
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
DEPARTAMENT STRATEGII, KWALIFIKACJI I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Warszawa,  04 października 2022 r.
DSKKZ-WKD.4030.5.2022.DI

Pan
Bartosz Mikołajczyk 

Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Opiekunów Medycznych

Szanowny Panie Prezesie,

w  odpowiedzi  na  pismo  z  28  września  2022  r.  w  sprawie  kształcenia  opiekunów
medycznych w szkołach policealnych, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia
Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje.

W  klasyfikacji  zawodów  i  specjalności  na  potrzeby  rynku  pracy,  ustalonej  przez
ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust.
8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1,
zawód opiekun medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102) jest usytuowany w grupie
5321  -  Pomocniczy  personel  medyczny.  Poczynając  od roku szkolnego  2012/2013
zawód  ten  jest  zakwalifikowany  do  nauczania  w  szkołach  policealnych  dla  osób
posiadających  wykształcenie  średnie,  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  odpowiednio
na podstawie:
 art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2, (dalej ustawa

o systemie oświaty), tj.:
 rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w

sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego3, 
 rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  grudnia  2016  r.  w

sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego4;
 art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe5, (dalej ustawa

Prawo oświatowe), tj.:

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.

2 Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm. 

3 Dz.U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.

4 Dz.U. poz. 2094, z późn. zm.  

5 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.
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 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego6;

 art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego7.  

W zawodzie opiekun medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102) wyodrębniono jedną
kwalifikację, przy czym merytoryczny zakres treści i uzyskiwanych efektów kształcenia
w  toku  nauki  tego  zawodu  określono  w  przepisach  wydanych  odpowiednio  na
podstawie:
 art.  22  ust.  2  pkt  2a ustawy  o  systemie  oświaty,  tj.  w  rozporządzeniu  Ministra

Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  lutego  2012  r.  w sprawie  podstawy  programowej
kształcenia w zawodach8, (dalej: podstawa programowa z roku 2012);

 art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach 9, (dalej: podstawa programowa z roku 2017);

 art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 w  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16  maja  2019  r.  w
sprawie  podstaw  programowych  kształcenia  w  zawodach  szkolnictwa
branżowego  oraz  dodatkowych  umiejętności  zawodowych  w  zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 10, (dalej:  podstawa programowa
z roku 2019);

 w  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  i  Nauki z  dnia  27 stycznia  2021  r.
zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach  szkolnictwa  branżowego  oraz  klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa
branżowego11 (dalej: podstawa programowa z roku 2021).

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  zmiany  nazwy  i  oznaczenia  kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny w latach 2012 – 2021.

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102)

Podstawa programowa
Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

wyodrębnionej w zawodzie
Data rozpoczęcia

kształcenia

Podstawa programowa
z roku 2012

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej

Od roku szkolnego
2012/2013

Podstawa programowa
z roku 2017

MS.04. Świadczenie  usług  opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej

Od roku szkolnego
2017/2018

Podstawa programowa
z roku 2019

MED.03. Świadczenie  usług  pielęgnacyjno-
opiekuńczych  osobie  chorej  i
niesamodzielnej

Od roku szkolnego
2019/2020

Podstawa programowa
z roku 2021

MED.14. Świadczenie  usług  medyczno-
pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej

Od roku szkolnego
2021/2022

6 Dz.U. poz. 622, z późn. zm.  

7 Dz.U. poz. 316, z późn. zm.

8 Dz.U. poz. 184, z późn. zm.

9 Dz.U. poz. 860, z późn. zm.

10 Dz.U. poz. 991, z późn. zm.

11 Dz.U. poz. 211.
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Jak  wynika  z  powyższego,  w  latach  2012  –  2021  dwukrotnie  zmieniła  się  nazwa
kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie  opiekun  medyczny (od  roku  szkolnego
2019/2020  i  2021/2022),  zaś  czterokrotnie  zmieniło  się  oznaczenie  tej  kwalifikacji
(kolejne oznaczenia: Z.4., MS.04., MED.03., MED.14.). 

Oznaczenie  kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie  odpowiada  usytuowaniu
tego zawodu w wykazie zawodów nauczanych w szkołach systemu oświaty i zawiera
numer  kolejny  kwalifikacji  w  obszarze  kształcenia  zawodowego,  do  którego
jest przypisany  dany  zawód  (obszar  kształcenia  medyczno-społeczny:  odpowiednio
Z lub MS), a od roku szkolnego 2019/2020 – numer kolejny w branży, do której dany
zawód jest  przyporządkowany (branża opieki  zdrowotnej:  MED.).  Nazwa kwalifikacji
wyodrębnionej  w  zawodzie  odzwierciedla   natomiast  merytoryczny  zakres  treści
i uzyskiwanych  efektów  kształcenia,  który  musi  być  zharmonizowany  z aktualnie
wymaganym na rynku pracy zakresem  kompetencji  niezbędnych do realizacji  zadań
przyporządkowanych  do danego zawodu.  Stosownie  do postanowień art.  46 ust.  2
ustawy  Prawo  oświatowe,  zmiana   kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie
i – w konsekwencji  zmiana podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie –
dokonywane są na wniosek ministra właściwego dla danego zawodu, wyznaczonego
ze względu  na odpowiedni  dział  administracji  rządowej  określony w ustawie  z  dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej12.

Dokonane w roku 2019 i 2021, na wniosek Ministra Zdrowia, jako ministra właściwego
dla  zawodu  opiekun  medyczny,  zmiany  kwalifikacji  wyodrębnionej  w  tym zawodzie
wynikały  z  potrzeby  zapewnienia  dla  systemu  opieki  zdrowotnej  odpowiednio
przygotowanych pracowników i skutkowały koniecznością rozszerzenia – w stosunku
do stanu dotychczasowego –  merytorycznego zakresu kształcenia w tym zawodzie,
tj. podstawy  programowej.  Włączenie  do  zakresu  kształcenia  od  roku  szkolnego
2021/2022 także umiejętności świadczenia usług medycznych wspomagających prace
pielęgniarek  i  lekarzy  spowodowało,  iż  niezbędne  stało  również  wydłużenie  okresu
nauki w tym zawodzie o jeden semestr, tj. o 0,5 roku. 

Mimo  ww.  zmian  merytorycznych,  wynikających  z  potrzeby  harmonizowania
kształcenia  w  szkole  z  występującym  na  rynku  pracy  popytem  na  kwalifikacje
zawodowe,  nie  uległo  zmianie  usytuowanie  zawodu  w  klasyfikacji  zawodów  i
specjalności na potrzeby rynku pracy (co odzwierciedla niezmieniony  symbol cyfrowy
zawodu: 532102), a także w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, tj.:
 zakwalifikowanie  zawodu  do  nauczania  wyłącznie  w  szkole  policealnej

przeznaczonej  dla  osób  posiadających  wykształcenie  średnie  lub  średnie
branżowe,

 przyporządkowany  do  zawodu  poziom  Polskiej  Ramy  Kwalifikacji  (dyplom
zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej kształcącej w tym zawodzie oraz po
zdaniu  egzaminu  zawodowego  potwierdza  nadanie  kwalifikacji  na  poziomie  5
Polskiej Ramy Kwalifikacji)13.

12 Dz.U. z 2021 r. poz. 1893, z późn. zm. 

13 Art. 8 pkt 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r.
poz. 226, z późn. zm.).
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W aspekcie formalno-prawnym zawód  opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102),
w którym  wyodrębniono  kwalifikację  MED.14.  Świadczenie  usług  medyczno-
pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, jest zatem tym samym
zawodem, co:
 zawód  opiekun  medyczny  (symbol  cyfrowy  532102),  w którym  wyodrębniono

kwalifikację MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej, 

 zawód  opiekun  medyczny  (symbol  cyfrowy  532102),  w którym  wyodrębniono
kwalifikację  MS.04.  Świadczenie  usług  opiekuńczych  osobie  chorej
i niesamodzielnej, 

 zawód  opiekun  medyczny  (symbol  cyfrowy  532102),  w którym  wyodrębniono
kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Mając na względzie przedstawione powyżej uwarunkowania prawne i merytoryczne,
w odniesieniu do zadanych pytań uprzejmie informujemy.

Ad. 1 i 2. 

Osoba,  która  ukończyła  szkołę  kształcącą  w  zawodzie,  nie  może  być  ponownie
przyjęta do tej samej lub innej szkoły kształcącej w danym zawodzie. Nie jest możliwe
zgłoszenie takiej osoby do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i tym samym
nie  ma  podstaw  do naliczania  dla  takiego  słuchacza  stosownej  kwoty  w  części
oświatowej  subwencji  ogólnej  lub  udzielania  szkole  dotacji  z  budżetu  właściwej
jednostki samorządu terytorialnego. 

Kwestie  dotyczące aktualizacji  kwalifikacji  osób,  które uzyskały  dyplom w zawodzie
opiekun medyczny, w którym wyodrębniono kwalifikację odpowiednio Z.4., MS.04. lub
MED.03., należą do właściwości Ministerstwa Zdrowia.

Ad. 3. 

Wymagania  egzaminacyjne  na  egzaminach  przeprowadzanych  przez  okręgowe
komisje egzaminacyjne są ustalane w oparciu o podstawę programową realizowaną w
toku kształcenia. W związku z powyższym:
 osoby,  które  realizowały  podstawę  programową  z  roku  2012,  przystępują

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012;
 osoby,  które  realizowały  podstawę  programową  z  roku  2017  przystępują

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017;
 osoby,  które  realizowały  podstawę  programową  z  roku  2019,  w  tym  także

w brzmieniu  obowiązującym  od  roku  szkolnego  2021/2022,  przystępują  do
egzaminu zawodowego – Formuła 2019.

Szczegółowe informacje nt.  egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne  są  opublikowane  na  stronie  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/. 

 Z poważaniem
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Marianna Brzozowska-Skwarek
Zastępca Dyrektora

/ – podpisano cyfrowo/


