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Pani
Dorota Kudzia – Karwowska
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia
Sterylizacji Medycznej

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie kwalifikowania techników
sterylizacji medycznej do właściwej grupy zawodowej wymienionej w załączniku do
ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352), proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Powołanie zawodu technika sterylizacji medycznej było związane m.in. z potrzebą
przygotowania profesjonalnej kadry medycznej, znającej i przestrzegającej zasad
reżimu sanitarnego, aseptyki, a także dekontaminacji do pracy m.in. w centralnych
sterylizatorniach znajdujących się w podmiotach leczniczych. Wprowadzenie kształcenia
zawodowego pracowników medycznych zatrudnionych w obszarze sterylizacji
wykorzystywanej w podmiotach leczniczych związane było również z koniecznością
dostosowania się do uregulowań prawnych m.in. bezpieczeństwa sanitarnego w
dziedzinie sterylizacji i dezynfekcji.
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Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.), nakładają bowiem na kierowników
podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek
wdrażania i zapewniania funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń
szpitalnych.
W ramach podejmowanych działań prewencyjnych, w tym zakresie znajduje się m. in.
opracowanie wprowadzenie i nadzór nad procedurami dekontaminacji wyrobów
medycznych. Powołanie zawodu technika sterylizacji medycznej miało również
przyczynić się do podniesienia poziomu edukacji, w tym obszarze, a w konsekwencji do
podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych związanych z dezynfekcją
i sterylizacją medyczną co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta w przedmiotowym
zakresie.
Ponadto należy zauważyć, iż technik sterylizacji medycznej jest jednym z zawodów dla
których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i
zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji
medycznej uzyskuje kwalifikację MED.12. „Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i
wyrobów medycznych”.
Dodatkowo należy zauważyć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011
r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr
151, poz. 896, z późn. zm.) uwzględnia stanowisko starszego technika sterylizacji
medycznej oraz technika sterylizacji medycznej. Zgodnie z przepisami ww.
rozporządzenia na stanowisku technika sterylizacji medycznej może być zatrudniona
osoba, która rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończyła szkołę policealną
publiczną lub niepubliczną i uzyskała dyplom zawodowy w zawodzie technik sterylizacji
medycznej albo rozpoczęła przed dniem 1 września 2019 r. i ukończyła szkołę policealną
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy
technik sterylizacji medycznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodzie technik sterylizacji medycznej. Natomiast stanowisko starszego technika
sterylizacji medycznej może zajmować osoba legitymująca się wskazanymi wyżej
kwalifikacjami i co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym.
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Mając powyższe na uwadze oraz biorąc pod uwagę kwalifikacje jakie uzyskuje osoba
posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
sterylizacji medycznej, należy stwierdzić, że zawód - technik sterylizacji medycznej jest
zawodem medycznym.
W kontekście przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w brzmieniu nadanym na mocy
ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352), pracownik zatrudniony w
podmiocie leczniczym na stanowisku technika sterylizacji medycznej powinien zostać
zakwalifikowany do grupy zawodowej lp. 7 – „Inny pracownik wykonujący zawód
medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz
opiekun medyczny”, ze współczynnikiem pracy 0,86.
Należy podkreślić, że zasadą określoną na gruncie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. jest
kwalifikowanie pracowników do grup zawodowych w oparciu o wymagania określone na
zajmowanym przez danego pracownika stanowisku pracy. Pracodawca kwalifikując
pracowników do właściwej grupy zawodowej powinien brać pod uwagę faktyczną
strukturę zatrudnienia na istniejących w podmiocie leczniczym stanowiskach pracy oraz
wymogi stawiane zatrudnianym na nich pracownikom. Przyporządkowanie pracownika
do właściwej grupy zawodowej pozostaje w gestii pracodawcy (kierownika podmiotu
leczniczego), gdyż to kierownik podmiotu leczniczego ponosi odpowiedzialność za
kształtowanie poziomu wynagrodzeń i ich konkretną strukturę w danej placówce.
Pracodawca nie może jednak powołując się na ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r.
różnicować wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na
których wykonywana jest praca jednakowej wartości. Działałby bowiem wówczas wbrew
art. 18(3c) Kodeksu pracy statuującemu zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.
Zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu pracodawca powinien ustalić
jednakowe wynagrodzenie dla osób, które wykonują jednakową pracę lub pracę o
jednakowej wartości (w rozumieniu art. 18(3c) Kodeksu pracy). Zarówno przepis art.
18(3c), jak też art. 78 § 1 Kodeksu pracy, odnoszą się do sposobu kształtowania
wynagrodzeń konkretnych pracowników, zatem adresowane są do pracodawcy.
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Z poważaniem,
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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