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Komunikat nr 50/2019 w sprawie konieczności spełniania warunków 

wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 

listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn.zm) z uwzględnieniem zmian 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012) oraz 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 26 czerwca 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1196). 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, Świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju leczenie 

szpitalne, że są zobowiązani do spełniania warunków wymaganych, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn.zm) z uwzględnieniem zmian 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012) 

oraz uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  

z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1196). Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia minimalny 

wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu zachowawczym powinien wynosić 0,6 etatu  

na łóżko, a dla oddziałów o profilu zabiegowym - 0,7 etatu na łóżko. 

Ponadto Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej  

w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. zapewnić,  

aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie był niższy niż: 0,8 etatu na łóżko, a dla oddziałów o profilu 

zabiegowym 0,9 etatu na łóżko. 

 

 
 

 

 
 

 
 


