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Opinia prawna  

w przedmiocie zakwalifikowania osób posiadających tytuł technika sterylizacji medycznej 

jako pracowników medycznych w świetle przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 

zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

 

 

 

I. Przedmiot opinii 

  

 Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej zwróciło się o sporządzenie opinii prawnej 

w przedmiocie zakwalifikowania osób posiadających tytuł technika sterylizacji medycznej, technika 

medycznego i osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji 

medycznej jako pracowników medycznych w świetle przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

 

 

II. Stan faktyczny 

 

 Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej wskazało, iż pomimo wejścia w życie 

ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dochodzi 

do sytuacji, w których kierownicy podmiotów leczniczych nie uznają pracowników centralnych 

sterylizatorni za pracowników medycznych, nie stosując wobec nich obowiązujących przepisów 

nowej ustawy.  



 

III. Podstawa prawna 

 

1. ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych, 

2. ustawa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 marca 2017 roku 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

 

 

IV. Analiza prawna  

 

 Z dniem 16 sierpnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z art. 1 cytowanej ustawy określa ona 

sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, 

oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Za pracownika wykonującego 

zawód medyczny należy rozumieć w świetle cytowanej ustawy osobę wykonującą zawód 

medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, oraz osobę 

zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, która bierze bezpośredni udział 

w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających na sprawowaniu 

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej 

i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami 

środowiska oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 

 

 Zgodnie natomiast z  art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej za osobę wykonującą zawód medyczny uważa się osobę uprawnioną na podstawie 

odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 

w określonej dziedzinie medycyny, przy czym świadczeniami zdrowotnymi są działania służące 



zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nie reguluje zamkniętego 

katalogu zawodów medycznych, stąd też dla ustalenia, czy dany zawód spełnia w/w definicję, 

konieczna jest analiza kwalifikacji, które nabywają osoby mające tytuł technika sterylizacji 

medycznej, pod kątem tego, czy są to  fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych.  

 

  Utrwalonym w literaturze jest stanowisko, iż pojęcie wykonywania zawodu medycznego 

odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem 

zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, a samo pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje zarówno 

osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na 

gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania (por. A. Kolosa, Zdaniem Państwowej 

Inspekcji Pracy, PiZS 2000, nr 7-8, s. 54). Zawody objęte niniejszą opinią nie mają jednoznacznie 

ustawowo uregulowanego statusu. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż wykonywanie zawodu 

technika sterylizacji medycznej polega na fachowym, stałym, zarobkowym wykonywaniu zajęcia 

mającego związek z medycyną przez osoby, które posiadają zasób wiedzy i umiejętności 

wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli czynności powiązanych z działaniami 

medycznymi oraz procesem leczenia i w istocie z nich wynikających, a zatem spełnia definicję 

zawodu medycznego przyjmowaną w doktrynie (por. M. Derecz, Komentarz do art. 2 ustawy 

o działalności leczniczej, LEX 2011). Jednocześnie, technik sterylizacji medycznej – 

zakwalifikowany jako zawód obejmujący kształcenie w obszarze medyczno-społecznym – 

co zostało ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, odznacza się fachowymi kwalifikacjami 

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczeń medycznych, takimi jak: 

 kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, 

 przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod 

i urządzeń, 

 przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji, 

 prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji. 

 

 Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 marca 

2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym do 

składania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o określenie klasyfikacji zawodu szkolnictwa 



zawodowego w zakresie zawodu technika sterylizacji medycznej jest minister właściwy do spraw 

zdrowia, co pośrednio potwierdza również tezę o kwalifikowaniu w/w zawodu jako zawodu 

medycznego. Również w Programie nauczania dla zawodu technik sterylizacji medycznej 321104 

o strukturze przedmiotowej z 2012 roku Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej określił wprost zawód technika 

sterylizacji medycznej jako „nowy zawód medyczny” jednoznacznie wskazując na charakter tego 

zawodu. 

 

 Powyższe okoliczności dają podstawę do przyjęcia, iż osoby posiadające tytuł technika 

sterylizacji medycznej, technika medycznego i osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny 

z zakresu sterylizacji i dezynfekcji medycznej mogą być uznane za pracowników medycznych 

w świetle przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

w piśmie z dnia 7 kwietnia 2015 roku skierowanym do pełnomocnika Stowarzyszenia, potwierdziło 

natomiast, iż zawód technika sterylizacji medycznej jest zawodem właściwym dla ministra 

właściwego do spraw zdrowia, mającym zastosowanie w ochronie zdrowia. 

 

 Niezależnie od powyższego, wskazać należy, iż zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 8 

czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przy uznaniu osób 

posiadających tytuł technika sterylizacji medycznej, technika medycznego i osób, które ukończyły 

kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji medycznej jako pracowników medycznych 

w świetle przepisów w/w ustawy, współczynnikiem właściwym dla zawodów technika sterylizacji 

medycznej oraz technika medycznego będzie współczynnik właściwy dla grupy zawodowej 

określonej jako „Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 

określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia”, przy czym należy zwrócić uwagę, 

iż do grupy tej zaliczyć będzie należało również osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny 

z zakresu sterylizacji i dezynfekcji medycznej, o ile wymagane było wykształcenie średnie. 

 

 

V. Wnioski końcowe 

 

 Mając na uwadze w/w uregulowania, zaznaczyć należy, iż choć w samej ustawie z dnia 8 

czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 



wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie wskazano listy 

zawodów medycznych, a określono je wyłącznie w oparciu o odesłanie do przepisów ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zakwalifikowanie osób posiadających tytuł 

technika sterylizacji medycznej, technika medycznego i osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny 

z zakresu sterylizacji i dezynfekcji medycznej jako pracowników medycznych w świetle przepisów 

ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych znajduje 

uzasadnienie. Żadna z przytoczonych ustaw nie zawiera zamkniętego katalogu zawodów 

medycznych, wskazując jedynie, iż osobą wykonującą zawód medyczny jest osoba uprawniona do 

udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoba mająca fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, a zatem nie wyklucza 

ona zakwalifikowania osób posiadających tytuł technika sterylizacji medycznej, technika 

medycznego i osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji 

medycznej jako pracowników medycznych. 
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