraz z 2007 r. Nr 160, poz. 1136), 

które utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887). 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. (poz. 896) 

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH 

RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH 

NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI 

(wybrane stanowiska) 

Lp. Stanowisko 

 

Wymagane kwalifikacje 

 

Liczba lat pracy 
w zawodzie lub 
inne dodatkowe 
kwalifikacje 

14 

 

 

Lekarz lub 
lekarz dentysta 
(asystent, 
specjalista)  
 
 
 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty 
lub specjalizacja I stopnia 

5 lat pracy w 
zawodzie lekarza 
lub lekarza 
dentysty 

15 

 

Starszy lekarz, 
specjalista 
(lekarz 
dentysta)  

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty 
lub specjalizacja II stopnia  

7 lat w zawodzie 
lekarza lub 
lekarza dentysty 

16 

 

Lekarz lub 
lekarz dentysta 
(młodszy 
asystent)  

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty  

 

 

17 

 

Stażysta lekarz 
lub lekarz 
dentysta  

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty  

25 Położna 
oddziałowa, 
zastępca 
położnej 
oddziałowej 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo  
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł 
specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie 
medyczne w zawodzie położna  
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i 
zarządzania  
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs 
kwalifikacyjny

2)
  

1 rok w szpitalu  
 
 
1 rok w szpitalu 
 
 
3 lata w szpitalu 
 
4 lata w szpitalu 
 
5 lat w szpitalu 
 
 
7 lat w szpitalu 

27 Położna 
koordynująca i 
nadzorująca 
pracę innych 
położnych 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo  
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł 
specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie 
medyczne w zawodzie położna  
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub 
organizacji i zarządzania  
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 

1 rok w szpitalu 

1 rok w szpitalu 

 
3 lata w szpitalu 
 
 
4 lata w szpitalu 
 
5 lat w szpitalu 



edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs 
kwalifikacyjny

2)
  

 
7 lat w szpitalu 

33 Specjalista 
położna 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia  
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być 
uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia  
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub 
organizacji i zarządzania  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 

2 

 

2 

 

 

3 

 

2 

37 Położna - tytuł magistra na kierunku położnictwo| 
- licencjat położnictwa 
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna 

- 

39 Stażystka 
położna 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna
2)

 - 

55 Dietetyk - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 
dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły 
policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii 
żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra 
lub licencjata na kierunku dietetyka, lub 
- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów 
wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 
1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu 
magistra, lub 
- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów 
wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 
o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub 
magistra inżyniera na tym kierunku 

 

67 Logopeda uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu 
logopedy lub: 
- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności 
logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 
godzin kształcenia w zakresie logopedii 
- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz 
ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących 
co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii 
- rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i 
ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz 
ukończenie studiów podyplomowych z logopedii 

 

72 Psycholog Psycholog kwalifikacje określone według odrębnych przepisów
4)

  

112 Specjalista do 
spraw promocji 
zdrowia 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
studia wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub w specjalności 
promocja zdrowia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej 
dziedzinie

6)
 

 



114 Edukator do 
spraw laktacji 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa położniczego  

- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa położniczego  

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego  
 
- tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z 
zakresu laktacji  
 
- licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji  
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs 
specjalistyczny z zakresu laktacji  
 
- tytuł magistra na kierunku położnictwo

2)
  

 
- licencjat położnictwa

2)
  

 
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

2)
  

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
5 
 

Objaśnienia: 
2)

 W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. 
4)

 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 

73, poz. 763, z późn. zm.). 
6)

 Studia na innym kierunku lub specjalności, które w programie kształcenia obejmowały wiedzę i umiejętności z 

zakresu promocji zdrowia. 

 


