
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami  

 
Dz.U.11.151.896  z dnia 22 lipca 2011 r.  

 

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) 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 

 

 



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 i z 2007 r. Nr 9, poz. 
20), 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. 112, poz. 654). 
 


