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1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - wymagane kwalifikacje

posiadanie uprawnień do wykonywania szczepień ochronnych

1.1.2 Wymagania dotyczące personelu - wymagana dostępność

w dniach i godzinach dostępności POZ, zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świadczeniodawcą

w dniach i godzinach dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1.2 Warunki lokalowe 

wymagane

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI 
SZKOLNEJ

Przepis w 
rozporzadzeniu 

MZ

lekarze upoważnieni do 
przyjmowania deklaracji 
wyboru - wymagane 
kwalifikacje

1) lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
2) lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i będący w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej
3) lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
4) lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i kwalifikacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 166 poz. 1172), zwanej dalej ustawą zmieniającą
5) lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu inny niż wymieniony w punktach 1-4, którzy w dniu wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej udzielał świadczeń poz (art. 14 ust. 3)

część V, pkt 1.1 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ

lekarze pracujący pod 
nadzorem - wymagane 
kwalifikacje

1) lekarz po odbytym stażu podyplomowym, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu a nie spełniający wymogów określonych dla lekarzy upoważnionych do przyjmowania deklaracji wybor 
świadczeniobiorców
2) felczer medycyny posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu

część V, pkt 1.2 i 1.3 załącznika 
nr 1 do rozporzadzenia MZ

pracownik medyczny 
wykonujący szczepienia 
ochronne - wymagane 
kwalifikacje

część V, pkt 1.4 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ

lekarze przyjmujący 
deklaracje wyboru - 
wymagana dostępność dla 
pacjentów u 
świadczeniodawcy

zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń lekarza poz - codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy

część V, pkt 2.1 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ

lekarze i felczerzy pracujący 
pod nadzorem - wymagana 
dostępność dla pacjentów u  
świadczeniodawcy

część V, pkt 2.2 i 2.3 załącznika 
nr 1 do rozporzadzenia MZ

pracownik medyczny 
wykonujący szczepienia 
ochronne - wymagana 
dostępność

część V, pkt 2.4 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ

1) gabinet/ty lekarskie w ilości zapewniającej udzielanie świadczeń przez lekarzy u świadczeniodawcy, zgodnie z ustalonymi 
    harmonogramami ich pracy 
2) gabinet zabiegowy
3) punkt szczepień (możliwość funkcjonalnego połączenia z gabinetem zabiegowym)                                                                      
4) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej
5) pomieszczenia sanitarne
6) poczekalnia dla pacjentów

część V, pkt 3 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ
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1.3 Sprzęt i wyposażenie

wymagany

2.  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
2.1 Wymagania dotyczące personelu

1) pielęgniarka posiadająca kwalifikacje określone w art.. 5 pkt 25 ustawy 

1) pielęgniarka posiadająca kwalifikacje określone w art.. 5 pkt 25 ustawy 

w dniach i godzinach dostępności POZ, zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świadczeniodawcą

2.2 Warunki lokalowe 

wymagane

1) aparat EKG
2) podstawowy zestaw reanimacyjny
3) pozostałe wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń dla lekarza w POZ
   a) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
      farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
   b) stół do badania niemowląt
   c) waga medyczna dla niemowląt
   d) waga medyczna ze wzrostomierzem
   e) tablice do badania ostrości wzroku
   f) sprzęt i pomoce do przeprowadzenia testów przesiewowych u uczniów
   g) podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych
   h) zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków
   i) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
   j) stetoskop
   k) glukometr
   l) otoskop
   m) lodówka
   n) kozetka lekarska
   o) stolik zabiegowy
   p) szafka przeznaczona do przechowywania leków i materiałów medycznych
   q) telefon

część V, pkt 4 załącznika nr 1 
do rozporzadzenia MZ

pielęgniarki przyjmujące 
deklaracje wyboru - 
wymagane kwalifikacje

część IV, pkt 1.1 załącznika nr 2 
do rozporzadzenia MZ

pielęgniarki współpracujące, 
uprawnione do realizacji 
świadczeń pielęgniarki POZ - 
wymagane kwalifikacje

część IV, pkt 1.2 załącznika nr 2 
do rozporzadzenia MZ

pielęgniarki przyjmująca 
deklaracje wyboru - 
wymagana dostępność

zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń w zakresie: codziennie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy

część IV, pkt 2.1 załącznika nr 2 
do rozporzadzenia MZ

pielęgniarki współpracujące 
uprawnione realizacji 
świadczeń pielęgniarki POZ - 
wymagana dostępność

część IV, pkt 2.2 załącznika nr 2 
do rozporzadzenia MZ

1) gabinet pielęgniarki poz                                                                                                                       
2) pomieszczenie lub szafa do przechowywania dokumentacji medycznej                       
3) pomieszczenia sanitarne
4) poczekalnia dla pacjentów

część IV, pkt 3 załącznika nr 2 
do rozporzadzenia MZ
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2.3 Sprzęt i wyposażenie

wymagany

3.  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
3.1 Wymagania dotyczące personelu

1) położna posiadająca kwalifikacje określone w art. 5 pkt 28 ustawy 

3.2 Warunki lokalowe 

wymagane

1) wyposażenie gabinetu pielęgniarki poz:
   a) kozetka
   b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki poz
   c) szafka przeznaczona do przechowywania leków i materiałów medycznych
   d) biurko 
   e) telefon
   f) zestaw do wykonywania iniekcji
   g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych
   h) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
   i) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice)
   j) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
      farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
   k) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
   l) stetoskop
   m) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi
   n) glukometr
   o) termometry
   p) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego
   q) sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych część IV, pkt 4 załącznika nr 2 

do rozporzadzenia MZ 

2) nesesery pielęgniarskie w ilości odpowiedniej do liczby pielęgniarek udzielających jednoczasowo świadczeń w domu pacjenta, wyposażone w:
   a) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym: zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do 
       wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zakażeniem
   b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
      farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
   c) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
   d) stetoskop;
   e) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi;
   f) pakiet do odkażania i dezynfekcji;
   g) glukometr;
   h) termometry,
   i) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;
   j) niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych;
   l) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice).

położne przyjmujące 
deklaracje wyboru - 
wymagane kwalifikacje

część III, pkt 1 załącznika nr 3 
do rozporzadzenia MZ

położne przyjmujące 
deklaracje wyboru - 
wymagana dostępność

zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń w zakresie: codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy

część III, pkt 2 załącznika nr 3 
do rozporzadzenia MZ

1) gabinet położnej poz                                                                                                                       
2) pomieszczenie lub szafa do przechowywania dokumentacji medycznej                                                
3) pomieszczenia sanitarne
4) poczekalnia dla pacjentów

część III, pkt 3 załącznika nr 3 
do rozporzadzenia MZ
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3.3 Sprzęt i wyposażenie

wymagany

4.  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
4.1 Wymagania dotyczące personelu

1) wyposażenie gabinetu położnej poz:
   a) kozetka
   b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań polożnej poz
   c) szafka przeznaczona do przechowywania leków i materiałów medycznych
   d) biurko 
   e) telefon
   f) zestaw do wykonywania iniekcji
   g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych
  h) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
   i) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice)
   j) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
      farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
   k) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
   l) stetoskop, słuchawka położnicza
   m) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi
   n) glukometr
   o) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego

część III, pkt 4 załącznika nr 3 
do rozporzadzenia MZ

2) nesesery położnej w ilości odpowiedniej do liczby położnych udzielających jednoczasowo świadczeń w domu pacjenta, wyposażone w:
   a) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym: zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do
       wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zakażeniem
   b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
      farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
   c) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
   d) stetoskop, słuchawka położnicza
   e) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi
   f) pakiety do odkażania i dezynfekcji
   g) zestaw do pielęgnacji noworodka
   h) zestaw do porodu nagłego
   i) glukometr;
   j) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;
   k) niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych;
   l) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice).

pielęgniarki szkolne - 
wymagane kwalifikacje 

1) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu i ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania 
    i wychowania
2) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
3) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu i będąca w trakcie odbywania szkolenie specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska 
    nauczania i wychowania
4) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu i będąca w trakcie odbywania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska 
    nauczania i wychowania
5) pielęgniarka posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w POZ, 
6) higienistka szkolna
7) położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiska nauczania i wychowania albo kurs równoważny oraz posiada conajmniej 5 letni 
    staż pracy w środowisku nauczania i wychowania

część III, pkt 1 załącznika nr 4 
do rozporzadzenia MZ

pielęgniarki szkolne - 
wymagana dostępność

1. zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń pielegniarki szkolnej: codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach dostosowanych do planu godzin lekcyjnych w szkołach, których uczniów, obejmuje opieką, według norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną 
pielęgniarkę lub higienistkę szkolną,  traktowanej dla poszczególnych typów szkół, jako wartość dla jednego etatu przeliczeniowego:
1) szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach), szkoła artystyczna na prawach gimnazjum lub liceum, szkoła policealna z tokiem 
    nauki nie dłuższym niż 2,5 roku – 880 - 1 100 uczniów, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach) z klasami integracyjnymi i sportowymi - wyliczana zgodnie
    z następującymi zasadami:
a) do ogólnej liczby uczniów w szkole należy dodać liczbę uczniów niepełnosprawnych pomnożoną przez wskaźnik określający rodzaj niepełnosprawności u uczniów 
   i podzielić przez 880 - 1100, przy czym dla uczniów:
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i sprawnych ruchowo; z niepełnosprawnością ruchową; słabowidzących i niewidomych; słabosłyszących i niesłyszących, 
     przewlekle chorych (wymagających dodatkowych świadczeń zdrowotnych w czasie nauki w szkole) – wskaźnik wynosi 7,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niepełnosprawnych ruchowo oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i sprawnych 
     ruchowo – wskaźnik wynosi 10,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnych ruchowo – wskaźnik wynosi 30,
b) do ogólnej liczby uczniów w szkole należy dodać liczbę uczniów klas sportowych pomnożoną przez wskaźnik i podzielić przez 880 - 1100, przy czym dla uczniów:uczniów klas
    sportowych – wskaźnik wynosi 2;
3) szkoły prowadzące naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkoły sportowe – 700 uczniów;
4) szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży - liczba uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki 
   danej szkoły i powinna być ustalana indywidualnie przed zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
a) typ A – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, sprawni ruchowo; słabowidzący i niedowidzący; słabosłyszący i niesłyszący; przewlekle chorzy (w tym osoby 
   w szkołach dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie) – 150 uczniów,
b) typ B – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niepełnosprawni ruchowo oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i sprawni 
    ruchowo – 80 uczniów,
c) typ C – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i 
    niepełnosprawni ruchowo – 30 uczniów.

część III, pkt 2 załącznika nr 4 
do rozporzadzenia MZ

2. w szkołach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2:
1) w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 400-499 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 4 razy w tygodniu, 
    po 4 godziny dziennie.
2)  w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 300-399 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 3 razy w tygodniu, 
    po 4 godziny dziennie.
3) w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 251-299 osób dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 3 razy w tygodniu, 
   po 3 godziny dziennie.
4) w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 151-250 osób dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 2 razy w tygodniu, 
   po 3 godziny dziennie.
5) w których liczba uczniów nie przekracza 150 osób dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 1 raz w tygodniu, 
   przez 3 godziny dziennie.
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4.2 Warunki lokalowe 

wymagane

4.3 Sprzęt i wyposażenie

wymagany

1) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 8 ust. 1 albo § 12 ust. 1rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)                                                                                                                    

część III, pkt 3 załącznika nr 4 
do rozporzadzenia MZ

1) wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:
   a) kozetka
   b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy urzadzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej
   c) szafka przeznaczona do przechowywania leków i materiałów medycznych
   d) biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywanie dokumentacji medycznej
   e) waga medyczna ze wzrostomierzem
   f) parawan
   g) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych
  h) stetoskop
   i) tablice Snellena do badania ostrości wzroku
  j) tablice Ishihary do badania widzenia barwnego 
   k) tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników
   l) środki i sprzęt do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów
2) przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie
   art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże 
   dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, spirytus salicylowy,
    tabletki p/bólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera, stazę automatyczną, nożyczki,
    pakiet do odkażania.
3) w przypadku sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, uczęśzczającymi do szkół z klasami integracyjnymi i 
   specjalnych - dodatkowe wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

część III, pkt 4 załącznika nr 3 
do rozporzadzenia MZ
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