
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 
 PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

RENATA ZAJKOWSKA 
 
 

1 
 

Pytanie 

 

Czy osoby, które nie mają kwalifikacji, na przykład wykształcenia medycznego, mogą 

świadczyć oprócz sprzątania także usługi dodatkowe? 

 

Odpowiedź 

 

Według r. pr. Grzegorza Machulaka, „osoby niewykonujące zawodu medycznego 

mogą wykonywać czynności pomocnicze przy pacjencie, które nie mogą być 

zakwalifikowane jako świadczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że czynności te 

powinny być wykonywane pod nadzorem lub na zlecenie uprawnionego personelu 

medycznego”. 

 

Uzasadnienie 

Należy stwierdzić, że w znacznej części postępowań w sprawie zamówień 

publicznych na usługi sprzątania szpitala, przedmiot zamówienia obejmuje usługi 

pomocnicze przy pacjencie, m.in. pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie 

posiłków itp., bez jednoczesnego zastrzeżenia, że czynności te powinny być 

wykonywane przez personel legitymujący się wykształceniem medycznym. Niektórzy 

wymagają aby czynności takie były wykonywane pod nadzorem i na zlecenie 

personelu medycznego (pielęgniarki). 

 

Wobec niejednoznaczności przepisów regulujących udzielanie świadczeń 

zdrowotnych oraz braku kompleksowej regulacji wszystkich zawodów medycznych  

w Polsce nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy wskazane czynności 

mogą być wykonywane przez osoby inne niż personel medyczny. Przede wszystkim  

czynności takie jak karmienie, czy toaleta ciała chorych są czynnościami 

pielęgnacyjnymi, zaś pojęcie czynności pielęgnacyjnych pojawia się w szeregu 

przepisów, które regulują udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

Można tu przytoczyć, m.in. art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., według którego świadczenie szpitalne to 

"wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające  
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na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być 

realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także 

świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie 

nieprzekraczającym 24 godzin”  

 

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej - dalej u.p.p., „Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych…”   według art. 2 ust.1 pkt 10 u.dz.l. świadczenia zdrowotne, 

to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 

oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”. 

 

„Przepisy te, podobnie jak cytowana definicja, wskazują na to, że czynności 

pielęgnacyjne stanowią immamentny element świadczenia zdrowotnego. Od takiego 

ustalenia jedynie krok dzieli do stwierdzenia, że czynności pielęgnacyjne, jako 

świadczenia zdrowotne, powinny być udzielane przez osoby uprawnione na 

podstawie właściwych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoby 

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 ust. 

1 pkt 2 u.dz.l.). Stanowisko to zdają się potwierdzać przepisy regulujące 

wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz opiekuna medycznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 

pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodzie pielęgniarki i położnej wykonywanie 

zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym na 

planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.  

Również opiekun medyczny w ramach wykonywania zawodu zajmuje się 

czynnościami opiekuńczymi. Obecnie jest to zawód zakwalifikowany do kategorii 

pomocniczego personelu medycznego (symbol cyfrowy zawodu 532102)  

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w 

sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania. 
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Zakres kompetencji opiekuna medycznego został określony poprzez wskazanie 

podstawy programowej kształcenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

z 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zwodach - dalej 

r.p.k.z. W załączniku do r.p.k.z., w tabeli 1 pod nazwą "Wykaz kwalifikacji oraz ich 

powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według 

oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia", w pozycji dot. 

opiekuna medycznego, przewidziano świadczenie usług opiekuńczych osobie 

chorej i niesamodzielnej (Z.4). Świadczenie to obejmuje między innymi planowanie, 

organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby 

chorej i niesamodzielnej, słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną, 

toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety  

i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej, mycie głowy, zmianę bielizny 

osobistej i pościelowej, zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz 

pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej. 

Wniosek, że czynności pielęgnacyjne przy pacjencie może wykonywać wyłącznie 

osoba wykonująca zawód medyczny (pielęgniarka, opiekun medyczny) i czynności 

takie zawsze stanowią świadczenie zdrowotne byłoby zbyt pochopne. Zgodnie z art. 

34 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta 

"pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową 

opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką  

w warunkach ciąży, porodu i połogu". Ustawodawca wyraźnie rozróżnia tutaj 

pielęgnację będącą elementem świadczenia zdrowotnego oraz dodatkową opiekę 

pielęgnacyjną nie posiadającą takiego przymiotu. Rozróżnienie, wobec braku 

wyraźnego rozgraniczenia normatywnego, powinno odbywać się  

z uwzględnieniem wiedzy medycznej personelu medycznego. W związku z tym 

zasadne jest zastrzeżenie, że wszelkie czynności pomocnicze wykonywane 

przy pacjencie przez pracowników firmy sprzątającej, powinny odbywać się 

pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego. Nietrudno wyobrazić sobie, 

że ta sama czynność higieniczna wykonywana u dwóch różnych pacjentów może 

wymagać różnych umiejętności. Na przykład mycie, czy przenoszenie pacjenta  

z uszkodzonym kręgosłupem przez nieuprawniony personel może nieść ze sobą 
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nieodwracalne, negatywne skutki zdrowotne. Podobnie czynności higieniczne przy 

pacjencie zagrożonym odleżynami stanowić mogą element leczenia 

przeciwodleżynowego. Z drugiej strony brak jest przeszkód, aby pracownik 

wykonawcy, wobec braku przeciwwskazań medycznych, uczestniczył  

w wykonywaniu czynności takich jak zmiana bielizny na łóżku z pacjentem, 

podawanie i odbieranie kaczek, basenów, opróżnianie ssaka itp.” 

 

Profesjonalna opieka pielęgnacyjna a dodatkowa opieka pielęgnacyjna 

 

Pielęgnowanie stanowi kluczowy element definicji wykonywania zawodu pielęgniarki  

i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na rozpoznawaniu 

problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu  i sprawowaniu opieki 

pielęgnacyjnej nad pacjentem (art. 4 ust. 1  u. z.p.p.). Pielęgnacja czy opieka może 

być uznana za działalne medyczne tylko wtedy, gdy jest ona profesjonalnie, 

(zawodowo) wykonywana. Pielęgnacja jest realizowana przez podmioty lecznicze  

i praktyki zawodowe pielęgniarek, należy do świadczeń szpitalnych (art. 2 ust. 1 pkt 

11 u.dz.l.) jest również wykonywana w ramach stacjonarnych  

i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne oraz w warunkach 

ambulatoryjnych i domowych (art. 2 ust.1  w zw. z art. 9 u.dz.l.). 

„Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

do jej wykonywania nie podejmuje się działań zgodnych z aktualnym stanem wiedzy 

medycznej, tę opiekę względem pacjenta może wykonać każda osoba wskazana 

przez pacjenta (a contrario art. 6 ust. 1 u.p.p)” 

 

Zawód „salowa” 

Obecnie jest to zawód zakwalifikowany do kategorii pracownicy wykonujący prace 

proste (symbol cyfrowy zawodu 911206  ) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania należy do pracowników 

wykonujących prace proste,  zadania zawodowe, to m.in.: jest pomoc personelowi 

medycznemu w obsłudze osób chorych i niesamodzielnych  

w zakresie utrzymania czystości i higieny osobistej; stosowanie urządzeń, przyborów 
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i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych; pomoc  

w karmieniu osób chorych / niesamodzielnych (informacje zamieszczone na Wortalu 

Publicznych Służb Zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-

danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-

/klasyfikacja_zawodow/zawod/911206?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_bac

kUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy 

danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow 

zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FS) 

 

Podsumowanie 

 

Zgodnie z definicjami zawodów pielęgniarki i położnej (art. 11 u.z.p.p) „Pielęgniarka  

i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, 

wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności.”  

Każda jednostka chorobowa wymaga właściwego postępowania w oparciu o zdobytą 

wiedzę w trakcie kształcenia zawodowego. W tym kontekście „pielęgnacja” nie 

ogranicza się wyłącznie do wykonania toalety ciała. Wykonywanie czynności 

pielęgnacyjnych wśród wielu chorych wymaga szczegółowej wiedzy i przestrzegania 

zasad, o których nie wie osoba bez przygotowania zawodowego. Wobec 

konieczności realizacji potrzeb pacjentów według hierarchii, ograniczeń kadrowych 

personelu pielęgniarskiego w oddziałach szpitalnych lub zakładach opiekuńczo-

leczniczych (pielęgnacyjno-opiekuńczych), przy braku personelu pomocniczego 

(opiekunów medycznych), czynności toalety może wykonać również przeszkolona 

salowa, o ile toaleta ciała nie stanowi świadczenia zdrowotnego. Kluczowy do 

rozstrzygnięcia dylematu powinien być rzeczywisty interes pacjenta i jego prawo do 

wyboru najlepszych form opieki, zachowując jednocześnie prawo pacjenta do 

profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej. 

 

Białystok, dnia 11.03.2018 r. 
Renata Zajkowska 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych  
i niepełnosprawnych dla województwa podlaskiego 
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