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W związku z otrzymanym w dniu 12 listopada 2012 r. pismem uprzejmie informuję.  

Należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) kierownikiem centralnej sterylizatorni może być osoba posiadająca wykształcenie  

wyższe (nie musi być to zatem wykształcenie wyższe medyczne) i ukończony kurs  

kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie  

sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra  

właściwego do spraw zdrowia oraz 3 lata stażu pracy albo posiadająca wykształcenie średnie  

medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób  

nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu  

zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 6 lat stażu pracy. Wobec  

powyższego nie ma przeszkód prawnych aby pielęgniarka spełniająca powyższe wymogi  

kwalifikacyjne mogła być zatrudniona na stanowisku kierownika centralnej  

sterylizatorni. Ponadto po przeanalizowaniu opisu ww. stanowiska pracy oraz wymagań  

wstępnych stawianych uczestnikom powyższego kursu kwalifikacyjnego w pełni  

uzasadnione jest zatrudnienie pielęgniarki na stanowisku kierownika centralnej  

sterylizatorni i należy uznać, iż w tym przypadku pielęgniarka zachowuje prawo  

wykonywania zawodu.  

W odniesieniu natomiast do pielęgniarek zatrudnionych w szczególności na stanowisku  

operatora ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych należy wskazać, iż zgodnie z  

zapisami powyższego rozporządzenia MZ operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i  

parowych powinien posiadać jedynie średnie wykształcenie (nie musi być zatem to wyłącznie  

wykształcenie średnie medyczne) oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E oraz 3 miesiące  

stażu pracy. Tym samym istnieje co do zasady możliwość zatrudnienia pielęgniarki na  

stanowisku operatora ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych po spełnieniu ww.  

warunków. W odniesieniu do kwestii zachowania prawa wykonywania zawodu przez  

pielęgniarki w przypadku zatrudnienia na ww. stanowisku należałoby przyjąć zasady  

analogiczne jak w przypadku zatrudnienia na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni.  

W odniesieniu do kwestii dofinansowania przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych  

odbywanego przez pielęgniarki kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i  

dezynfekcji należy wskazać, iż kwestie dotyczące przyznania ewentualnego dofinansowania  przez 

OIPIP kształcenia odbywanego przez pielęgniarki należą do autonomicznej decyzji  

każdej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce  

wykonywania zawodu.  
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