
Czy pracodawca jest obowiązany uaktualniać minimalne normy
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki
zdrowotnej w razie powiększenia oddziałów szpitalnych?

Realizując delegację zawartą w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. nr 111. poz. 1314) zobowiązał kierowników zakładów opieki zdrowotnej do ustalenia minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń
zdrowotnych i określił zasady ustalania tych norm. Normy te ustala kierownik zakładu po zasięgnięciu opinii
kierowników jednostek organizacyjnych i  komórek organizacyjnych określonych w statucie  zakładu oraz
przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych działających na
terenie zakładu.

Zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia, przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i
położnych w szpitalu i innym zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu,  należy
uwzględnić:

liczbę i rodzaj skatalogowanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne w danej●

komórce organizacyjnej bezpośrednio na rzecz pacjentów,
liczbę i strukturę czynności innych, niż świadczenia bezpośrednie, wykonywanych przez pielęgniarki w danej●

komórce organizacyjnej,
średnie normy wykonywania poszczególnych jednostkowych świadczeń bezpośrednio w danej komórce●

organizacyjnej,
efektywny czas pracy pielęgniarek i położnych w danej komórce.●

ustalone na podstawie wymienionych parametrów normy ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności●

od specyfiki organizacyjnej zakładu. Na specyfikę tę składają się:
liczba łóżek i wskaźnik średniego wykorzystania łóżek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ustalenie norm,●

profil komórki organizacyjnej i średni czas leczenia oraz specyficzna dla danej komórki organizacyjnej●

intensywność pracy,
wyposażenie zakładu w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną, środki transportu, łączności,●

wielkość i warunki lokalowe komórki organizacyjnej i zakładu oraz współpraca z pracowniami diagnostycznymi,●

dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem szkoleń,●

stan zatrudnienia i organizacji w innych komórkach organizacyjnych zakładu nie udzielających świadczeń●

zdrowotnych. 

Przepisy  §  6  rozporządzenia  zobowiązują  kierownika  zakładu  do  stałej  kontroli  minimalnych  norm
zatrudnienia  pielęgniarek i  położnych w zakładzie  z  uwzględnieniem wyżej  opisanych zasad co do ich
zgodności  z  obowiązkiem  zapewnienia  właściwego  poziomu  udzielanych  przez  zakład  świadczeń
zdrowotnych.

Jeżeli zatem w czasie stosowania opracowanych norm istotnym zmianom uległy parametry podstawowe,
uwzględniane  przy  określaniu  norm  minimalnych,  lub  dodatkowe  parametry  wynikające  ze  specyfiki
organizacyjnej zakładu, dotychczasowe normy powinny być uaktualnione.


