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Drogie Koleżanki i Koledzy

Za nami lato, czas urlopów i wypoczynku, naładowani pozytywną energią 
wracamy do rzeczywistości - niestety szarej.

W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 8 czerwca br. ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych wywołało w środo-
wisku wiele emocji. 

Bo mimo konsultacji i propozycji jakie składało środowisko zawodowe pie-
lęgniarek i położnych ukazała się ustawa, w której pominięto między innymi 
pielęgniarki z tytułem magistra. I znów posypały się gromy na izby, na związki 
zawodowe bo nie dopilnowały, bo nic nie zrobiły... 

Mając kilkakrotnie możliwość spotykania się z przedstawicielami Ministra 
Zdrowia zazwyczaj słyszałam, że to oni wiedzą lepiej, co dla nas lepsze, wiedzą jak 
uzdrowić służbę zdrowia w Polsce i nawet jeżeli w niektórych kwestiach przyznają 
nam rację to i tak tworzą akty prawne, które z założenia miały coś poprawić 
w ostateczności niweczą czasem kilkunastomiesięczne konsultacje społeczne.

Niestety tylko z perspektywy ministerialnych biurek wszystko wygląda dobrze, 
bo wszyscy, którzy pracują w podmiotach leczniczych mogą łatwo i szybko prze-
konać się, że realia są odmienne od zamierzonych. I tyko ofiarna praca pielęg-
niarek i położnych powoduje, że ten nieudolny system służby zdrowia w miarę 
normalnie funkcjonuje.

Życzę sobie i Wam Drogie Koleżanki i Koledzy aby coś się w końcu zmieniło 
 i żeby nie było lepiej - ale było normalnie.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska



Gratulacje

dla Pani

mgr Alicji Szyłejko

z okazji obrony  
pracy doktorskiej pod tytułem:

Analiza determinant obciążenia 
biopsychospołczngo pracowni-
ków bloku operacyjnego warun-
kujące wystąpienie zespołu wypa-

lenia zawodowego

wraz z gratulacjami proszę przy-
jąć życzenia pomyślności w życiu 
zawodowym, satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, kolejnych sukce-
sów i pomyślności w życiu oso-

bistym

w imieniu ORPiP 
w Białymstoku 

życzy  
przewodnicząca 
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Przejście na emeryturę to krok, który prowadzi 
do świata, w którym istnieją tylko najbliżsi i własne 
życie - wreszcie na pierwszym planie.

Życzymy byś wypełniła ten czas spełniając wła-
sne marzenia, podróżuj w najdalsze zakątki świata, 
baw się z Antosiem, ciesz się szczęściem własnych 
dzieci i spotkaj się czasami z nami, wśród których 
przepracowałaś 40 lat - w oddziale noworodko-
wym, potem Punkcie Krwiodawstwa i od czterech 
lat w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

TERESA NATUNEWICZ
ceniona pielęgniarka, pełna empatii, bardzo 
obowiązkowa, poświęcająca pacjentom czas 
i serce. Wspaniała koleżanka zawsze chętna 
do pomocy, dbająca o współpracowników 
i walcząca o interesy środowiska jako wieloletnia 

przewodnicząca organizacji związkowej.

Za wiele lat wspólnie spędzonych  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej

dziękują koleżanki pracujące w ZOL
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Życzenia i gratulacje

Szanownym Koleżankom

Krystynie Bakun  
Walentynie Bokauszyn 

Ewie Ściepko
w związku z odejściem na emeryturę składamy ser-
deczne podziękowania za wspólną pracę, troskliwość 
roztaczaną nad pacjentami, wyrozumiałość  i cierpli-

wość zawodową 

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku

Tak!!! Zaczynasz nowe życie. 
Czy już słyszysz mocne bicie? 
Serce Twoje się raduje, 
w takt melodię wystukuje. 
Radość, wolność, możliwości - 
Nie ma pracy, nie ma złości, 
Nie ma szefa, który gada 
Więc swobodnie można siadać. 
Albo leżeć, jak kto woli. 
Wszystko robi się powoli 
W niczym nie ma obowiązku  
Można skupić się na związku ;) 
Szybko jechać na wakacje 
Super hotel, bal, kolacje.  
O co chodzi? Jak kto spyta  
Piękne życie emeryta!!



Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia.

Albert Einstein

PODZIĘKOWANIA

dla Pani Marianny Karpowicz
za wieloletnią, pełną oddania pacjentom  

pracę w zawodzie pielęgniarki  
Zakładu Medycyny Nuklearnej

Marianno, jesteśmy wdzięczni za pozytywne pro-
mieniowanie Twojego serca, Twoją pogodną twarz, 
za uśmiech dla pacjentów i dla nas. W ciągu tych 
wszystkich lat byłaś dla nas najlepszym przyjacielem, 
który zawsze służył pomocą i wsparciem, na którym 
zawsze można było polegać. Dziękujemy Ci za życz-
liwe, indywidualne podejście do każdego pacjenta, 

a także za fachowość.

Życzymy Ci tylko miłych wspomnień, wielu lat 
w  zdrowiu oraz czasu na realizacje swoich pasji 
i marzeń. Mamy nadzieję, że nie zapomnisz o nas 

i będziesz nas odwiedzać.

Pielęgniarki i położne 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

 w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. 
Próbuj życia i układaj je w swój własny sposób.

Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu. 
Spełniaj się...!

Pani Teresie Lewandowskiej 

Oddziałowej Kliniki  
Chorób Zakaźnych i Hepatologii  

odchodzącej na emeryturę 

koleżanki i koledzy  
z pracy
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
w OIPiP w Białymstoku

Pomimo wakacji i urlopów szkolenia podyplomowe w Izbie 
odbywały się przez cały czas. Był to również bardzo gorący okres 
w związku z obowiązującym od 1 maja Systemem monitorowa-
nia kształcenia (SMK) do 31 sierpnia br w celu założenia konta 
lub weryfikację wniosków odwiedziło naszą izbę 830 osób.

W dniu 13 czerwca br. zakończył się kurs specjalistyczny Wy-
konywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla 
pielęgniarek i położnych, który ukończyło 40 osób oraz w dniu 
17 lipca br - kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pie-
lęgniarek - 24 osoby. 

Kontynuujemy specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego oraz 
kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicz-
nego i pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią.

Wzorem lat ubiegłych, będziemy starali się, w miarę możli-
wości pomagać naszym koleżankom i kolegom podnosić swoje 
kwalifikacje. 

W tym celu zamierzamy kontynuować wcześniej rozpoczęte 
kursy i szkolenia jak i uruchamiać nowe zgodnie z prośbami 
i sugestiami naszego środowiska.

Poniżej zamieszczamy plany szkoleń na drugie półrocze

Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia Liczba 
miejsc

kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficzngo

60

kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 60

kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych 40

kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 60

Szkolenia w OIPiP
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Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia Liczba 
miejsc

kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo pediatryczne 60

szkolenie 
specjalizacyjne

Pielęgniarstwo internistyczne 30

szkolenie 
specjalizacyjne

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 30

szkolenie 
specjalizacyjne

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 30

Wszystkie koleżanki i kolegów zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej, na której można znaleźć aktualne 
informacje na temat szkoleń.

Przewodnicząca ORPiP 
 Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
dla pielęgniarek i położnych

Anna Andrejczuk  Anna Bagniuk-Plewa
Kinga Bielska  Barbara Elżbieta Chajter
Julia Danilczuk  Judyta Daszuta
Barbara Dąbrowska Dorota Dąbrowska-Olesiuk
Marzena Grodzka  Beata Małgorzata Godlewska
Danuta Januszek  Wioletta Elżbieta Jasielczuk
Barbara Kalinowska Grażyna Katarzyna Jędruszko
Beata Kondracka  Teresa Kołomyjska
Jolanta Leszczuk  Aleksandra Jolanta Kurowska
Monika Ł abanowska Katarzyna Miastkowska
Katarzyna Nazarko Joanna Nieścierewicz
Renata Nowacka  Grażyna Ochrymiuk-Selewoniuk
Alicja Jadwiga Pasemko Anna Paul

Szkolenia w OIPiP
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Anna Reszuta  Jadwiga Rogalska
Mariola Roszko  Elżbieta Jolanta Rogowska 
Anna Skrobczyńska Małgorzata Agata Rutkowska
Barbara Stepaniuk Marzanna Agata Sławińska
Beata Syrzycki  Dorota Katarzyna Sobolewska
Irena Tyniewicka  Marzanna Elżbieta Topczewska
Magdalena Witowska Małgorzata Żmujdzin

Kurs specjalistyczny  

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Małgorzata Brzósko Edyta Chociej
Anna Cylwik  Justyna Cymer
Elżbieta Godlewska Kamila Urszula Dybowska
Mirosława Januszewska Anna Januszkiewicz
Dorota Kalinowska Agnieszka Knieć
Halma Kotarska  Paulina Krahel
Edyta Alicja Lewczuk Agnieszka Lazarczyk
Marta Milewska-Buzun Alina Nazaruk
Elżbieta Obuchowska Małgorzata Prolejko
Anna Prusator  Dorota Rojsza
Katarzyna Stachurska Justyna Tomaszycka
Renata Zajkowska  Stanisława Bożena Zdrodowska

Wszystkim w/w koleżankom w imieniu Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku składam serdeczne gratulacje, 
życząc satysfakcji z tytułu podniesienia kwalifikacji, sukcesów 
w pracy zawodowej, oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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P  
rogram „poMOC, a nie przeMOC!”

Miło mi poinformować, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku w dniu 10 sierpnia 2017 roku podpisała 
list intencyjny z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w 
sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji 
programu „poMOC, a nie przeMOC!” dotyczącego przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, stosowanej wobec osób starszych, 
schorowanych i niepełnosprawnych.

Na kolejnych stronach Biuletynu zamieszczam obszerne in-
formacje na ten temat.

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcie 1. List intencyjny programu - awers

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcie 2 - List intencyjny programu - rewers

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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P  
rogram „poMOC, a nie przeMOC!”

W sierpniu 2017 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku włączyła się w realizacje programu profilaktycz-
nego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn.:

 „poMOC, a nie przeMOC!”. 

Program dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec 
osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2017 roku, przewidziany jest 
do realizacji do dnia 31 grudnia 2019 roku i ma charakter in-
formacyjno-edukacyjny. 

Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości 
społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób 
starszych, schorowanych i dotkniętych niepełnosprawnością.

Strategia programu ma na celu dostarczenie odbiorcom infor-
macji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym 
uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych 
i niepełnosprawnych.

Przekazywanie informacji o mechanizmach i objawach zjawi-
ska przemocy, łamanie mitów i stereotypów dotyczących prze-
mocy w rodzinie, a także przekazywanie informacji o skutkach 
ryzykownych i niezgodnych z prawem zachowaniach, skutkach 
nadużywania alkoholu. Program ma wspierać rozwój i nabywanie 
umiejętności w rozpoznawaniu i identyfikacji przemocy w ro-
dzinie oraz konsekwencjach prawnych jej stosowania.

Strategia zakłada również nabycie umiejętności społecznych tj. 
budowania relacji w rodzinie i rozwiązywania konfliktów mię-
dzyludzkich.

Adresatami programu są mieszkańcy woj. podlaskiego. Zwięk-
szenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest 
istotne zarówno jeśli chodzi o osoby starsze, schorowane i niepeł-
nosprawne mogące doznawać przemocy jak również osoby, które 
mają kontakt z takimi osobami lub mogą być świadkiem prze-
mocy w rodzinie. W praktyce oznacza to, iż każdy na różnych 
etapach swojego życia może zetknąć się ze zjawiskiem przemocy 

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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w rodzinie i istotnym jest by podjąć działania informacyjno-
-edukacyjne, które dotrą do jak najszerszego grona odbiorców. 

W programie uczestniczą następujące podmioty:

◆ Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

◆ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

◆ Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

◆ Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa, Wydział Pe-
dagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Nauk Penalnych)

◆ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki  
w Białymstoku

◆ Fundacja Cukrzyca a Zdrowie

◆ Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom  
Nadzieja

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Podpisanie
W dniu 10 sierpnia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji 

w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz zatwierdził prog-
ram „poMOC, a nie przeMOC!” i wspólnie z  Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dr n. 
med. Cecylią Dolińską złożyli podpisy na Liście Intencyjnym. 

Diagnoza problemu
Liczba osób w podeszłym wieku zwiększa się z roku na rok. 

Wzrasta średnia długość życia Polaków: dla kobiet - 78 lat, 
a dla mężczyzn - 70 lat. Szacuje się, że populacja osób starszych 
powyżej 65 roku życia stanowi grupę liczącą ok. 5 mln ludzi. 
Wydłużenie życia społeczeństw europejskich jest niebywałym 
osiągnięciem cywilizacji i stawia przed nami zupełnie nowe za-
dania. Starość - ostatni etap życia człowieka możemy podzielić 
na trzy kategorie. Według Światowej Organizacji Zdrowia mamy 
następujące etapy starości: wczesna starość 60-74 lat, starość po-
średnia 75-89 lat oraz starość późna lub długowieczność (tak 
nazywają ten wiek gerontolodzy) zaczyna się od 90 roku życia 
i trwa aż do śmierci. GUS wskazuje, iż wzrost liczby osób starych 
w społeczeństwie polskim nabiera coraz większego tempa. Prog-
nozuje się, że do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat 
(65 lat powszechnie przyjmuje się w Polsce jako umowną granicę 
starości) zbliży się do ¼ populacji. 

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo waż-
nym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Należy 
zwrócić uwagę, iż dopiero w ostatnich latach zjawisko to za-
częło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem. Zarówno 
dokumenty międzynarodowe (przyjęty w Madrycie w kwietniu 
2002 r. United Nation International Plan of Action) jak i krajowe, 
jasno podkreślają wagę zapobiegania temu zjawisku i wskazują, że 
ochrona osób starszych przed przemocą należy do Powszechnych 
Praw Człowieka. Przyjęta w Madrycie deklaracja zwraca uwa-
gę na kilka istotnych zagadnień m.in.: zapobieganie przemocy 
wobec osób starszych wymaga zaangażowania wielu środowisk 
społecznych a edukacja i rozpowszechnianie informacji o zjawis-
ku mają istotne znaczenie w przeciwdziałaniu przemocy wobec 
osób starszych, dotyczy to zarówno edukacji profesjonalistów, 

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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jak i całego społeczeństwa (przełamywanie tabu i obalanie ste-
reotypów istniejących w stosunku do ludzi starszych). 

Przemoc wobec osób starszych jest problemem 
uniwersalnym, badania pokazują, że występuje ona 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 
W 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej zostało przeprowadzone badanie naukowe przez Pol-
ską Akademię Nauk Instytut Psychologii. W opinii społecznej 
przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych 
wydaje się zjawiskiem wyraziście obserwowalnym. Na uwagę za-
sługuje fakt, że stosowanie przynajmniej jednej formy przemocy 
(fizycznej, ekonomicznej, psychicznej lub seksualnej) wobec osób 
starszych poza własną rodziną relacjonowało 59,7% responden-
tów, zaś we własnej rodzinie - 30,1%. Stosowanie przynajmniej 
jednej formy przemocy wobec osób niepełnosprawnych poza 
własną rodziną deklarowało 43,3% respondentów, zaś we wła-
snej rodzinie - 21%. Średnio 42,7% respondentów twierdziło, że 
w ciągu ostatnich lat znane są im przypadki przemocy fizycznej 
(38,4%), ekonomicznej (44,9%) i psychicznej (44,7%) poza ich 
rodziną wobec osób starszych. 

Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób starszych jest nie-
możliwa ze względu na dużą liczbę nieujawnionych incydentów. 
Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ bardzo często 
są przekonani o nie skuteczności organów ścigania, obawiają się 
odwetu. Ofiary nadużyć boją się umieszczenia ich w domach 
opieki, wstydzą się postępowania swoich oprawców (jeśli są oni 
członkami rodziny) oraz brakuje im wewnętrznej, psychicznej 
determinacji, by zgłosić incydent np. na policję. Ofiary twierdzą, 
iż „łatwiej przyznać się do przemocy ze strony męża czy żony niż 
do przemocy od tych, których się urodziło i wychowało”. Sytuacja 
krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna, wielowątkowa. 
Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność emocjonalna, 
mieszkaniowa bądź materialna.

Badanie przeprowadzone  w roku 2009, przez Instytut Psy-
chologii Polskiej Akademii Nauk, pn. „Przemoc w rodzinie wo-
bec osób starszych i niepełnosprawnych” pozwoliło wyciągnąć 
wnioski, że zaniżone statystki dotyczące przemocy wobec osób 
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starszych są konsekwencją tego, że utrzymują one zbyt mało kon-
taktów społecznych. Osoby spoza rodziny bądź bezpośredniego 
sąsiedztwa mogą nie wiedzieć o dokonanych aktach przemocy, 
a sami pokrzywdzeni nie zgłaszają tego zarówno z powodu ogra-
niczonych kontaktów i słabej mobilności, jak i strachu przed 
zmianą warunków życia (np. umieszczenie w domu pomocy spo-
łecznej). Osoby starsze, niepełnosprawne i schorowane są grupą 
szczególnego ryzyka, zagrożoną przemocą ze strony innych osób, 
wspólnie zamieszkujących. 

Z analizy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie woj. podla-
skiego wynika, iż liczba osób doznających przemocy w rodzinie 
zmienia się na przestrzeni lat, raz rosnąć, raz malejąc a udział 
osób starszych, pokrzywdzonych, w ogólnej liczbie osób dozna-
jących przemocy w rodzinie wzrastał od 2012 r. 

W 2012 r. osoby powyżej 65 roku życia stanowiły 6,63% ogółu 
wszystkich osób doznających przemocy w rodzinie. Do 2016 r. 
wartość ta wzrosła do 8,94%. Zaskakująco wysoki wzrost współ-
czynnika osób starszych doznających przemocy nastąpił w roku 
bieżącym - 12,02%. Jak wynika z charakterystyki omawianego 
zjawiska, statystyki nie stanowią odzwierciedlenia skali przemo-
cy wobec osób starszych. W tej kategorii ciemna liczba przypad-
ków przemocy wobec seniorów jest szczególnie trudna do ujaw-
nienia z uwagi na fakt, iż osoby starsze często przebywają pod 
opieką osób, które je krzywdzą a fakty te są skrzętnie ukrywane 
przez członków rodziny. O większości przypadków tego rodzaju 
przemocy możemy nigdy się nie dowiedzieć. 

Nie ujawnimy przypadków przemocy jeśli nie będziemy po-
siadali wiedzy i umiejętności dostrzegania, identyfikowania syg-
nałów świadczących o przemocy, jeśli będziemy dawać przyzwo-
lenie ogólnej aprobacie za zachowania przekraczające normy 
współżycia społecznego.

Liczbę przypadków przemocy wobec osób powyżej 65 roku 
życia objętych procedurą „Niebieskie Karty”,  w okresie 2012-
2017 r. obrazuje tabela na kolejnej stronie: 

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
16

/1

20
17

/1

Liczba sporządzonych formularzy 
Niebieskie Karty - A (ogółem)

2301 2523 4094 3827 3390 848 835

Liczba osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą w rodzinie (ogółem)

3935 3775 5296 4595 4148 1031 982

Liczba osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą powyżej 65 roku życia

261 277 451 439 371 90 118

Udział osób powyżej 65 roku życia 
w ogólnej liczbie osób doznających 
przemocy - wartość procentowa

6,63 7,34 8,52 9,55 8,94 8,73 12,02

Źródło - dane statystyczne z Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji 
- formularz III/8

W tym miejscu należy wskazać, że zaangażowanie pozapoli-
cyjnych podmiotów w realizację czynności wynikającej z Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493, z póź. zm.), w szczególności ochro-
ny zdrowia, jest niezbędne i mogłoby być większe. Z danych 
posiadanych przez podlaską Policję  wynika, iż znikoma ilość 
procedur Niebieskie Karty wszczynana jest przez przedstawicieli 
ochrony zdrowia. W 2012 r. w woj. podlaskim lekarze i pielę-
gniarki wypełnili 19 formularzy Niebieska Karta - A natomiast 
w latach 2015 i 2016 już tylko po 5 formularzy. Ogólną liczbę 
sporządzonych przez ochronę zdrowia formularzy prezentuje 
poniższa tabela:

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Liczba wypełnionych formularzy Niebieska 
Karta -A przez przedstawicieli ochrony zdrowia

19 7 8 5 5

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
powyżej 65 r. życia 261 277 451 439 371

Źródło - System Elektronicznej Sprawozdawczości Policji i dane z jednostek 
Policji
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Powyższe wskazuje na konieczność zwiększenia aktywności 
pracowników ochrony zdrowia w omawianym obszarze. W ra-
mach prezentowanego programu zostaną przeprowadzane dzia-
łania informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami ochrony 
zdrowia woj. podlaskiego, z zakresu rozpoznawania objawów 
przemocy i wszczynania procedury Niebieskie Karty. Szczególnie 
istotnym jest wyposażenie w powyższe informacje opiekunów 
medycznych odwiedzających osoby starsze w domach: pielęgnia-
rek środowiskowych i lekarzy rodzinnych. Przekazanie wiedzy w 
tym zakresie obejmie również pracowników Pomocy Społecznej 
udzielających usług opiekuńczych osobom starszym. 

Działania projektu. 
Bezpośrednia realizacja działań projektu należy do funk-

cjonariuszy komend miejskich/powiatowych policji garnizonu 
podlaskiego. W ramach programu przewidziano nawiązanie 
i prowadzenie współpracy z innymi instytucjami/organizacjami 
działającymi na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie (m.in. 
konferencje, akcje, kampanie, happeningi, sympozja, fora, warsz-
taty, prelekcje itp.). 

Podlascy dzielnicowi, w ramach realizowanego programu roz-
poczęli wspólne działania z pielęgniarkami środowiskowymi.

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcia 3, 4, 5 - Pielęgniarki środowiskowe i dzielnicowi z wizytą w rodzinach 
osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, sierpień 2017 r.

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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W rezultacie już w sierpniu 2017 roku odbyły się wizyty w ro-
dzinach osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. 
Spec jaliści prowadzą rozpoznanie pod kątem potrzeb i prob-
lemów osób starszych oraz udzielają wszechstronnej infor-
macji o sposobach postepowania w przypadku krzywdzenia. 
Idea prezentowanego programu oraz podejmowane działania, 
w tym  prowadzone spotkania/zajęcia informacyjno-edukacyjne 
z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych społeczności są 
propagowane w lokalnych środkach masowego przekazu.  Infor-
macje o prowadzonych działaniach można znaleźć na stronach 
internetowych TVP Białystok (Obiektyw, aktualności) i Polskiego 
Radia Białystok, w audycji 10.10 z dzielnicowym.

W ramach programu prowadzone są szkolenia dla przedsta-
wicieli służby zdrowia. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce 
14 czerwca 2017 roku, gdzie w trakcie posiedzenia  Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, funkcjonariusze 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku omówili ska-
lę zjawiska przemocy w rodzinie, jego objawy i skutki, a także 
przedstawili metody przeciwdziałania. W dalszej części spotka-
nia policjanci zaprezentowali formularz oraz sposób wypełniania 
Niebieskiej Karty - A.

Uwieńczeniem spotkania była dyskusja, podczas której wymie-
niono się doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze szeroko 

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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rozumianej przemocy. Na zakończenie uczestnikom przekazano 
materiały informacyjne, plakaty i ulotki. 

Zdjęcia: 6, 7 - Szkolenie z podlaską Policją podczas posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, czerwiec 2017 r.

W ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!” kontynuowa-
na jest też współpraca policjantów Wydziału Prewencji Komendy

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcia: 8 i 9 - Szkolenie Alumnów z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Białymstoku, maj 2016  r.

Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z  Archidiecezjalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Prowadzone są 
szkolenia alumnów w zakresie zagrożeń rzutujących na poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców Podlasia. 

Już w maju 2016 r. w spotkaniu poświęconym problematyce 
przemocy w rodzinie udział wzięło 35 przyszłych duchownych.  
Funkcjonariusze przekazali słuchaczom wiedzę z zakresu realiza-
cji procedury Niebieskie Karty, przejawów i form przemocy, spo-
sobów przeciwdziałania temu zjawisku oraz możliwoś ci udziela-
nia pomocy osobom doznającym przemocy jak i ich sprawcom.

Program „poMOC, a nie przeMOC!” ma charakter informa-
cyjno-edukacyjny. Zasadnym jest aby znajomość realizowanych 
działań dotarła do jak największej grupy odbiorców. W tym 
celu, dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Białymstoku, opracowano i wydano ulotki informacyjne, 
których kolportaż odbywa się dzięki zaangażowaniu partnerów 
programu. Przekazywane są one w urzędach, przychodniach, 
podczas konferencji, spotkań i indywidualnych wizyt w rodzi-
nach.

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcie 10 - Awers ulotka

Podczas ogólnopolskich obchodów Kampanii Białej Wstążki 
tj. „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” (w terminie 25 
listopada - 10 grudnia 2017 r.) odbędzie się konferencja inaugu-
rująca program „poMOC, a nie przeMOC!”, na którą zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych. Szczegóły dotyczące terminu, 
miejsca i możliwości udziału w konferencji zostaną podane na 
stronie www.podlaska.policja.gov.pl, w terminie późniejszym.

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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Zdjęcie 11 - Ulotka - rewers 

Uroczyste zakończenie realizacji programu przewiduje się 
z udziałem wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących, 
na koniec 2019 roku.

W kolejnych numerach Biuletynu postaramy się przedstawić 
bliższe informacje na temat zjawiska przemocy, rozpoznawania 
jej objawów, czynności jakie należy podejmować w przypadku 
ujawnienia przemocy a także aspektów prawnych przestępstwa 
przemocy w rodzinie i bieżących wydarzeniach dotyczących rea-
lizacji programu.

mł. asp. Marlena Połowianiuk 
wojewódzki koordynator procedury Niebieskie Karty

Program „poMOC, a nie przeMOC!”
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K  
alendarium

01.06.2017 Uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Białymstoku 
Cecylii Dolińskiej w obradach Konwentu Przewodniczących 
w Warszawie.

01.06.2017 Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji ds. Pomocy 
Socjalnej.

02.06.2017 Regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa pt. 
Pacjent z NTM - leczenie, pielęgnacja i opieka - najnowsze 
standardy w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

02.06.2017 Spotkanie w sprawie systemu podstawowego zabez-
pieczenia  świadczenia opieki zdrowotnej w POW NFZ 
- uczestniczyła Dorota Rojsza.

05.06.2017 Obrona doktoratu pielęgniarki Alicji Szyłejko pod 
tytułem: Analiza determinant obciążenia biopsychospo-
łecznego pracowników bloku operacyjnego warunkujące 
wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego- uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

06.06.2017 Szkolenie przeprowadzone w SPZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Białymstoku przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Agatę Panas pt. 
Aspekty etyczno-prawne pracy  pielęgniarek Odpowiedzial-
ność zawodowa pielęgniarki - udział wzięło 31 uczestników.

06.06.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego.

07.06.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Opieki Stac-
jonarnej.

07.06.2017 Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

07.06.2017 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.

Kalendarium OIPiP
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07.06.2017 Szkolenie zorganizowane we współpracy z Konsul-
tantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego województwa podlaskiego dr n. med. Nadzieją 
Sołowiej z zakresu przymusu bezpośredniego - udział wzięło 
38 uczestników.

13.06.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

13.06.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.06.2017 Szkolenie dla Przewodniczących ORPiP i pracow-
ników oipip w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
Warszawie nt. Tworzenia prawa samorządowego, zmian 
w kodeksie pracy i uznawania kwalifikacji - uczestniczyły 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Specjalista ds. 
Rejestru Katarzyna Rymarczyk.

13.06.2017 Kontrola w zakresie realizacji szkolenia specjaliza-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku przeprowadzona przez Konsultanta Krajowego 
w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki Danutę Dyk i Konsultanta Wojewódzkiego w dz. 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w woj. podlaskim Jerzego Lipskiego.

14.06.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

14.06.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

14.06.2016 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku i pełnomocników,
Podjęto uchwały w sprawach:
•	upoważnienia do zawierania umów i rozliczania 

w imie niu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z Ministrem Zdrowia środków budże-
towych przekazanych na pokrycie kosztów czynności 

Kalendarium OIPiP
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przejętych przez samorząd pielęgniarek i położnych 
od organów administracji państwowej w latach 2015  
-2019;

•	 zmiany Uchwały Nr 7/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia stanowisk pracy w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w VII 
kadencji samorządu;

•	przyjęcia Regulamin Sztandaru Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku;

•	 zgłoszenia przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku na członka II kadencji 
Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych;

•	przystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku do Podlaskiego Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego;

•	przystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku do współpracy, w ramach realizacji 
Programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku pn. poMOC, a nie przeMOC! 
i podpisania listu intencyjnego.

19.06.2017 Spotkanie ze studentami kończącymi studia na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska

20.06.2017 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

21.06.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

21-22.06.2017 VII posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Toruniu - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

03.07.2017 Konferencja Ochrona danych osobowych w sektorze 
ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku - uczestniczyła 
Specjalista ds. Rejestru Katarzyna Rymarczyk.

Kalendarium OIPiP
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03.07.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz  Pielęgniarki 
Oddziałowej Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem 
Leczenia Zeza w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Kli-
nicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku - przewodniczyła 
Cecylia Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy Paniom Pielęgniarkom Oddzia-
łowym: Elżbiecie Dziemiach i Annie Możejko.

04.07.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Leczenia Bólu w Białostockim Centrum Onkologii im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - przewodniczyła 
Cecylia Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Barbarze Kierdelewicz.

11.07.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.07.2017 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

17.07.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Szcze-
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

26.07.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

08.08.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.08.2017 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Warszawie - uczestniczyła Sekretarz ORPiP 
Beata Janina Olejnik.

08.08.2017 Podlaskie Forum Samorządów Zawodu Zaufania 
Publicznego organizowane przez Okręgową Radę Adwokac-
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ką w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

09.08.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

29.08.2017 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
w Białymstoku - uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

31.08.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu  zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce, 
i 2  położnym.

31.08.2017 Podlaskie Forum Samorządów Zawodu Zaufania 
Publicznego organizowane przez Okręgową Radę Adwokac-
ką w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska.

14.06-12.07-24.06-9.07.2017 Posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych podjęto - 150 uchwał:

1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 7 pielęgniarek, 2 położne,
•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 5 pielęg-

niarek,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 62 pielęgniarki, 2 pielęg-
niarzy, 16 położnych,

•	wydanie duplikatu: 3 pielęgniarki.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 22 pielęgniarki,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 5 pielęgniarek,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka.
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3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe:
•	wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-

nie podyplomowe - 5 uchwał: Interrete Sp.z o.o. Wroc-
ław, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz 
Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA Ostrołęka, 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regional-
ny w Siedlcach.

4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowania na przeszkolenie: 4 pielęgniarki,
•	 zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka.

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (73 osoby).

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 1 uch-

wała (5 osób),
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego: 1 uchwała (3 osoby).
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 

w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 4 uchwały (Białostockim 
Centrum Onkologii, Uniwersyteckim Dziecięcym Szpi-
talu Klinicznym w Białymstoku).

8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicie-
la samorządu do udziału w pracach komisji w zakre-
sie kształcenia podyplomowego - 2 uchwały: Podlaski 
Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki i nammous 
sp. j. w Białymstoku, Interrete Sp. z o. o. we Wrocławiu.

9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 4 uchwały.

Kalendarium OIPiP



34

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacje konsultanta wojewódzkiego

Drogie Koleżanki i Koledzy polecam lekturę bardzo ważnej in-
terpelacji, którą złożyła Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Pro-
fesjonalnie przygotowany materiał pokazuje potencjał naszego 
zawodu. Zachęcam do wykorzystania zawartych tu argumentów 
w dyskusjach. Myślę , że po przeczytaniu tego materiału nikt nie 
ma już wątpliwości, nie można zastąpić pielęgniarki ratownikiem 
medycznym a próby wprowadzenia ich do systemu zagrażają bez-
pieczeństwu pacjentów. Każdy z przedstawicieli tych zawodów 
ma swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia wyznaczone przez 
model kształcenia i zakres kompetencji przypisanych do profesji. 

Anna Koper

Do Ministra Zdrowia 

w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczeń 
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe,  
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 

samodzielnie lub na zlecenie  
oraz w sprawie poprawy sytuacji kadrowej i płacowej 

pielęgniarek w Polsce

W wykonaniu delegacji ustawowej z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz 
ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1887), w Ministerstwie Zdrowia został 
przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych in-
nych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane 
przez ratownika medycznego. Rozporządzenie to, z dnia 20 kwietnia 
2016 r., zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 27 kwietnia br. 
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Rozporządzeniem objęte zostały m. in. wykazy świadczeń zdro-
wotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 
udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie. 

Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy, Minister Zdrowia został 
upoważniony do określenia zakresu takich świadczeń „kierując się 
zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia 
przed- i podyplomowego”. Wypada w związku z tym przypomnieć, 
że dotychczas ratownicy medyczni byli przygotowywani w drodze 
kształcenia przed- i podyplomowego wyłącznie do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych, czyli udzielania świadczeń 
zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania oso-
by w stanie nag łego zagrożenia zdrowotnego. Mając na uwadze 
fakt, że zdecydowana mniejszość, bo tylko około 25 % ratowników 
medycznych, posiada ukończone studia licencjackie na kierunku ra-
townictwo medyczne, należy podkreślić, iż programy kształcenia dla 
kierunku ratownictwo medyczne zapewniają absolwentowi uzyska-
nie kwalifikacji jedynie do samodzielnego wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, co oznacza brak przygotowania ratowników 
medycznych do samodzielnego (bez zlecenia, bez nadzoru) udziela-
nia innych świadczeń zdrowotnych. 

Dodatkowo, co warto zauważyć, kształcenie praktyczne jest ukie-
runkowane także wyłącznie na przygotowanie do realizacji działań 
ratunkowych, nie zaś innych świadczeń zdrowotnych, gdyż kształ-
cenie praktyczne nie obejmuje praktyki w zakresie POZ, AOS ani na 
oddziałach szpitalnych innych niż SOR; poza tym wymiar praktyki 
wynosi jedynie minimum 10 tygodni, co daje 400 godzin przy 8 go-
dzinnym dyżurze, gdy np. kształcenie praktyczne pielęgniarek obej-
muje minimum 2300 godzin praktyki w oddziałach szpitalnych i POZ. 

Z kolei, dotychczasowy zakres kształcenia podyplomowego ra-
towników medycznych określa § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ra-
towników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), wymieniając wyłącz-
nie zagadnienia wchodzące w zakres działania systemu Pańs twowego 
Ratownictwa Medycznego. W konsekwencji, obecnie ratownicy me-
dyczni nie posiadają kwalifikacji nabytych w procesie kształcenia 
oraz praktycznego wykonywania zawodu do udzielania świadczeń 
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe. 
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W przedstawionej sytuacji, wskazana wyżej nowela z 2015 r. art. 
11 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozszerzyła 
zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach wykonywa-
nia zawodu ratownika medycznego o świadczenia zdrowotne inne 
niż medyczne czynności ratunkowe oraz wprowadziła możliwość 
ich udzielania przez ratowników medycznych poza systemem Pańs-
twowego Ratownictwa Medycznego. Uzasadnieniem wprowadzenia 
przedmiotowej zmiany była świadomość wciąż powiększających się 
braków lekarzy i pielęgniarek. 

Analizując treść przedmiotowych przepisów w nowym brzmieniu, 
uzasadniony wydaje się wniosek, że ustawodawca nie był konse-
kwentny przy określaniu nowego zakresu wykonywania zawodu ra-
townika medycznego. W pkt. 1 ust. 1 art. 11 ustawy o PRM określone 
bowiem zostało, że „wykonywanie zawodu ratownika medycznego 
polega na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunko-
wych udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza”. 

Z  powołanego brzmienia przepisu nie można, moim zdaniem, 
wyprowadzić wniosku, że ratownik medyczny może samodzielnie 
udzielać innych świadczeń zdrowotnych niż medyczne czynności 
ratunkowe. Umacnia takie przekonanie przepis art. 11 ust. 6 ustawy 
o PRM, zgodnie z którym „ratownik medyczny, w ramach udzielania 
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
wykonuje zlecenia określone w dokumentacji medycznej”, czyli działa 
na zlecenie, a więc niesamodzielnie. I dopiero w ust. 11 art. 11 usta-
wy o PRM ustawodawca powierza Ministrowi Zdrowia określenie 
szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 
czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 
medycznego samodzielnie z tym, że muszą się one zawierać w zakre-
sie wiedzy i umiejętności nabytych przez ratowników medycznych 
w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. 

Biorąc pod uwagę wyżej zaprezentowane kwalifikacje ratowników 
medycznych, z powołanej wytycznej należy wyprowadzić wniosek, 
że obecnie ratownicy medyczni nie powinni udzielać jakichkolwiek 
świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres medycznych 
czynności ratunkowych oraz poza systemem PRM. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jednak nie uzależnia możli-
wości udzielania przez ratowników medycznych takich świadczeń od 
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uprzedniego nabycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności w drodze 
kształcenia przed- i podyplomowego, co może sugerować, że wbrew 
wyraźnie wyartykułowanej intencji ustawodawcy, Minister Zdrowia 
zamierza wyposażyć ratowników medycznych w możliwość samo-
dzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 
czynności ratunkowe w oderwaniu od ustawowej przesłanki po-
siadania przez nich odpowiedniej wiedzy i umiejętności nabytych 
w drodze kształcenia. W związku z tym uprawnione jest stwierdzenie, 
że przedmiotowy projekt rozporządzenia zmierza do wykonania 
delegacji ustawowej w sposób wadliwy. 

W podobny sposób należy ocenić bardzo szeroko określony zak res 
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie, 
bowiem także w tym przypadku projektodawca nie uzależnił moż-
liwości ich udzielania od wcześniejszego uzyskania przez ratownika 
medycznego odpowiedniej wiedzy i umiejętności w ramach kształ-
cenia.Jeszcze raz pragnę podkreślić, że powyższe stanowisko ma 
szczególne znaczenie w obecnej sytuacji. 

W kolejnej nowelizacji ustawy o PRM, ustawodawca przewidział 
na przyszłość możliwość uzyskania przez ratowników medycznych 
dodatkowych kwalifikacji w drodze kształcenia przed- i podyplomo-
wego. Temu bowiem służy nadanie nowego brzmienia art. 10 i nast. 
ustawy o PRM, dokonane art. 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). Skoro ustawodawca stwa-
rza ratownikom medycznym możliwość uzupełnienia kwalifikacji 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 
czynności ratunkowe, to Minister Zdrowia nie powinien, wydając 
projektowane rozporządzenie, doprowadzać do sytuacji, w której 
ratownicy medyczni zostaną dopuszczeni do udzielania świadczeń 
zdrowotnych zanim nabędą odpowiednie kwalifikacje.

Opisany stan rzeczy ma szczególne znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa pacjentów. Konstytucyjnie zagwarantowane każ-
demu prawo do ochrony zdrowia nakłada na Państwo obowiązek 
zorganizowania systemu ochrony zdrowia w taki sposób, aby m. in. 
świadczenia opieki zdrowotnej były udzielane przez kompetentny 
personel medyczny. 
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Nie może być tolerowana taka sytuacja, w której odpowiedzialne 
władze publiczne dysponując właściwymi danymi dotyczącymi bra-
ków w zakresie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, powierzają udzielanie 
świadczeń zdrowotnych innej grupie zawodowej, która nie ma do 
tego odpowiednich kwalifikacji, stwarzając w ten sposób stan bez-
pośredniego narażenia pacjentów na utratę zdrowia i życia.

Aspekt odpowiednich kwalifikacji do udzielania świadczeń zdro-
wotnych ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż wyniki badań nauko-
wych dowodzą związku kwalifikacji personelu medycznego ze śmier-
telnością pacjentów i występowaniem innych zdarzeń niepożądanych 
na oddziałach szpitalnych. Odwołam się w tym miejscu do wyników 
wieloośrodkowego, międzynarodowego badania obserwacyjnego w 
300 szpitalach 9 państw europejskich (projekt RN4CAST) pokazu-
jących, że zatrudnienie na oddziałach szpitalnych pielęgniarek z wy-
kształceniem licencjackim koreluje z efektami opieki, tj. powoduje 
wzrost jakości opieki i spadek zdarzeń niepożądanych, w tym zgonów 
pacjentów: każdy 10% wzrost zatrudnienia pielęgniarek z tytułem 
licencjata na oddziale szpitalnym powoduje obniżenie prawdopo-
dobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych o 7%. 

Pacjenci w szpitalach, w których pielęgniarki w 60% posiadały tytuł 
licencjata pielęgniarstwa i w których przypadało średnio 6 pacjentów 
na pielęgniarkę, mogli być narażeni na prawie 30% mniejszą śmiertel-
ność aniżeli pacjenci w szpitalach, gdzie tylko 30% pielęgniarek miało 
tytuł licencjata i pielęgniarka opiekowała się średnio 8 pacjentami. 

Zatem wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, 
że zatrudnianie nieodpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej 
może negatywnie wpłynąć na wyniki leczenia pacjentów, obniżenie 
jakości opieki medycznej i bezpieczeństwa pacjentów. Ponieważ 
określonym w OSR celem wydania projektowanego rozporządzenia 
jest „wsparcie i uzupełnienie liczby pielęgniarek w systemie ochrony 
zdrowia”, wypada podkreślić, że obecnie ratownicy medyczni nie po-
siadają kwalifikacji pozwalających im na zastępowanie pielęgniarek. 

Przeciwne twierdzenie może wynikać jedynie z błędnego rozu-
mienia funkcji zawodowych pielęgniarek w warunkach klinicznych. 
Wymaga zaznaczenia, że kształcenie pielęgniarek kładzie szczególny 
nacisk na przygotowanie do samodzielnej realizacji działań pielęgna-
cyjnych, które stanowią istotę pracy pielęgniarki. Pielęgniarki pracują 
metodą procesu pielęgnowania, w której dokonuje się oceny stanu 
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pacjenta, na tej podstawie stawia się diagnozy pielęgniarskie oraz 
planuje opiekę, którą następnie realizuje się i ocenia jej efekty.

Ocena stanu pacjenta odbywa się z wykorzystaniem m.in. badań 
fizykalnych, dostępnych skal, mających zastosowanie w praktyce 
pielęgniarskiej. Na podstawie zebranych danych stawiane są diagnozy 
pielęgniarskie, co odbywa się coraz częściej z wykorzystaniem Klasyfi-
kacji diagnoz pielęgniarskich (ICNP® lub NANDA), które są rozwijane 
na świecie od lat 80-tych XX wieku. Od lat w Polsce trwają prace, aby 
włączyć klasyfikację ICNP® do systemu dokumentacji elektronicznej, 
co poprawi jakość opieki oraz ułatwi komunikację pielęgniarską. 
Etap planowania opieki pielęgniarskiej odbywa się z wykorzystaniem 
dowodów naukowych (Evidence Based Nursing Practice - Praktyka 
Pielęgniarska Oparta na Wynikach Badań).

W procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na ten ele-
ment, umiejętność poszukiwania aktualnych dowodów naukowych, 
ich oceny oraz zastosowania w praktyce. Przygotowanie do prakty-
kowania pielęgniarstwa metodą procesu pielęgnowania trwa przez 
cały okres studiów: zarówno w ramach kształcenia teoretycznego 
jak i w warunkach klinicznych na wszystkich oddziałach szpitalnych 
i w  POZ. Realizacja zaplanowanych działań odbywa się z wykorzy-
staniem najnowszych metod pielęgnacji, których pielęgniarki uczą 
się zarówno w toku zajęć teoretycznych oraz w toku kształcenia 
praktycznego.

Oprócz realizacji działań technicznych, w nauczaniu bardzo szeroko 
rozwinięte są aspekty realizacji wsparcia. Pielęgniarki są przygotowa-
ne do realizowania pielęgnowania w sposób holistyczny - odnosząc 
się do sfery nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, społecznej, duchowej 
i kulturowej. W odróżnieniu do pielęgniarek, w kształceniu ratowni-
ków medycznych, dotychczas nie ma żadnych treści, które mógłby 
przygotowywać ratownika medycznego do realizacji pielęgnowania 
pacjenta w określonych jednostkach chorobowych na bezpiecznym 
dla pacjenta poziomie i zgodnie ze światowymi standardami.

Kształcenie pielęgniarek, w przeciwieństwie do kształcenia ratow-
ników medycznych, przygotowuje pielęgniarki także do realizacji 
działań diagnostycznych: przygotowania pacjenta do poszczególnych 
badań, postępowania w trakcie i po badaniach, jak również do samo-
dzielnego ordynowania niektórych badań, a ponadto do samodziel-
nego realizowania świadczeń rehabilitacyjnych z uwzględnieniem sta-
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nu pacjenta w poszczególnych jednostkach chorobowych. Z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pacjenta istotny jest także aspekt świado-
mości pacjentów co do roli ratowników medycznych na oddziałach 
szpitalnych. Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że pacjenci nie 
będą spodziewać się ratowników medycznych na oddziałach szpi-
talnych, co może spowodować dezorientację po stornie pacjentów 
co do roli, jaką mają odgrywać ratownicy medyczni na oddziałach 
szpitalnych, a zwłaszcza czego pacjenci będą mogli oczekiwać od 
ratowników medycznych. Pamiętać bowiem należy o tym, że dla 
pacjenta ratownik medyczny będzie się kojarzył z osobą wykonującą 
medyczne czynności ratunkowe.

Należy jeszcze podnieść sprawę zgodności przyjętego w projek-
towanym rozporządzeniu rozwiązania z prawem Unii Europejskiej. 
Projekt zakłada bowiem powierzenie ratownikowi medycznemu 
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych należących do za-
kresu wykonywania zwodów lekarza i pielęgniarki.

Oba wymienione zawody są zawodami regulowanymi w rozumie-
niu przepisów prawa unijnego o uznawaniu kwalifikacji zawodo-
wych[8], a warunkiem wykonywania tych zawodów „jest posiadanie 
przez osobę zainteresowaną kwalifikacji gwarantujących, że posiada 
ona wykształcenie spełniające ustanowione minimalne wymogi”, 
którego z całą pewnością nie spełnia ratownik medyczny. Oznacza to, 
że np. pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną powinny zdobyć 
określone dyrektywą kompetencje, spośród których szczególnie waż-
ne jest „samodzielne postawienie diagnozy odnośnie do wymaganej 
opieki pielęgniarskiej na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej 
i klinicznej oraz planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki 
pielęgniarskiej w procesie leczenia pacjentów (…)”, na podstawie 
wiedzy i umiejętności zdobytych w toku kształcenia. Takiej wiedzy 
ani umiejętności ratownik medyczny nie zdobywa w toku kształcenia. 
W związku z tym ratownik medyczny na podstawie prawa polskiego 
będzie uprawniony do wykonywania czynności zawodowych, do 
których nie posiada kwalifikacji w rozumieniu prawa unijnego. 

Niewątpliwie nowe kompetencje ratowników medycznych pok-
rywają się z dotychczasowymi kompetencjami pielęgniarek i coraz 
częściej wspomina się o uzupełnianiu braku wystarczającej liczby 
pielęgniarek ratownikami medycznymi. Jaka wobec tego jest liczba 
czynnych zawodowo pielęgniarek i czynnych zawodowo ratowni-
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ków medycznych i czy powierzenie nowych kompetencji ratowni-
kom będzie miało istotny wpływ na wypełnienie zapotrzebowania 
w świadczenia pielęgniarskie w Polsce? 

Jednym ze sposobów działania w celu zwiększenia wskaźnika iloś-
ci pielęgniarek na 1000 mieszkańców (dla Polski wynosi ok. 5) jest 
wsparcie z funduszów UE, w szczególności w zakresie Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 r, którego założeniem jest 
zwiększenie liczby edukowanych pielęgniarek. 

Jaka jest gwarancja, że zwiększenie liczby miejsc na uczelniach pie-
lęgniarskich nie wpłynie jedynie na zwiększoną emigrację kończących 
studia oraz kiedy szacunkowo działania EFS spowoduje zwiększenie 
wskaźnika do poziomu jaki jest w Szwecji - ok. 13 pielęgniarek na 
1000 mieszkańców?

Kamila Gasiuk-Pihowicz
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Z  
estaw przeciwwstrząsowy a pielęgniarki

Poniżej zamieszczamy korespondencję pomiedzy NRPiP i NFZ 
w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej:

Warszawa, dnia 11.05.2017 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Znak: DSOZ.401.788.2017

Pani Kamila Malinowska 
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Polityki Lekowej  
i Farmacji 
w Ministerstwie Zdrowia

W załączeniu przekazuję pismo pani Prezes Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych z dnia 25 kwietnia 2017 r. znak: NIPIP-NRPIP-
-DM.002.87.2017.TK w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego, 
który powinien znajdować się w neseserze pielęgniarskim i jedno-
cześnie wnoszę o wpisanie zgodnie z kompetencjami, wyposaże-
nia nesesera pielęgniarskiego używanego w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej, do przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 j.t.), analogicznie 
jak ma to miejsce w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora  

Departamentu Świadczeń  
Opieki Zdrowotnej NFZ  

Leszek Szalak
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Z  
estaw przeciwwstrząsowy a pielęgniarki

Warszawa, dnia 25.04.2017 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Pan Andrzej Jacyna  
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uprzejmie prosi o wprowa-
dzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w warunkach zawierania 
i realizacji umów w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
domowej, zapisu dotyczącego składu zestawu przeciwwstrząsowego 
w wyposażeniu nesesera pielęgniarskiego w analogiczny sposób jak 
skład zestawu  przeciwwstrząsowego w neseserze pielęgniarki pods-
tawowej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem produktów leczniczych 
zakwalifikowanych do kategorii dostępności Lz. 

W załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zak-
resu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej w warunkach realizacji świadczeń pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej neseser pielęgniarski powinien być 
wyposażony m.in. w zestaw przeciwwstrząsowy. Załącznik ten nie 
określa składu zestawu. 

Z informacji przekazywanych przez świadczeniodawców wynika, że 
NFZ wymaga od pielęgniarek realizujących świadczenia z zakresu pie-
lęgniarskiej opieki długoterminowej domowej posiadania w zestawie 
przeciwwstrząsowym m.in. 6% HAES do wlewów kroplowych, pro-
duktu leczniczego z kategorią dostępności Lz (lecznictwo zamknięte). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. 
w  sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszcze-
gólnych kategorii dostępności (Dz.U. z 2016 r., poz.1769) mówi, iż 
produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności „stosowane 
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wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz”, w przypadku, gdy z uwagi 
na swe właściwości farmakologiczne, sposób podawania, wskaza-
nia, innowacyjność lub ze względu na interes zdrowia publicznego 
jest zarezerwowany dla leczenia, które może być prowadzone tylko 
w lecznictwie zamkniętym.

W kwestii realizacji zlecenia lekarskiego zawierającego lek prze-
znaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez 
pielęgniarki i położne rodzinne wypowiedział się również Departa-
ment Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia wskazując, iż 
powinny one odmówić wykonania takiego zlecenia jako niezgodnego 
z przepisami prawa (kopia pisma w załączeniu).

Ponadto z informacji uzyskanych od pielęgniarek podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej domowej wynika, 
że 6%HAES w praktyce nie jest stosowany, a będący obowiązkowo 
w zestawie ulega przeterminowaniu i musi być utylizowany. Takie 
postępowanie prowadzi do niegospodarności.

W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
wnosi jak we wstępie.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas
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Z  
estaw przeciwwstrząsowy a pielęgniarki

Warszawa, dnia 11.05.2017 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Znak: DSOZ.401.788.2017

Pani/Pan  
Dyrektor Oddziału  
Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

(wszyscy)

W załączeniu przekazuję pismo pani Prezes Naczelnej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego, 
który powinien znajdować się w neseserze pielęgniarskim.

Dodatkowo informuję, że Fundusz wystąpi do Ministra Zdrowia 
z  wnioskiem wyposażenia nesesera pielęgniarskiego używanego 
w  pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, do przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i  opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1658 j.t.), analogicznie jak ma to miejsce w przepisach Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora  

Departamentu Świadczeń  
Opieki Zdrowotnej NFZ  

Leszek Szalak
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Z  
estaw przeciwwstrząsowy a pielęgniarki

Warszawa, 17 marca 2017
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Polityki Lekowej i Farmacji  
PL0.4642.1.2.2017.JM 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Przes
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2017 r. znak: NIPIP-NRPIP-

-DM.002.47.2017.TK (także z 21 listopada 2016 r.) w sprawie wydania 
opinii dotyczącej podawania w warunkach domowych produktów 
leczniczych zakwalifikowanych do kategorii dostępności - Lz (Lecz-
nictwo zamknięte), proszę o przyjęcie poniższego.

Jeżeli produkt leczniczy, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 6 wrześ-
nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 t. poz. 2142), jest 
zakwalifikowany do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamknię-
tym, to nie może być stosowany w innych warunkach. Lekarz nie 
powinien wystawić recepty Lz poza leczeniem zamkniętym a apteki 
ogólnodostępne nie powinny jej realizować. Jest to zarezerwowane 
dla aptek szpitalnych. Natomiast pielęgniarka rodzinna i położna 
rodzinna otrzymując skierowanie na realizację zlecenia zawierające-
go lek przeznaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zam-
kniętym, powinny odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jako 
niezgodnego z przepisami prawa. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. 
w  sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszcze-
gólnych kategorii dostępności. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1769) podano 
kryteria, zgodnie z którymi produkt leczniczy zalicza się do kategorii 
dostępności „stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 
- Lz”, wskazując przy tym właściwości farmakologiczne, sposób po-
dania, wskazania, innowacyjność lub interes zdrowia publicznego. 

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 

Ewa Warmińska

Informacje NRPiP



47

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

A  
pel organizacji, towarzystw i samorządów medycznych

Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Pols-
ce został podpisany przez ponad sto organizacji: pacjentów, nau-
kowych towarzystw i samorządów medycznych.

Warszawa, 12 lipca 2017 r.

Pan 
Andrzej Duda 
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu ponad 100 organizacji pacjentów, naukowych towa-
rzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych przekazujemy 
Panu nasz wspólny apel o podjęcie właściwych decyzji i zdecydowa-
nych działań w celu zwiększenia finansowania ze środków publicz-
nych ochrony zdrowia w Polsce do przynajmniej 6% PKB. 

Z naszego codziennego doświadczenia wiemy, że jest to poziom, 
który powinniśmy osiągnąć w ciągu najbliższych paru lat, ponieważ 
już za kilka lat oczekiwania i żądania skutecznego leczenia oraz sta-
rzenie się społeczeństwa będą wymagały jeszcze większych nakła-
dów. Dobitnie wskazują na to porównania wydatków na leczenie 
w  Polsce z krajami, w których ochrona zdrowia jest w ocenie pac-
jentów na poziomie, którego oczekują także Polacy.

W odpowiednio finansowanych dziedzinach medycyny już jesteś-
my w stanie uzyskiwać w Polsce wyniki na poziomie najlepszych 
w Europie. To nie brak umiejętności czy chęci, lecz niedostatek środ-
ków powoduje, że leczenia na oczekiwanym poziomie w większości 
dziedzin nie możemy jeszcze zapewnić.

Kiedy zdrowie się psuje, staje się rzeczywiście najważniejszą w życiu 
sprawą. Pacjenci, ich bliscy i pracownicy ochrony zdrowia wiedzą 
o tym doskonale. W polityce zdrowie jest od dawna zaniedbywa-
ne. Podejmowane są tylko doraźne działania organizacyjne, które 
bez odpowiednich środków nie dają szans na poprawę systemu ani 
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dla pacjentów, ani dla pracowników. Zwiększenie finansowania jest 
jednym z wielu potrzebnych działań, ale jest najbardziej podstawo-
wym, absolutnie niezbędnym i najpilniejszym warunkiem zadbania 
o potrzeby zdrowotne Polaków.

Ta fundamentalna decyzja wymaga zgody wszystkich głównych sił 
politycznych Polski, w poczuciu odpowiedzialności za rozwój kraju 
i tworzenie fundamentów poprawy jakości życia naszego społeczeń-
stwa. Pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia oczekują więc od Pana 
pozytywnej odpowiedzi na ten apel.

Wszystkie zmiany w ochronie zdrowia powinny być wprowadzane 
na podstawie propozycji wypracowanych wspólnie przez pacjentów 
i pracowników medycznych ze wsparciem głównych sił politycznych. 
Powinny być sprawdzane w niewielkiej skali i dostosowywane do 
rzeczywistych potrzeb i możliwości, zanim zaczną obowiązywać 
wszystkich. Wspólny apel środowisk pacjentów i pracowników me-
dycznych jest także deklaracją zaangażowania, woli porozumienia 
oraz współpracy.

Sygnatariusze Apelu 
- organizacje, towarzystwa 

i samorządy medyczne
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A  
pel organizacji, towarzystw i samorządów medycznych

APEL 
organizacji pacjentów, towarzystw lekarskich  

i samorządów zawodów medycznych 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W trosce o zabezpieczenie prawa pacjentów do korzystania 
z wysokiej jakości opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych, a także zważając na interes społeczeństwa w zapew-
nieniu sprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej w nadcho-
dzących latach, sygnatariusze niniejszego apelu reprezentujący 
środowisko pacjentów oraz osób wykonujących zawody medycz-
ne zwracają się do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowie-
dzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej 
o pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia 
do ponad 6% PKB oraz dokonanie koniecznych zmian służących 
poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zwracając uwagę na:
- trwające od wielu lat poważne niedofinansowanie systemu 

ochrony zdrowia w Polsce, które sprawia, że pomimo dokła-
dania starań przez pracowników zaangażowanych w udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej jak i osoby zarządzające 
systemem ochrony zdrowia nie da się w obecnych realiach 
zapewnić funkcjonowania tego systemu na poziomie odpo-
wiadającym oczekiwaniom pacjentów,

- wynikające z niedoboru środków finansowych ograniczenie 
dostępności do leczenia, jak również ciągłe zadłużanie się 
placówek ochrony zdrowia,

- nieprzejrzyste zasady wyceny świadczeń zdrowotnych i duże, 
często nieuzasadnione obiektywnymi względami, różnice 
w poziomie finansowania pomiędzy poszczególnymi gru-
pami świadczeń,
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- niewłaściwe zasady finansowania świadczeń zdrowotnych ze 
środków publicznych powodujące, że podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych co roku wykonują znaczną liczbę 
tzw. ponadlimitowych świadczeń nie mając pewności, że 
koszt tych świadczeń zostanie im zwrócony,

- szybko rosnące i w pełni uzasadnione oczekiwania pacjentów 
wobec systemu ochrony zdrowia związane ze stale zwiększa-
jącymi się możliwościami współczesnej medycyny,

- istotne zmiany demograficzne zachodzące w polskim społe-
czeństwie, określane mianem starzenia się społeczeństwa, 
bardzo szybko zwiększające zapotrzebowanie na usługi 
w zak resie ochrony zdrowia,

- brak sprzyjających warunków organizacyjnych i finansowych 
dla kształcenia w zawodach medycznych, co już obecnie 
przek łada się na zbyt małą liczbę personelu medycznego, 
a w nieodległej perspektywie może praktycznie pozbawić 
pacjentów opieki w niektórych dziedzinach medycyny,

- słuszne oczekiwania środowisk medycznych w zakresie na-
leżytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną pracę,

podpisane pod niniejszym apelem organizacje pacjentów 
wspólnie z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich i sa-
morządami zawodów medycznych apelują do Rządu, polityków, 
administratorów ochrony zdrowia i wszystkich osób odpowie-
dzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o szybkie zwięk-
szenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% 
PKB. 

Zwiększenie poziomu finansowania powinno nastąpić w ciągu 
paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ 
już w kilkuletniej perspektywie nakłady na poziomie 6% PKB 
będą niewystarczające.

W ślad za zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną pos-
tulujemy również wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, 
które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości bez zadłu-
żania podmiotów leczniczych. Zmiany powinny polegać przede 
wszystkim na poprawie finansowania niedostatecznie wycenio-
nych świadczeń.
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Za niezmiernie ważne uznajemy także odbudowanie w społe-
czeństwie zaufania do systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez 
realistyczne określanie oczekiwań i celów oraz wyłączenie wpły-
wu nieustannych zmian i obietnic politycznych na funkcjono-
wanie ochrony zdrowia. 

W ocenie sygnatariuszy tworzenie zasad funkcjonowania sys-
temu opieki zdrowotnej i ich zmiany powinny zawsze rozpoczy-
nać się od wolnego od wpływów politycznych dialogu pomiędzy 
pacjentami i fachowymi pracownikami ochrony zdrowia. Zale-
camy także daleko idącą ostrożność we wprowadzaniu zmian 
systemowych w ochronie zdrowia. Powinny one uwzględniać 
realne możliwości wynikające z poziomu finansowania oraz być 
poprzedzone działaniami pilotażowymi zanim zostaną wprowa-
dzone w życie w skali całego kraju.

Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak 
najszybciej. Obecny system opieki zdrowotnej nie jest zdolny 
do funkcjonowania na oczekiwanym przez Polaków poziomie. 
Przy niedostatecznym poziomie finansowania nawet najlepsze 
rozwiązania w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i dobra 
organizacja pracy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego po-
ziomu świadczeń i ich dobrej dostępności dla pacjentów. 

Należy więc jak najszybszej poprawić finansowanie, co jest nie-
zbędnym warunkiem poprawy sytuacji pacjentów i zapewnienia 
fachowym pracownikom medycznym możliwości wykonywania 
zawodu w Polsce, w odpowiednich, godnych warunkach.

Sygnatariusze Apelu 
- organizacje, towarzystwa 

i samorządy medyczne

Warszawa, 26 czerwca 2017
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S  
ystem weryfikacji Prawa Wykonywania Zawodu

Start systemu weryfikacji numeru  
Prawa Wykonywania Zawodu  

Pielęgniarki i Położnej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych pod adresem:
 nipip.pl/weryfikacja-pwz 

uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada 
prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana.

W celu wyszukania osoby konieczne podanie jest następują-
cych danych:

1. Peselu z numeru Prawa Wykonywania Zawodu (7 cyfrowy 
numer z literą ‘P’ lub ‘A’ na końcu).

lub za pomocą dodatkowych opcji wyszukania
2. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i nazwiska 

oraz nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą ‘P’ lub ‘A’ na końcu).
lub

3. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i nazwiska 
oraz Peselu.

W przypadku pkt 2 i 3 drugie imię wpisujemy po spacji po 
pierwszym imieniu i jest ono wymagane jeżeli osoba nie wpisze 
dokładnie takich samych imion i nazwiska do systemu wery-
fikacji jak te które podała do Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych system nie wyszuka jej.

Baza danych jest aktualizowana co 24 godziny.
System ogranicza liczbę zapytań do 20 w czasie 24 godzin z da-

nego adresu ip.
System pokaże tylko następujące statusy:

Osoba zarejestrowana
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęg-
niarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpisa-
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ną/ym do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzo-
nego przez (nazwa izby);

Osoba z zaprzestaniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęg-
niarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpi-
saną/ym do rejestru pielęgniarek i położnych pro-
wadzonego przez (nazwa izby) obecnie zaprzestał/a 
wykonywania zawodu;

Osoba z wpisanym skreśleniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest osobą 
skreśloną z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych 
prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęg-
niarek i położnych;

Osoba z wygaszonym PWZ
Osoba o danych (dane po których szukano) posiada 
wygaszone prawo wykonywania zawodu i nie może 
wykonywać zawodu.

Brak takiej osoby
Brak takiej osoby (dane po których szukano), prosimy 
o sprawdzenie danych lub wyszukanie po dodatkowych 
opcjach.

W przypadku błędnego wyniku weryfikacji prosimy o kon-
takt z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu 
aktualizacji danych.
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U  
stawa o POZ

W dniu 8 sierpnia 2017 r.  
odbyło się robocze spotkanie  

w Ministerstwie Zdrowia  
w sprawie projektu ustawy o POZ

W dniu 8 sierpnia 2017 r. odbyło się robocze spotkanie w Mi-
nisterstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o POZ, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Wicemi-
nistrem Zdrowia Z. Królem, przedstawiciele NFZ z Prezesem 
A. Jacyną, natomiast Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 
reprezentowały Wiceprezes M. Łodzińska, Sekretarz J. Wale-
wander, członek NRPiP T. Kuziara i A. Stanikowska - prze-
wodnicząca zespołu ds POZ. 

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie obaw środowiska 
przed utratą samodzielności podmiotów pielęgniarskich i po-
łożniczych po roku 2025, ponadto dyskutowano w jaki sposób 
należałoby wypracować metody wymiany informacji o wspól-
nych listach pacjentów tak aby objąć koordynowaną opieką pac-
jentów zdeklarowanych zarówno do lekarza jak i pielęgniarki 
bądź położnej POZ. 

NFZ przygotował wykaz podmiotów w Polsce, które wykonują 
świadczenia z podziałem na różne formy organizacyjno-prawne, 
oraz informacje o strukturze umów realizowanych w 2017 w zak-
resach świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ. 

Ponadto przedmiotem rozmów była możliwość uczestniczenia 
podmiotów pielęgniarskich i położniczych w pilotażach opieki 
koordynowanej. 

Ponadto Wiceminister Z. Król zaproponował udział pielęgnia-
rek i położnych w konferencji jaką planuje zorganizować Senat 
RP w temacie nowoczesnego POZ.
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S  
ystem Monitorowania Kształcenia 

W związku z licznymi problemami związanymi z funkcjono-
waniem Systemu Monitorowania Kształcenia w dniu 10 sierp-
nia 2017 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Centrum Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia. 

Przedmiotem spotkania było przekazanie uwag od OIPiP, pie-
lęgniarek i położnych, oraz organizatorów kształcenia podyplo-
mowego na temat funkcjonowania systemu SMK.

Wśród poruszonych tematów omawiano m.in:
◆ bardzo ograniczony dostęp do infolinii,
◆ brak instrukcji
◆ brak możliwości wybrania historycznych kursów i spec-

jalizacji
◆ automatyczną weryfikację pielęgniarek i położnych
◆ poprawienie nazewnictwa pól i ich rozmiarów
◆ migrację wpisów do SMK dokonywanych przed 1 maja 

2017 r.
◆ brak możliwości wydruku i pobrania danych z systemu
◆ brak możliwości rezygnacji z zapisania się do danego kursu
◆ podawania przez pielęgniarki i położne tylko raz informacji 

o ukończonych kształceniach podyplomowych a nie przy 
każdym składaniu wniosku o kurs 

◆ brak możliwości testowania systemu
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S  
tanowisko Naczelnej Rady PiP

Stanowisko Nr 9  
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych 

skierowane do Ministra Zdrowia

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 
roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), Prezy-
dium NRPiP wnosi o pilną jej nowelizację z uwagi na bardzo 
krzywdzące i nierówne traktowanie osób wykonujących zawód 
pielęgniarki i położnej wobec innych grup wykonujących zawody 
medyczne.

Prezydium NRPiP popiera działania strony rządowej dotyczące 
kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń w ochronie 
zdrowia. Jednak w związku z brakiem akceptacji przez Minis-
terstwo Zdrowia postulatów dotyczących wynagrodzeń dla pie-
lęgniarek i położnych zawartych w Stanowisku Nr 7 Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i po-
łożnych ponownie apelujemy w tej sprawie.

Prezydium NRPiP wnosi o dokonanie pilnej nowelizacji przed-
miotowej ustawy w następujących kwestiach:

I. Zmiana Załącznika do ustawy - tabeli określającej współ-
czynniki pracy w pkt 7-9
w następujący sposób:
1. Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położ-

na z tytułem magistra położnictwa i z tytułem specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa - współczynnik 1,05;
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2. Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położ-
na z tytułem magistra położnictwa albo pielęgniarka lub 
położna z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
- współczynnik 1,0;

3. Pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa -współczynnik 0,74.

II. Niezależnie od powyższego, treść Załącznika do ustawy 
powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie prze-
widujący, że wyższy współczynnik pracy przysługuje pielęg-
niarce lub położnej posiadającej wykształcenie wyższe (ma-
gister pielęgniarstwa, magister położnictwa) lub specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa.

III. Wprowadzenie wyraźnego zapisu w art. 3 ust. 3 ustawy, 
określającego, że środki finansowe zagwarantowane pielęg-
niarkom i położnym w ramach zawartego Porozumienia z 
dnia 23 września 2015 roku pomiędzy MZ, NFZ, OZZPiP 
i NRPiP, i określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1793 z późn. zm.) na wzrost 
wynagrodzeń w latach 2015-2019 i lata następne, są niezależ-
ne od uregulowań wynagrodzenia przewidzianego w ustawie 
z dnia 08 czerwca 2017 r.

Prezydium NRPiP stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek, nie-
korzystnym dla pielęgniarek i położnych zmianom w zakresie 
realizacji w/w Porozumienia. Domagamy się kontynuacji przy-
jętych w nim zobowiązań, zgodnie z deklaracją obecnie urzędu-
jącego Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Powyższe propozycje są wyrazem słusznych oczekiwań nasze-
go środowiska w zakresie należytego wynagradzania za trudną 
i odpowiedzialną pracę. Oczekujemy, że postulowane zmiany 
zostaną wdrożone jak najszybciej z uwagi na drastycznie i sys-
tematycznie rosnące niedobory kadry pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia.

 Sekretarz  NRPiP  Wiceprezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Mariola Łodzińska
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U  
stawa - najniższe wynagrodzenie zasadnicze

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych  

w podmiotach leczniczych

Niniejsza publikacja przybliża główne założenia ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  
(ustawa weszła w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r.)

1. Cel regulacji
Ustawa z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynag-
rodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych - dalej u.n.w.z.m. - ma, 
według jej twórców, stanowić systemowe rozwiązanie prawne 
zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zak-
resie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników 
medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
„Unormowania te mają na celu ochronę interesu niewątpli-
wej wagi, tj. konstytucyjnie zagwarantowanego prawa oby-
watela do ochrony zdrowia. Dla zapewnienia przez państwo 
realizacji tego uprawnienia niezbędne jest podejmowanie 
działań mających na celu nie tylko wykształcenie profesjo-
nalnej kadry medycznej, ale również zachęcenie jej do pod-
jęcia zatrudnienia w zawodzie w podmiotach leczniczych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (fragment uzasadnie-
nia do projektu ustawy).

2. Czego dotyczy ustawa?
Ustawa określa zasady ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przy uwzględ-
nieniu rodzaju wykonywanej pracy oraz sposobu osiągania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Przy czy najniższe 
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wynagrodzenie zasadnicze w rozumieniu ustawy oznacza 
najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługu-
jące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny w pod-
miocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3 
albo art. 7 u.n.w.z.m.

3. Kogo obejmie ustawa?
Regulacje wskazanej ustawy dotyczą pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 
Podmiot leczniczy to podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. 
- zaś pracownikiem wykonującym zawód medyczny według 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych jest:

- osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., która jest zatrudniona w ramach 
stosunku pracy w podmiocie leczniczym,

- osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w pod-
miocie leczniczym, która bierze bezpośredni udział w 
wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i bie-
żącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności 
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami 
środowiska oraz na prowadzeniu działalności oświato-
wo-zdrowotnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., osobą wykonującą za-
wód medyczny jest osoba uprawniona na podstawie odręb-
nych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny. „Pojęcie „wykonywa-
nie zawodu medycznego” odnosi się do osób, które fachowo, 
stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem 
zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowied-
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nie kwalifikacje. Przez kwalifikacje należy rozumieć zasób 
wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń 
zdrowotnych” (zob. A. Kolosa, Zdaniem Państwowej Inspek-
cji Pracy, PiZS 2000, nr 7-8, s. 54). 
Pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje osoby 
wykonujące zawody, których status jest określony ustawo-
wo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego 
prawa takiego uregulowania (M. Dercz, Komentarz do art. 
2 ustawy o działalności leczniczej, LEX 2014).
Jak podkreśla Urszula Walasek-Walczak (Komentarz do art. 
2 ustawy o działalności leczniczej, LexisNexis, 2013), przez 
osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę 
uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dzie-
dzinie medycyny.
Ustawa wspomina też o pracownikach niemedycznych zat-
rudnionych w podmiotach leczniczych w ramach stosunku 
pracy, nakazując w art. 5 u.n.w.z.m., iż w zawartym porozu-
mieniu albo zarządzeniu wydanym przez kierownika pod-
miotu leczniczego lub podmiot tworzący, określa się również 
zasady podwyższania wynagrodzenia wyżej wymienionych 
osób w taki sposób, aby wynagrodzenie to odpowiadało 
w szczególności rodzajowi wykonywanej przez nie pracy 
i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a tak-
że uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Jednakże 
brak tu konkretnych (kwotowo lub procentowo określonych) 
zobowiązań nałożonych na pracodawcę w zakresie podwyżek 
płac tej grupy pracowników. Ustawowy obowiązek dotyczy 
jedynie ustalenia zasad podwyżek wynagrodzeń pracowni-
ków niemedycznych w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

4. Zasady podwyższania wynagrodzenia

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pra-
cownika wykonującego zawód medyczny nie może być niższe 
niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób 
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określony w art. 3 ust. 1 u.n.n.w.m. na dzień 31 grudnia 
2021 r.
Docelowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., kwotę ba-
zową stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 październi-
ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - dalej 
u.m.w.p., w poprzednim roku. A zatem najniższe wynag-
rodzenie zasadnicze ustalane będzie jako iloczyn współczyn-
nika pracy dla danej grupy zawodowej określonego w za-
łączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
w rozumieniu art. 1 pkt 3a u.m.w.p. w roku poprzedzającym 
ustalenie. 
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało 
pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnio-
nemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zat-
rudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokoś-
ci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę.
Jak podkreślają autorzy projektu, w odróżnieniu od ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,projektowana usta-
wa określa najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego, to znaczy podstawowego wynagrodzenia brut-
to, określonego w umowie o pracę, bez dodatkowych skład-
ników (dodatków) do wynagrodzenia oraz innych świad czeń 
związanych z pracą. 
Pełne wynagrodzenie pracownika, wykonującego zawód me-
dyczny i zatrudnionego w podmiocie leczniczym, obejmujące 
także ewentualne dodatki do wynagrodzenia (np. z tytułu 
pełnienia dyżurów medycznych), nie będzie się zatem ogra-
niczać do kwoty najniższego wynag rodzenia ustalonego 
zgodnie z projektowaną ustawą i może być od niego wyższe.

5. Okres przejściowy
Ustawa zakłada, że docelowa wysokość najniższego wynag-
rodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po 
upływie wskazanego w ustawie okresu przejściowego.
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W okresie przejściowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.),pod-
miot leczniczy ma obowiązek dokonania podwyższenia wy-
nagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód 
medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako 
iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do 
ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Sta tystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż naj-
niższe wynagrodzenie zasadnicze.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadni-
cze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego 
w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.
Sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego usta-
lają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym 
podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu 
zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”; pod-
miot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja 
związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybra-
nym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezen-
towania ich interesów;
Porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja, a jeśli 
porozumienie nie zostanie zawarte w tym terminie, sposób 
podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w drodze 
zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

- kierownik podmiotu leczniczego,
- podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 

u.n.w.z.m. w przypadku podmiotów leczniczych dzia-
łających w formie jednostek budżetowych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.dz.l.

Stosownie do treści art. 3 ust. 5 u.n.w.z.m., ustalony w drodze 
porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wy-
nagrodzenia zasadniczego musi zapewniać proporcjonalny 
dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagro-
dzenia, przy czym:
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•	na	dzień	1	lipca	2017	r.	wynagrodzenie	zasadnicze	pra-
cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika,

•	na	dzień	1	lipca	2018	r.	wynagrodzenie	zasadnicze	pra-
cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika,

•	na	dzień	1	lipca	2019	r.	wynagrodzenie	zasadnicze	pra-
cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika,

•	na	dzień	1	lipca	2020	r.	wynagrodzenie	zasadnicze	pra-
cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika,

•	na	dzień	1	lipca	2021	r.	wynagrodzenie	zasadnicze	pra-
cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika.

Stosownie do treści art. 3 ust. 3 u.n.w.z.m., ustalony w dro-
dze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania 
wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko 
pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost mie-
sięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej 
dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie 
art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych- dalej u.ś.o.z.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przedmiotowej ustawy: 
„Ustalony w toku negocjacji sposób podwyższenia wynag-
rodzenia powinien zapewniać proporcjonalny dla każdej 
z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia. 
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Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmu-
jącej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powi-
nien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki 
albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 137 ust. 2 u.ś.o.z. 
Wykonując ustawę w przypadku pielęgniarek i położnych, 
pracodawca zobowiązany będzie do zaliczenia do wynag-
rodzenia zasadniczego tej części wzrostu wynagrodzenia 
pielęgniarki lub położnej, która stanowiłaby dopełnienie do 
wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego okreś-
lonego w ustawie. W pozostałej części decyzja o formie pod-
wyższenia wynagrodzenia pielęgniarek i położnych podej-
mowana byłaby na niezmienionych zasadach.”
W porozumieniu zawartym z pracownikami, lub w zarzą-
dzeniu powinny być określone również zasady podwyższa-
nia wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stosunku 
pracy w podmiocie leczniczym, niewykonujących zawodu 
medycznego.

6. Obowiązki podmiotów leczniczych
Podmioty lecznicze będą zobowiązane do podwyższania wy-
nagrodzeń pracowników objętych ustawą, których wynagro-
dzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
Kontrolę wykonywania ww. obowiązku przeprowadzać bę-
dzie:

1) podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 u.dz.l. 
na zasadach określonych w tej ustawie;

2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej In-
spekcji Pracy.

7. Grupy zawodowe
Zgodnie z przedmiotową ustawą wysokość najniższego mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pra-
cownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym 
na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uza-
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leżniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji 
wymaganych przy jej wykonywaniu.

Ustawa zakłada podział pracowników medycznych zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych na 10 grup zawodowych, 
które określone zostały w oparciu o kryterium poziomu wy-
kształcenia wymaganego od danego pracownika oraz do-
datkowo posiadanej przez niego specjalizacji, w następujący 
sposób:

1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizac-
ję drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 
dziedzinie medycyny;

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 
pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny;

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji;

4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta;

5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia 
i specjalizacji;

6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1-5, wymagający wyższego wykształce-
nia, bez specjalizacji;

7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją;

8. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją.

9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji.

10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący za-
wód medyczny inny niż określony w lp. 1-9, wymagający 
średniego wykształcenia.
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8. Współczynnik pracy

Współczynnik pracy dla poszczególnych grup zawodów me-
dycznych kształtuje się następująco:

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na 
zajmowanym stanowisku

Współczyn
nik pracy

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 
drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
medycyny

1,27

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 
pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73

5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i 
specjalizacji

1,05

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez 
specjalizacji

0,73

7 Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

1,05

8 Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73

9 Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64

10 Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego 
wykształcenia

0,64

9. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania przepisów 
Kodeksu pracy

Jak podkreślają autorzy projektu, przepisy ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
nie wyłączają stosowania przepisów ogólnych ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczących zasad usta-
lania wynagrodzenia. 
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Określenie w ustawie zasady ustalania najniższych wyna-
grodzeń zasadniczych oraz wzajemnych relacji pomiędzy 
wynagrodzeniami dla poszczególnych kategorii zawodowych 
pracowników medycznych, nie stoi w sprzeczności z przepi-
sami Kodeksu pracy normującymi zasady ustalania wynag-
rodzenia za pracę, w tym zakłada możliwość różnicowania 
wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników w za-
leżności od posiadanego doświadczenia zawodowego, stażu 
pracy, dodatkowych kwalifikacji itp.
W Sejmie procedowany jest też obywatelski projekt o mini-
malnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który prze-
widuje m.in. wzrost płac w ochronie zdrowia w ten sposób, 
aby 1 lipca 2019 r. osiągnęły one poziom właściwy dla danej 
grupy zawodowej. Aktualnie przedmiotowym projektem 
zajmą się dwie sejmowe komisje - Zdrowia i Finansów Pub-
licznych.

Kwiatkowska Monika
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Co oznacza określenie, że ustalony w drodze porozumienia spo-

sób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki 
lub położnej „uwzględnia” wzrost miesięcznego wynagro-
dzenia? 
Pytanie dotyczy art. 3 ust. 3 ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych.

Co oznacza określenie, że ustalony w drodze porozumienia spo-
sób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pielęg niarki 
lub położnej „uwzględnia” wzrost miesięcznego wynagrodze-
nia dokonany na podstawie przepisów wydanych na podsta-
wie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych?

Odpowiedź
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z 8.03.2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych - dalej u.n.w.z.m. - wykonując ustawę 
w przypadku pielęgniarek i położnych, pracodawca zobowiązany 
będzie do zaliczenia do wynagrodzenia zasadniczego tej części 
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki lub położnej, która stano-
wiłaby dopełnienie do wysokości najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego określonego w przedmiotowej ustawie.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 3 ust. 3 u.n.w.z.m., ustalony w drodze 

porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagro-
dzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki 
lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia 
danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepi-
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sów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych - dalej u.ś.o.z.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przedmiotowej ustawy:
„Ustalony w toku negocjacji sposób podwyższenia wynagro-

dzenia powinien zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup 
zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia. Ponadto spo-
sób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko 
pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcz-
nego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 
u.ś.o.z. 

Wykonując ustawę w przypadku pielęgniarek i położnych, pra-
codawca zobowiązany będzie do zaliczenia do wynagrodzenia 
zasadniczego tej części wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki lub 
położnej, która stanowiłaby dopełnienie do wysokości najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego określonego w projektowanej 
ustawie. 

W pozostałej części decyzja o formie podwyższenia wynagro-
dzenia pielęgniarek i położnych podejmowana byłaby na niez-
mienionych zasadach.”

Kwiatkowska Monika

Warto wiedzieć
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy obliczając minimalne wynagrodzenie pielęgniarki/położ-

nej według ustawy o sposobie ustalania najniższego wynag-
rodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nale-
ży uwzględnić wynagrodzenie podwyższone środkami na 
wzrost wynagrodzeń?

W jaki sposób potraktować pielęgniarki zatrudnione w pod-
miocie leczniczym pobierające dodatek „zembalowski” 
z boku tzn. dodatek do wynagrodzenia zasadniczego wypła-
cany osobną lista płac, jeżeli chodzi o realizację zapisów usta-
wy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników 
wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych?

Czy jeżeli część z kwoty dodatku włączymy do wynagrodzenia 
zasadniczego, to w ten sposób zrealizujemy wymóg danego 
minimalnego wynagrodzenia?

Odpowiedź
Tak. 
W świetle ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania naj-

niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonu-
jących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych, uwzględnia się wynagrodzenie pielęgniarki/położnej 
podwyższone środkami na wzrost wynagrodzeń przekazanymi 
na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - dalej r.o.w.u.

Uzasadnienie
W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że formuła wypłaty 

środków na wzrost wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 
4 r.o.w.u. w postaci dodatku budzi zastrzeżenia. Mimo, iż nie 
została ona w rozporządzeniu określona, jednak w świetle w 
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orzecznictwa Sądu Najwyższego jakie powstało na gruncie ‘usta-
wy 203’ która również przewidywała przyznanie pielęgniarkom 
podwyżek wynagrodzenia w wysokości narzuconej przez prawo-
dawcę nie znajduje ona uzasadnienia. Sąd ten negatywnie wy-
powiedział się bowiem na temat takiej formuły przyznania pod-
wyżki, stwierdzając, iż wynikający z art. 4a ustawy z 16.12.1994 r. 
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw 
obowiązek doprowadzenia do wzrostu wynagrodzeń pracowni-
ków samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie 
może zostać zrealizowany poprzez wypłatę na rzecz pracow-
ników określonych kwot w formie dodatku do wynagrodzenia 
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r. 
sygn. akt III BP 1/05).

Wyjaśnienie tej kwestii jak również relacji pomiędzy przepi-
sami w/w rozporządzenia a przepisami ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, zawarte zostało jednak w uzasadnieniu projektu wy-
żej wymienionej ustawy. Wskazuje ono, iż ustawa ta, zasadniczo, 
nie wprowadza obowiązku podwyższania wynagrodzeń, a  je-
dynie konieczność utrzymywania ich na nie niższym poziomie, 
niż przewidziany w jej przepisach. W przypadku, gdy aktualne 
wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki 
jest niższe niż wymagane przez nową ustawę, projekt wskazuje 
następujący sposób postępowania: sposób podwyższania wyna-
grodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej 
uwzględniać powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia da-
nej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Wykonując ustawę w przypadku pielęgniarek i położnych, pra-
codawca zobowiązany będzie do zaliczenia do wynagrodzenia 
zasadniczego tej części wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki lub 
położnej, która stanowiłaby dopełnienie do wysokości najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego określonego w projektowanej 
ustawie. W pozostałej części decyzja o formie podwyższenia 

Warto wiedzieć



72

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

wynagrodzenia pielęgniarek i położnych podejmowana byłaby 
na niezmienionych zasadach.

Tym samym w świetle ustawy o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
uwzględnia się wynagrodzenie pielęgniarki/położnej podwyż-
szone środkami na wzrost wynagrodzeń przekazanymi na mocy 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Warto wiedzieć
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy brak potwierdzenia posiadanych specjalizacji przez pie lęg-

niarki przy zatrudnianiu ich w szpitalu może mieć wpływ na 
ustalenie wynagrodzenia według ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych?

Czy sytuacji, w której przy zatrudnieniu (udzielaniu zlecenia 
świadczenia medycznego) na kontrakt szpital nie żądał od 
pielęgniarek potwierdzenia posiadania przez nie specjali-
zacji, czy też wyższego wykształcenia, koniecznym jest zas-
tosowanie przez szpital w stosunku do tych pielęgniarek 
współczynników pracy zawartych w załączniku do ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych?
Czy do takich pielęgniarek ustawa ta ma zastosowanie?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie i w jakim zakresie?

Odpowiedź
Ustawa z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wy-

nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - dalej 
u.n.w.z.m. - przewiduje stosowanie współczynnika wynagrodzeń 
do wszystkich pielęgniarek. 

Kwalifikacje wymagane przez prawodawcę lub wynikające bez-
pośrednio lub pośrednio dla danego stanowiska pracy z przepi-
sów prawa warunkują zaś jedynie to, czy ma zastosowanie pkt 
7, 8 czy 9 załącznika do u.n.w.z.m.

Uzasadnienie
Odnośnie zasad kwalifikowania zawodów do poszczególnych 

grup zawodowych zgodnie z załącznikiem do u.n.w.z.m., war-
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to w pierwszym rzędzie zauważyć, że ustawa to nie odsyła do 
określonego aktu prawnego stanowiącego jednolitą podstawę 
takiego kwalifikowania. Zasady wykonywania poszczególnych 
zawodów w tym wymagania kwalifikacyjne określają zaś prze-
pisy odnoszące się do tych zawodów, co w przypadku pielęg-
niarek następuje w przepisach ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. Ta zaś w art. 28 u.z.p.p. 
za wykształcenie pozwalające na uzyskanie prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki uznaje ukończenie szkoły pielęgniarskiej, 
czyli uzyskanie wykształcenia średniego.

Co do zasady więc, o ile pracodawca nie wymagał od pie lęg-
niarki wykazania, iż posiada ona specjalizację lub wyższe wy-
kształcenie, ma prawo w świetle ustawy o sposobie ustalania 
naj niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych rozliczać ją według grupy 9 tj. jako pielęgniarki bez 
specjalizacji oraz wyższego wykształcenia, załącznik ten odnosi 
się bowiem nie kwalifikacji posiadanych, lecz wymaganych na 
danym stanowisku.

Nie tylko jednak wymagania pracodawcy co do poziomu wy-
kształcenia zadecydować mogą o zakwalifikowaniu pielęgniarki 
do grupy 7, 8 lub 9. 

O kwalifikacji takiej przesądzić może także zakres obowiązków 
wymaganych od niej na powierzonym stanowisku.

W pierwszym rzędzie zwraca tu uwagę treść art. 15a u.z.p.p., 
wedle którego prawo do wystawiania recept posiada pielęg-
niarka, która posiada dyplom ukończenia studiów drugiego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 
pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa. Jeśli więc w zakresie obowiązków pra-
cowniczych pielęgniarki pracodawca umieścił wystawianie 
recept, tym samym przesądził, iż wymaga na tym stanowisku 
wykształcenia wyższego lub specjalizacji, nawet jeśli nie wy-
raził tego wprost w wymaganiach kwalifikacyjnych.

Po drugie, jeśli szpital, o którym mowa w pytaniu, nie jest 
przedsiębiorcą, ma obowiązek stosowania przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwa-
lifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
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rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami. Tu zaś do zatrudnienia na nie-
których stanowiskach pielęgniarskich wymagane jest wprost 
wykształcenie wyższe lub specjalizacja (np. przełożona lub 
z-ca przełożonej pielęgniarek, z-ca kierownika do spraw pie-
lęgniarstwa, naczelna pielęgniarka).
W niektórych przypadkach o możliwości zatrudnienia decy-
duje zaś poziom wykształcenia w połączeniu z doświadcze-
niem zawodowym (np. na stanowisku starszej pielęgniarki 
możliwe jest zatrudnienie osoby posiadającej wyłącznie śred-
nie wykształcenie w tym zawodzie, o ile posiada co najmniej 
5-letni staż pracy; przy krótszym stażu pracy wymagane na 
tym stanowisku jest już wykształcenie wyższe lub specjali-
zacja).

Warto wiedzieć
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania

Czy ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadza obli-
gatoryjne podwyżki wynagrodzeń?
W przypadku pielęgniarek i położnych ustawa zdnia 
8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medycz-
ne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w art. 3 ust. 3 
nakazuje uwzględnić wzrost miesięcznego wynagrodzenia 
danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych. 
W celu realizacji tego obowiązku pracodawca dokona pod-
wyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych 
średnio o 100,00 (sto) złotych miesięcznie z uwzględnieniem 
kosztów pracodawcy, co odpowiada części 10% zgodnie z art. 
3 ust. 1 pkt 5 lit. a w/w ustawy od dnia 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 lipca br. z zaz-
naczeniem, że podwyżka za dwa miesiące lipiec i sierpień br. 
została wypłacona jako dodatek do wynagrodzenia w ra-
mach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Czy taki zapis w porozumieniu ze związkiem zawodowym dzia-
łającym w zakładzie jest prawidłowy (chodzi o moc wsteczną 
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego i jej wypłaty jako 
dodatek za 2 miesiące)?

Odpowiedź
Nie. 
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W świetle ustawy podwyższenie wynagrodzenia pie lęg niarki/ 
położnej do wysokości wymaganej przepisami ustawy, następu-
jące ze środków na wzrost wynagrodzeń przekazanych na mocy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, musi nastąpić poprzez zwiększenie wynag rodzenia 
zasadniczego, przynajmniej w części o której mowa w art. 3 tej 
ustawy (czyli do wysokości wymaganej przez ustawę w danym 
okresie jej realizacji).

Uzasadnienie

Wyjaśnienie relacji pomiędzy przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a przepisami 
ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zawarte zos-
tało w uzasadnieniu projektu w/w ustawy.

Wskazuje ono, iż ustawa ta, zasadniczo, nie wprowadza obo-
wiązku podwyższania wynagrodzeń, a jedynie konieczność 
utrzymywania ich na nie niższym poziomie, niż przewidziany 
w jej przepisach.

W przypadku, gdy aktualne wynagrodzenie osoby zatrudnio-
nej na stanowisku pielęgniarki jest niższe niż wymagane przez 
nową ustawę, projekt wskazuje następujący sposób postępowania: 
sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stano-
wisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej 
dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
137 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Wykonując ustawę w przypadku pielęgniarek i położnych, pra-
codawca zobowiązany będzie do zaliczenia do wynagrodzenia 
zasadniczego tej części wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki lub 
położnej, która stanowiłaby dopełnienie do wysokości najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego określonego w projektowanej 
ustawie. 
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W pozostałej części decyzja o formie podwyższenia wynagro-
dzenia pielęgniarek i położnych podejmowana byłaby na niez-
mienionych zasadach.

Tym samym w świetle ustawy podwyższenie wynagrodzenia 
pielęgniarki/ położnej do wysokości wymaganej przepisami 
ustawy, następujące ze środków na wzrost wynagrodzeń prze-
kazanych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, musi nastąpić poprzez zwiększenie 
wynagrodzenia zasadniczego, przynajmniej w części o której 
mowa w art. 3 tej ustawy (czyli do wysokości wymaganej przez 
ustawę w danym okresie jej realizacji).

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Warto wiedzieć



79

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Jak należy prawidłowo zaliczyć środki wypłacone w formie do-

datku na poczet wynagrodzenia podlegającego podwyższeniu 
w trybie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych?
Tzw. podwyżki „zembalowe” wypłacamy w formie dodatku. 
W związku z ustawą z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych od 1 lipca musimy zwiększyć wynagrodzenie 
za sadnicze m.in. pielęgniarek o 10%, jeżeli ich wynagro-
dzenie jest niższe od tego w ustawie. Podwyżki w formie 
do datków za miesiące lipiec i sierpień zostały wypłacone. 
Dopiero zostało wysłane zaproszenie do związków zawodo-
wych działających w zakładzie na spotkanie celem zawarcia 
porozumienia. 
W celu realizacji tego obowiązku pracodawca proponuje pod-
wyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych 
średnio o 100,00 (sto) złotych miesięcznie z uwzględnieniem 
kosztów pracodawcy, co odpowiada części 10% zgodnie z art. 
3 ust. 1 pkt 5 lit. a w/w ustawy od dnia 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2018 r. (nowych podwyżek o 400 zł od 1 września 
2017 r.). Problemem są dwa miesiące lipiec i sierpień. Ustawa 
nakazuje podwyższyć wynagrodzenie od 1 lipca a jednocześ-
nie uwzględnić podwyżki tzw. zembalowe.

Jak ten problem rozwiązać w sytuacji, gdy podwyżki minis-
terialne zostały wypłacone jako dodatek?

Odpowiedź
Wobec zastosowania formuły dodatku, należałoby, w oparciu 

o istniejącą dokumentację, ustalić czy możliwe jest zarachowanie 
przez pracodawcę środków wypłaconych w formie dodatku na 

Warto wiedzieć



80

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

poczet wynagrodzenia podlegającego podwyższeniu w trybie 
ustawy.

W przypadku zaś braku takiej możliwości, podwyższenie wy-
nagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie musiało nas-
tąpić niezależnie od podwyższenia wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych w trybie rozporządzenia.

Uzasadnienie
Przedstawiana kwestia to w istocie zagadnienie mające stano-

wić indywidualną poradę prawną, nie zaś jedynie wyjaśnienie 
obowiązujących przepisów.

Tytułem informacji należy więc przede wszystkim wskazać, że 
wypłacanie środków na wzrost wynagrodzeń w formie dodatku 
budzi zasadnicze zastrzeżenia.

Trzeba bowiem uwzględnić orzecznictwo Sądu Najwyższego 
jakie powstało na gruncie ‘ustawy 203’ która również przewi-
dywała przyznanie pielęgniarkom podwyżek wynagrodzenia 
w wysokości narzuconej przez prawodawcę. Sąd ten negatywnie 
wypowiedział się na temat takiej formuły przyznania podwyżki, 
stwierdzając, iż wynikający z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994 r. 
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw 
obowiązek doprowadzenia do wzrostu wynagrodzeń pracowni-
ków samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie 
może zostać zrealizowany poprzez wypłatę na rzecz pracow-
ników określonych kwot w formie dodatku do wynagrodzenia 
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r., 
sygn. akt III BP 1/05). Mimo braku określenia w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 
z 2016 r. poz.. 1146) formuły prawnej wzrostu wynagrodzenia, na-
leży zauważyć, że brzmienie przepisu będącego obecnie źródłem 
powstania po stronie świadczeniodawcy obowiązku zwiększenia 
wynagrodzeń jest podobne, co oznacza, iż również w tym przy-
padku dokonanie zwiększenia wynagrodzeń w formie dodatku 
może być kwestionowane.

Przepisy ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
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zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, któ-
ra weszła w życie 16 sierpnia 2017 r., przewidują z kolei obowiązek 
podwyższenia wynagrodzenia z mocą wsteczną od 1 lipca 2017 r.

Zatem wobec zastosowania przez pracodawcę formuły dodat-
ku, należałoby, w oparciu o istniejącą dokumentację, ustalić czy 
możliwe jest zarachowanie przez pracodawcę środków wypłaco-
nych w formie dodatku na poczet wynagrodzenia podlegającego 
podwyższeniu w trybie ustawy. 

W przypadku zaś braku takiej możliwości, podwyższenie wy-
nagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie musiało nas-
tąpić niezależnie od podwyższenia wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych w trybie rozporządzenia.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy dyrektor publicznej placówki ochrony zdrowia ma prawo 

nie włączyć do wynagrodzenia kwoty wynikającej z rozpo-
rządzenia zapewniającego podwyżki dla pielęgniarek i po-
łożnych?

Czy dyrektor publicznej placówki ochrony zdrowia ma prawo 
nie włączyć do wynagrodzenia kwoty wynikającej z rozpo-
rządzenia zapewniającego podwyżki dla pielęgniarek i po-
łożnych (wypłacane są jako dodatkowa kwota)?

Czy zgodną z prawem praktyką jest obniżanie kwoty powyższe-
go dodatku w przypadku zwolnienia lekarskiego pielęg niarki?

Odpowiedź
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. nie określa 

formuły w jakiej środki te mają być wypłacone, jednak biorąc 
pod uwagę orzecznictwo sądów powstałe na bazie podobnych 
regulacji w przeszłości, winny być one włączone do wynagrodze-
nia. Za czas niezdolności do pracy pracownik zachowuje - co do 
zasady - prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%.

Uzasadnienie
Paragraf 2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej mówi o zapewnieniu średniego wzrostu wynagrodzenia 
o określoną kwotę, w przeliczeniu na etat lub jego równoważ-
nik. Przepis ten nie określa formuły w jakiej środki te mają być 
wypłacone, po pierwsze ze względu na to że nie pozwala mu na 
to zakres delegacji ustawowej w oparciu o którą jest wydany, po 
drugie - z uwagi na różnorodność form współpracy pomiędzy 
pielęgniarką i położną a podmiotem zobowiązanym do wpłaty 
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

Należy jednak zwrócić uwagę, że formuła wypłaty środków na 
wzrost wynagrodzenia, tj w postaci dodatku, budzi wątpliwości 
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w świetle w orzecznictwa Sądu Najwyższego jakie powstało na 
gruncie ‘ustawy 203’ która przewidywała również przyznanie 
pielęgniarkom podwyżek wynagrodzenia w wysokości narzu-
conej przez prawodawcę. Sąd ten negatywnie wypowiedział się 
na temat takiej formuły przyznania podwyżki, stwierdzając, iż 
wynikający z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyj-
nym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń 
u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązek 
doprowadzenia do wzrostu wynagrodzeń pracowników samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może zostać 
zrealizowany poprzez wypłatę na rzecz pracowników określo-
nych kwot w formie dodatku do wynagrodzenia (postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r. III BP 1/05). Mimo 
braku określenia w rozporządzeniu formuły prawnej wzrostu 
wynagrodzenia, należy zauważyć, że brzmienie przepisu będą-
cego obecnie źródłem powstania po stronie świadczeniodawcy 
obowiązku zwiększenia wynagrodzeń jest podobne, co oznacza, 
iż również w tym przypadku dokonanie zwiększenia wynagro-
dzeń pielęgniarek etatowych w formie dodatku może zostać zak-
westionowane przez sądy pracy.

W przypadku włączenia dodatkowych środków do wynagro-
dzenia zasadniczego (o ile oczywiście mamy do czynienia z zat-
rudnieniem pracowniczym), podlega ono takim samym zasadom 
jak pozostała część wynagrodzenia. W związku z tym zgodnie 
z art. 92 § 1 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do 
pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku 
kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 
50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego) pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, 
chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa 
pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu (wyjątek 
stanowi niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży oraz 
będąca skutkiem wypadku przy pracy). Kwota wynagrodzenia 
przypadającego do wpłaty, łącznie z dodatkowymi środkami, 
podlega więc w tym okresie obniżeniu o 20% i w takim zakresie 
obniżenie wypłacanego wynagrodzenia jest zgodne z prawem.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy prawidłowe będzie przesunięcie części kwoty dodatku 

(tzw. dodatek zembalowski) do wynagrodzenia zasadnicze-
go pielęgniarki/położnej w świetle przepisów o najniższym 
wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych?

Jeżeli część z kwoty dodatku do wynagrodzenia (tzw. „zem-
balowski” dodatek wypłacany osobno) przesuniemy do 
wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki/położnej, to czy 
w świetle ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych będzie to prawidłowe?

Jeśli kwota przesunięcia będzie zawierała również pochodne 
od wynagrodzenia zasadniczego (tj. stażowe oraz premia 
regulaminowa - np. 10%, bądź inne dodatki wynikające z re-
gulaminu wynagradzania) czy będzie to prawidłowe?

Odpowiedź
Tak.

Uzasadnienie
Wyjaśnienie relacji pomiędzy przepisami rozporządzenia Mi-

nistra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a przepisami 
ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody me-
dyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - dalej u.s.u.n., 
zawarte zostało w uzasadnieniu projektu w/w ustawy. Wskazuje 
ono, iż ustawa ta, zasadniczo, nie wprowadza obowiązku pod-
wyższania wynagrodzeń, a jedynie konieczność utrzymywania 
ich na nie niższym poziomie, niż przewidziany w jej przepisach. 
W przypadku, gdy aktualne wynagrodzenie osoby zatrudnionej 
na stanowisku pielęgniarki jest niższe niż wymagane przez nową 
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ustawę, projekt wskazuje następujący sposób postępowania: spo-
sób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko 
pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcz-
nego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 
ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Wykonując ustawę w przypadku pielęgniarek i położnych, pra-
codawca zobowiązany będzie do zaliczenia do wynagrodzenia 
zasadniczego tej części wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki lub 
położnej, która stanowiłaby dopełnienie do wysokości najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego określonego w projektowanej 
ustawie. W pozostałej części decyzja o formie podwyższenia 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych podejmowana byłaby 
na niezmienionych zasadach.

Tym samym w świetle ustawy podwyższenie wynagrodzenia 
pielęgniarki/ położnej do wysokości wymaganej przepisami 
ustawy, następujące ze środków na wzrost wynagrodzeń prze-
kazanych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, musi nastąpić poprzez zwiększenie 
wynagrodzenia zasadniczego, przynajmniej w części o której 
mowa w art. 3 tej ustawy (czyli do wysokości wymaganej przez 
ustawę w danym okresie jej realizacji).

Różnica pomiędzy sposobem odniesienia się do wysokości wy-
nagrodzeń w ustawie i rozporządzeniu polega m.in. na tym, iż 
ustawa mówi o konieczności osiągnięcia określonej wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego, rozporządzanie zaś - o przeka-
zaniu środków w określonej wysokości, łącznie z pochodnymi. 
Jeśli więc środki uzyskane na zwiększenie wynagrodzeń na pod-
stawie rozporządzenia zostały zadysponowane w ten sposób, 
że część nich przeznaczona jest na zwiększenie wynagrodzenia 
zasadniczego, część zaś na pokrycie kosztów pochodnych od 
tego wynagrodzenia, jest to - w świetle obu powyższych aktów 
prawnych - prawidłowe.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy można zawrzeć z pielęgniarką umowę cywilnoprawną na 

dyżury medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, jeśli jest ona także zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę w tym podmiocie w ramach oddziału szpitalnego?

Czy można zawrzeć umowę cywilnoprawną na dyżury me-
dyczne na usługi w ramach świadczenia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej z pielęgniarką, która jest zatrudniona na 
umowę o pracę, ale w oddziale szpitalnym, w tym samym 
podmiocie leczniczym?

Odpowiedź
Zawarcie z pielęgniarką umowy cywilnoprawnej na dyżury 

medyczne w zakresie udzielania świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, która jest zatrudniona na podstawie umo-
wy o pracę w oddziale szpitalnym, w tym samym podmiocie 
leczniczym stanowi naruszenie przepisów prawa o czasie pracy 
w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek 
na ubezpieczenie społeczne.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

- dalej u.z.p.p., w art. 4 ust. 1 stanowi, że wykonywanie zawo-
du pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjen-
ta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac-

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
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5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w od-
dziale szpitalnym oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej mieści się w tym samym katalogu czynności, opisa-
nym w art. 4 ust. 1 u.z.p.p.

Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się tematyką dotyczą-
cą łączenia dwóch rodzajów umów tj. umowy cywilnoprawnej 
i umowy o pracę u jednego pracodawcy. Stanowisko Sądu Naj-
wyższego jest w tej materii jednoznaczne, wyraża się ono w tezie, 
że łączenie tych dwóch kategorii umów w sytuacji gdy pracownik 
wykonuje takie same zadania w ramach umowy o pracę i umowy 
cywilnoprawnej prowadzi do omijania przepisów o czasie pracy, 
ponieważ w swej istocie pracownik wykonuje pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 1997 r. I PKN 43/97 
(OSNP 1997 Nr 24 poz. 494) wskazał, że z tym samym pra-
codawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, 
pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 (OSNAPiUS 1994 nr 3, poz. 39), 
według której umowa zlecenia zawarta przez zakład pracy z sa-
nitariuszem, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, 
przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach pracy - za 
ustalonym w niej wynagrodzeniem - pracy tego samego rodzaju, 
co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą 
umowę o pracę.

Natomiast w wyroku z dnia 30 czerwca 2000 r., sygn. akt II 
UKN 523/199 (OSNP 2002 nr 1, poz. 22) wyrażona została jeszcze 
dalej idąca teza, że zatrudnianie pracowników poza normalnym 
czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pra-
cach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi 
obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych 
oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. 
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W wyroku z dnia 15 września 2006 r., sygn akt I PK 80/06 
(OSNP Nr 23–24/2007, poz. 343) Sąd Najwyższy stwierdził jed-
noznacznie, że: 

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się również, 
że zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy 
(por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 
2002 r., I PKN 876/00, OSNP 2004 nr 4, poz. 60 i przytoczone 
tam orzecznictwo). 
Zawieranie z własnym pracownikiem dodatkowej (drugiej) 
umowy o pracę za dodatkowym wynagrodzeniem judyka-
tura dopuszcza tylko wyjątkowo, gdy chodzi o rodzaj pracy 
wyraźnie inny niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy 
(tak uchwała Sądu Najwyższego z 12 marca 1969 r.,III PZP 
1/69, OSNCP 1969 nr 11, poz. 197). 
W przeciwnym razie - zdaniem Sądu Najwyższego wyrażo-
nym w uchwale z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 (OSNA-
PiUS 1994 nr 3, poz. 39) - mielibyśmy do czynienia z próbą 
obejścia przepisów o czasie pracy i wysokości wynagrodze-
nia za godziny nadliczbowe. Dlatego przy wykonywaniu na 
rzecz tego samego pracodawcy nawet kilku rodzajów pod-
porządkowanej pracy domniemanie przemawia za istnie-
niem jednego stosunku pracy, choćby charakteryzującego 
się odpowiednio złożoną konstrukcją przedmiotu zobowią-
zania i struktury swojej treści. Dodatkowo wskazać należy, 
że umowa nie może mieć mieszanego charakteru, łączącego 
elementy umowy o pracę i umowy zlecenia (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z 23 stycznia 2002 r., sygn. akt I PKN 786/00, 
OSNP 2004 nr 2, poz. 30). 
Jeżeli umowa ma równocześ nie cechy charakterystyczne dla 
wykonywania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
i umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia, świadczenia 
usług), to dla oceny rodzaju stosunku prawnego decydujące 
jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający.”

Iwona Choromańska
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki POZ stanowi do-

kumentację medyczną?
Przyjęte przez świadczeniodawcę deklaracje wyboru zawiera-
ją skreślenia i korekty bez zachowania zasad, o których mowa 
w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zak resu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przet-
warzania, w związku z tym rodzi się pytanie.

Czy deklaracje wyboru pielęgniarki POZ i położnej (w zakre-
sie wypełniania, archiwizowania, przetwarzania) podlega-
ją przepisom rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwa-
rzania, jeśli tak to w jaki zakresie?
Jeśli przyjąć, że deklaracje wyboru w POZ nie podlegają za-
sadom określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, bowiem z założenia służą jedynie kwestiom 
rozliczeniowym, to aktem regulującym ich archiwizowanie, 
przetwarzanie jest ustawa o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź
Deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podsta-

wowej opieki zdrowotnej (POZ) nie stanowią dokumentacji me-
dycznej i z założenia stanowią podstawę dokonywania rozliczeń 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p. dokumentacja 
medyczna pacjenta dotyczy jego stanu zdrowia i udzielonych mu 
świadczeń zdrowotnych. Ponadto zgodnie z art. 52 ust. 1 u.p.p. 
dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

Warto wiedzieć
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1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego toż-
samości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku no-

worodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, 
które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całko-
wicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego 
wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawi-
ciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której 
udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń 
zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

W konsekwencji warunkiem sine qua non uznania danej do-
kumentacji za dokumentację medyczną jest jej treść, która musi 
zawierać informację o stanie zdrowia lub udzielanych świadcze-
niach zdrowotnych. Takich informacji nie zawiera deklaracja 
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, która z założe-
nia jest dokumentem rozliczeniowym. Jak wynika z art. 56 ust. 
1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, deklaracja wyboru jest 
oświadczeniem woli, które powinno zawierać elementy określone 
w tym przepisie. Nie jest zatem dokumentacją medyczną, o któ-
rej mowa w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzezniku 
Praw Pacjenta, a zatem jej oceny należy dokonywać w oparciu 
o przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast archiwizacja odbywa się 
na zasadach ogólnych, oczywiście z uwzględnieniem przepisów 
regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Warto wiedzieć
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„W daleką podróż zabrał Cię Bóg 
Jedną nadzieję Nam dając, 
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali...”

5 czerwca 2017 roku  
odeszła od nas po długiej chorobie

Teresa Brant

pielęgniarka rodzinna,  
pełna radości życia, optymizmu i nadziei,  

która niosła pomoc i otuchę potrzebującym

W latach 1989-2002 zawodowo związana z OLK 
w Białymstoku. Od roku 2003 wspólniczka spółki 

MULTI-MEDICA sp. j. T. Brant i Wspólnicy.

Teresko 
„Odeszłaś tak nagle,  
pozostawiając smutek i wielki żal... 
A chciałybyśmy tak wiele dokonać.  
W naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

Dziękujemy Ci za wszystko
do zobaczenia...

Koleżanki i współpracownice  
MULTI-MEDICA
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Pożegnania



92

Biuletyn nr 103/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, 
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700 
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje
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W  
ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax  85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl       e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

Biuletyn redagują:
B. Olejnik; A. Sienkiewicz 
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
 skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
 w opracowaniach autorskich.

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią  

środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek 

miesiąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)

Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found tel mob. 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 7422517


