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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 1  

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w 

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 

poz. 2218) § 16 i § 17 otrzymują brzmienie: 

"§ 16. 1. Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

czynności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 

lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 215 oraz z 2007 r. poz. 1133) dla przeszkolonych 

pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności 

przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Podmioty lecznicze niespełniające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

wymagań dotyczących odrębności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci i 

oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii lub, w przypadku udzielania świadczeń 

zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji, odrębności oddziałów anestezjologii dla dzieci i 

oddziałów anestezjologii dostosują się do wymagań określonych w § 4 ust. 1 i 2 w terminie 

nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

3. Lekarz będący przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kierującym 

oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziałem anestezjologii i intensywnej 

terapii dla dzieci albo oddziałem anestezjologii lub oddziałem anestezjologii dla dzieci w 

szpitalu, niespełniający wymagań określonych w § 4 ust. 10, może pełnić tę funkcję nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką 

oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i 



intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla 

dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11, może pełnić tę funkcję 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 17. 1. Podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

dostosują się do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, które w 

dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymagań określonych w 

części I załącznika nr 1 do rozporządzenia, dotyczących "Wyposażenia stanowiska 

znieczulenia", dostosują się do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2021 r.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2018 r. 

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 


