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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Lato za nami, szybko minął czas wakacji, urlopów i czas wracać do codziennych 
obowiązków szkoda, że problemy nękające ochronę zdrowia, a tym samym pie lęg
niarki i położne nie odchodzą razem z mijającym czasem. 

W lipcu na łamach prasy, w mediach był szeroko poruszany problem zmniejszającej 
się liczby pielęgniarek i położnych (czy to nie aby okres ogórkowy?). Pielęgniarstwo/ 
położnictwo to zawód, który przez lata cieszył się prestiżem, ale dziś jest niedoceniany 
przez pacjentów, decydentów, a nawet przez same pielęgniarki. Ale paradoksalnie 
na kierunkach pielęgniarstwa studiuje jeszcze dość dużo osób. W bieżącym roku 
w Białymstoku dyplom otrzymało około 100 pielęgniarek i 30 położnych, jednak mimo 
posiadanych uprawnień nie wszyscy znajdą miejsca pracy. Placówki ochrony zdrowia, 
choć brakuje rąk do pracy wcale nie chcą nas zatrudniać, walcząc o obniżenie kosztów, 
a największe oszczędności uzyskuję się trzymając w ryzach płace, te pielęgniarskie. 

Abyśmy byli widoczni w systemie ochrony zdrowia, aby w pełni mogli wykorzystać 
wiedzę zdobytą w trakcie kształcenia przed i podyplomowego należy wymusić na 
MZ takie zmiany, byśmy byli uwzględniani przy kontraktowaniu świadczeń zdro
wotnych.

Czekamy aby decydenci w końcu dostrzegli nasze problemy i zrozumieli, że bez 
pielęgniarstwa i położnictwa żaden system ochrony zdrowia nie może funkcjonować. 
Szczerze wierzę w powodzenie w naszej walce o lepsze jutro.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Dziecko cieszy się 
na ludziki z kasztanów...

Młody człowiek na mimozy czułe w dotyku 
i aleje zakochanych z liściem 
wplecionym w rozpuszczone warkocze...

Gospodyni smakuje ostatnie powidła 
dokręcając czujnie słoik...

Matka szykuje kolorowe kanapki 
i wzdycha nad rozłożonym zeszytem...

Ojciec pędzi nadrabiając 
czas stracony w korkach...

A boćki odleciały 
Żurawie już nie krzyczą 
Rosa lodowatym srebrem 
zakrywa trawy 
i coraz ciszej jakby...

Jesień.

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania

Joanna KrólewsKa
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Miłość i służba nadają sens  
naszemu życiu i czynią je pięknym,  

ponieważ wiemy czemu  
i komu je poświęcamy 

Jan Paweł II

Składamy podziękowania  
Paniom odchodzącym na emeryturę

Wiesławie Borawskiej
pielęgniarce oddziałowej  

Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Teresie Zdanowicz 
pielęgniarce  

Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Wiesławie Czyżyńskiej
położnej  

Kliniki Perinatologii i Położnictwa

Dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm, 
rzetelność i serdeczność w podejściu do proble-
mów każdego człowieka.

Życzymy zdrowia, pogody ducha, ciepła i ra-
dości, powodów do uśmiechu i zadowolenia z 
siebie oraz realizacji nowych planów i marzeń.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala  

Klinicznego w Białymstoku

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje i podziękowania



Fot. materiały OIPiP
5

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Sprawozdanie z kształcenia  
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

Pomimo trwających wakacji, szkolenia podyplomowe w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, odbywały 
się przez cały czas. W trakcie okresu wakacyjnego były prze-
prowadzone kontrole. W dniach 9-10 lipca odbyła się kontrola 
CKPPiP z Warszawy, kontrola dotyczyła realizowanego przez nas 
Pakietu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego dla pielęgniarek. Po wnikliwej kontroli zarówno do-
kumentacji szkolenia jak i placówek stażowych, komisja pozytyw-
nie oceniła jakość kształcenia. W dniach 22-23 sierpnia byliśmy 
kontrolowani przez Komisję Kształcenia przy NRPiP w Warszawie, 
również komisja kontrolująca nie miała żadnych uwag.

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w realizację szkoleń podyplomo-
wych organizowanych przez naszą Izbę. 

W sierpniu zakończył się kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek, we wrześniu zakończy się kurs kwa-
lifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pie-
lęgniarek, równocześnie rozpoczynają się kursy specjalistyczne: 

Szkolenia podyplomowe
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Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek 
i położnych oraz Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 
i podczas porodu dla położnych. 

We wrześniu uruchomimy również kurs kwalifikacyjny Pie-
lęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych a w 
październiku specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa opera-
cyjnego finansowaną ze środków ministerialnych.

Plan szkoleń na drugie półrocze 2013 r.

Dziedzina kształcenia Planowany termin rozpoczęcia

Szkolenia specjalizacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne dla 
pielęgniarek

październik 2013

Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne 
dla pielęgniarek i położnych

wrzesień 2013

Pielęgniarstwo anestezjologiczne 
i intensywnej opieki dla pielęgniarek

październik 2013

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek

listopad 2013

Kursy specjalistyczne

Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego dla pielęg-

niarek i położnych

październik 2013

Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa noworodka dla pielęgniarek  

i położnych

wrzesień 2013

Kontynuacja:

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
dla pielęgniarek

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece 
długoterminowej dla pielęgniarek

3. Pakiet: kurs specjalistyczny RKO i kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

4. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas 
porodu - dla położnych.

Szkolenia podyplomowe
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Samorząd stara się regularnie dbać o podniesienie naszych 
kwalifikacji, słuchamy Państwa sugestii i chcemy zaproponować 
w miarę naszych możliwości właściwe oferty kształcenia, zdajemy 
sobie sprawę, że trudno jest zabezpieczyć wszystkie potrzeby 
i oczekiwania, staramy się aby w choć w części sprostać Państwa 
oczekiwaniom. Proszę uzbroić się w cierpliwość, na pewno osoby 
zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń 
organizowanych przez naszą Izbę, zachęcam do współpracy, 
pomóżmy sobie nawzajem, wpływając tym samym na rozwój 
nowoczesnego pielęgniarstwa.

Zachęcamy do korzystania z naszych ofert

Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć praktycznych realizowa-
nych w ramach Pakietu - kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, który odbywał się w siedzibie Izby.

Szkolenia podyplomowe
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Szkolenia podyplomowe
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Szkolenia podyplomowe
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Szkolenia podyplomowe
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B  
ezpłatne szkolenia OIPiP

Poniżej zamieszczamy listę absolwentów kolejnego kursu pody-
plomowego zorganizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych, który zakończył się już w tym roku 
Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne  
(Nr 03/08) dla pielęgniarek

Barbara Ausztol  Wioleta M. Awdziej
Elżbieta G. Baranowska Raisa Berezowiec
Monika Charyton  Barbara Cimoszuk
Ewa Czarnak  Elżbieta Dziemiach 
Iwona Fiedoruk  Renata H. Fiedoruk
Bożena Haponik  Urszula Jakubowska
Dorota T. Korolczuk Irena Malinowska
Ewelina Mariańska Maria Mikołajewicz
Anna Mróz  Bożena E. Orłowska
Walentyna Panasewicz Anna Paul
Helena Piekarska  Agnieszka Sadowska
Wanda Sawko  Maria T. Sulima
Krystyna Wiszniewska Elżbieta B. Wojtach
Katarzyna Wróbel  Krystyna Zaniewska
Aleksandra Zdanowicz Teresa Zimnoch

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 osobis tym.

Przewodnicząca 
 Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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Z  
drowe Niemowlę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Okrę-
gowymi Radami Pielęgniarek i Położnych w miesiącach waka-
cyjnych, realizowała projekt Zdrowe Niemowlę, organizowanym 
w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej PowstrZymaj 
rotawirusy.

W ramach projektu „Zdrowe Niemowlę” zorganizowanych zos-
tało dziewięć regionalnych warsztatów skierowanych do kobiet 
w ciąży i młodych mam. Spotkania odbywały się w Krakowie, 
Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bia-
łystoku, Wrocławiu i warsztat podsumowujący, który zostanie 
zrealizowany w Warszawie w październiku. 

Zdrowe Niemowlę
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Ideą szkolenia było edukowanie i podnoszenie świadomości 
wśród rodziców na temat wartości szczepień oraz metod profilak-
tyki zakażeń rotawirusowych, zwłaszcza w grupie niemowląt.

Warsztaty były bezpłatne. W Białymstoku odbyły się 13 sierp-
nia, w kawiarni oKi doKi. Do klubu oKi doKi przyszły mamy 
z dziećmi i kobiety w ciąży. Wszystkie chciały dowiedzieć się 
szczegółów dotyczących choroby, a także szczepień.

 W Białymstoku „twarzą” warsztatów była Dorota Zawadzka  
„nie chcemy nikogo namawiać do szczepień ani grozić. Chcemy 
pokazać, czym jest rotawirus jakie są skutki i powikłania po 
tej chorobie - mówiła podczas specjalnego szkolenia dla mam 
i przyszłych mam Dorota Zawadzka, znana Superniania” z te-
lewizyjnego show.

Z ramienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku w projekcie wzięła udział mgr Wiesława Bogojło, pie-
lęgniarka zatrudniona w UDSK. W czasie spotkania wygłosiła 
wykład na temat objawów i przebiegu choroby, możliwych po-
wikłań i podała dane statystyczne z województwa podlaskiego 
dotyczące hospitalizacji z powodu zachorować na rotawirusy. 

Zdrowe Niemowlę
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Zakażenie rotawirusami przybiera najcięższą postać u niemow-
ląt poniżej szóstego miesiąca życia, gdyż są one bardziej narażone 
na odwodnienie niż dzieci starsze. 

Odwodnienie jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, wy-
maga dożylnego podawania płynów i elektrolitów w warunkach 
szpitalnych. Szacuje się, że średni czas pobytu dziecka w szpitalu 
może trwać nawet do dziewięciu dni. Przebieg choroby i jej na-
silenie zależy od indywidualnej odporności organizmu, stąd też 
trudno dokładnie je przewidzieć. 

Rotawirusy są bardzo zaraźliwe, a do zakażenia dochodzi głów-
nie drogą pokarmową. Można się nimi zarazić poprzez bezpoś-
redni kontakt z osobą chorą, jak i przez styczność z zanieczysz-
czoną powierzchnią lub przedmiotami, na przykład zabawkami, 
które dzieci biorą do buzi. Rotawirusy przeżywają na rękach do 
czterech godzin, a na przedmiotach nawet kilka dni. Dlatego 
ważne jest przestrzeganie zasad higieny, chociaż samo mycie rąk 
nie wystarcza, aby zapobiec zachorowaniu na rotawirusa. 

 Na polskim rynku dostępne są dwie szczepionki, które pozwa-
lają powstrzymać rotawirusy. Podaje się je w korzystnej, bezboles-
nej dla dziecka, doustnej formie. Warto pomyśleć o szczepieniu 
przeciwko rotawirusom gdy rodzice planują wysłać dziecko do 
żłobka lub gdy niemowlaki mają starsze rodzeństwo. W Polsce 
szczepienia przeciwko rotawirusom są szczepieniami zalecanymi 
zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Na końcu spotkania można było zadawać pytania. To zawsze 
jest świetna okazja, aby wymienić opinie i zobaczyć, że inni mają 
także problemy i wątpliwości - często podobne do naszych.

Spotkanie w kawiarni oKi doKi w Białymstoku przebiegło 
w miłej i przyjemnej atmosferze. Naprawdę warto uczestniczyć 
w takich projektach i zapraszać swoje koleżanki.

mgr Wiesława Bogojło

Zdrowe Niemowlę
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Zdrowy Przedszkolak

Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku OIPiP w Białymstoku jako jedna z nielicz-

nych izb przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Zdrowy 
PrZedsZKolaK. 

Wysoki poziom satysfakcji rodziców uczestniczących w spot-
kaniach zachęcił Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do 
kontynuacji tego projektu. 

W tym roku po raz drugi nasza Izba została zaproszona  przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do realizacji  projektu  
edukacyjnego Zdrowy PrZedsZKolaK, którego celem jest edukacja 
rodziców na temat zapobiegania chorobom zakaźnym a w szcze-
gólności ospie wietrznej. 

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną występującą najczęściej 
przed 9 rokiem życia a więc u dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 

Statystyki potwierdzają, że zachorowalność na ospę wietrz-
ną zwiększyła się w ostatnich latach. PZH odnotował w 2012 
roku 207 tys. zachorowań, podczas gdy w roku 2011 było ich 172 
tys. Wiele osób wciąż jeszcze nie zdaje sprawy z tego, że ospa 
wietrzna  często jest nieprzewidywalna, nie zawsze przebiega 
łagodnie i może prowadzić do poważnych powikłań. Warto więc 
na początku edukacji przedszkolnej dziecka zastanowić się nad 
możliwością zapobiegania tej chorobie.

Tym razem przewodnicząca OIPiP w Białymstoku dr Cecylia 
Dolińska zaprosiła  do współpracy 10 przedszkoli na terenie 
naszego miasta. 

Zdrowy Przedszkolak
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W projekcie weźmie udział mgr Jolanta Kraśnicka, która bę-
dzie spotykać się z rodzicami przedszkolaków celem przekazania 
im rzetelnej wiedzy na temat ospy wietrznej, jej przebiegu, po-
wikłań a przede wszystkim sposobów profilaktyki. Po krótkim 
wykładzie rodzice będą mieli możliwość na  bezpośrednią roz-
mowę i konsultacje z pielęgniarką.

Realizacja programu przewidziana jest na miesiąc wrzesień 
i będzie również szeroko nagłaśniana za pomocą media relations. 
Po zakończeniu projektu pojawi się także komunikat prasowy 
podsumowujący akcję.

Udział pielęgniarek w realizacji tego typu projektu jest szcze-
gólnie ważny ponieważ oprócz edukacji zdrowotnej społeczeń-
stwa jest także szansą na promocję zawodu pielęgniarki.

Jolanta Kraśnicka

Zdrowy Przedszkolak
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K  
alendarium

03.06.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 
- uczestniczyła Dorota Rojsza.

04.06.2013 Posiedzenie Rady Społecznej w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Zdrowia w Białym-
stoku - uczestniczyła Małgorzata Strankowska.

05.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

10.06.2013 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

11.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

12.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

12.06.2013 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany zakresu pełnomocnictwa określonego w załącz-

niku Nr 2 do Uchwały Nr 14/VI z dnia 8 lutego 2012 
roku w sprawie powołania i zatwierdzenia listy pełno-
mocnych przedstawicieli oraz udzielenia pełnomoc-
nictw pełnomocnym przedstawicielom Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w zakładach pracy;

- zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 14/VI z dnia 8 lute-
go 2012 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia listy 
pełnomocnych przedstawicieli oraz udzielenia pełno-
mocnictw pełnomocnym przedstawicielom Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w zakładach pracy.

Kalendarium OIPiP
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12.06.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

 Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg - udzielono zapomogę 7 pielęg-

niarkom - dofinansowania szkoleń - dofinansowanie 
otrzymało 91 koleżanek;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru dwie pielęgniarki,
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną;•	

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru cztery indywidualne praktyki pie-•	
lęgniarskie,
wykreślono z rejestru 1 specjalistyczną indywidualną •	
praktykę pielęgniarską;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie jedną pielęgniarkę;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru Szkolenie specjalizacyjne w dzie-•	
dzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego Nr 42 Leczenie 
ran organizowany przez stowarZysZeNie PielęgNiareK i 
PołożNych Na rZecZ roZwoju, Promocji i dosKoNaleNia Za-
wodowego w łomży,
wykreślono z rejestru kurs specjalistyczny •	 Leczenie ran 
Nr 43 organizowany przez NZoZ omNi-med Zofia 
stojaK,
wykreślono z rejestru kurs kwalifikacyjny w dziedzi-•	
nie Pielęgniarstwa ratunkowego Nr 63 organizowany 
przez PodlasKi ośrodeK medycyNy ratuNKowej wojewódZ-
Ka i Nammous sPółKa jawNa,
wykreślono z rejestru kurs specjalistyczny •	 Resuscytac-
ja krążeniowo-oddechowa Nr 44 organizowany przez 
NZoZ omNi-med Zofia stojaK.

Kalendarium OIPiP
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13.06.2013 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
- uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

17.06.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach Pielęgniarek 
Oddziałowych w BCO Białystok w oddziałach: Radiote-
rapii II, Onkologii Ginekologicznej, Chirurgii Onkolo-
gicznej - przewodniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:

Oddział Radioterapii II - Apolonia Tur

Oddział Onkologii Ginekologicznej - Wanda Pilcicka

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Lecze-
nia Bólu - Alicja Pańkowska

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

18-19.06.2013 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

19.06.2013 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego prowa-
dzonego w ramach Projektu Systemowego Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
- wsparcie kształcenia podyplomowego wspófinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

20.06.2013 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli.

20.06.2013 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

20.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

Kalendarium OIPiP
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21.06.2013 Uroczyste wręczenie certyfiKatu aKredytacyjNego dla 
SZ ZOZ Bielsk Podlaski uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

21.06.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Zastępcę Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Hannę 
Maj w SP ZOZ Siemiatycze nt. Prewencja wykroczeń za-
wodowych na pielęgniarskich/położniczych stanowiskach 
pracy - udział wzięły 52 osoby.

23.06.2013 Spotkanie poświęcone opiece nad pacjentem chorym 
na hemofilię - zorganizowane przez Klinikę Onkologii 
UDSK z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku przy współpracy z firmą Baxter.

24.06.2013 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki 
Naczelnej w SP ZOZ Hajnówka. Komisjom przewodni-
czyły Cecylia Dolińska. Do zatrudnienia na stanowisku 
Pielęgniarki Naczelnej komisja konkursowa wytypowała 
Irenę Pawlenko.

Nowo wybranej Pielęgniarce Naczelnej serdecznie gratu-
lujemy.

24.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

26.06.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

26.06.2013 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za okres 1.01.2013 - 31.03.2013 
roku.

27.06.2013 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarki w Za-
wadach.

28.06.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego pielęgniar-
stwa rodzinnego dla pielęgniarek i położnych realizowany 
przez NiePuBlicZNy ZaKład oPieKi ZdrowotNej omNi - med 
Zofia stojaK - uczestniczyła Elżbieta Niegierewicz i Bożena 
Kulesza-Brończyk.

Kalendarium OIPiP
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02.07.2013 Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego.

03.07.2013 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

07.07.2013 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęgniar-
stwo opieki długoterminowej realizowany przez NiePuBlicZNy 
ZaKład oPieKi ZdrowotNej omNi-med Zofia stojaK - uczest-
niczyła Elżbieta Niegierewicz.

09.07.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09-10.07.2013 Kontrola z Centrum Kształcenia Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie dotycząca kursu specjalistycznego 
w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
prowadzonego w ramach Projektu Systemowego Profesjo-
nalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego 
w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego - wspófi-
nansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

10.07.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

10.07.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru pielęgniarek i położnych:

wpisano do rejestru i wydano zaświadczenie o prawie •	
wykonywania zawodu 1 pielęgniarce i 1 położnej,
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 6 pielęgniarek i 1 położną,
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,•	
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę;•	

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg-•	
niarską,
wykreślono z rejestru 3 indywidualne praktyki pielęg-•	
niarskie;
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- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;

- przyznania zapomóg:
z funduszu losowego - pomoc otrzymały dwie pie lęg-•	
niarki,
w ramach funduszu samopomocowego udzielono za-•	
pomogę 1 pielęgniarce;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 32 
koleżanki;

- powołania kierowników kształcenia podyplomowego 
i zatwierdzenia komisji ds. jakości kształcenia podyplo-
mowego - powołano kierownika Specjalizacji Pielęg-
niarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i kierownika 
Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu 
płodu w czasie ciąży i podczas karmienia dla położ-
nych.

17.07.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonego w ra-
mach Projektu Systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 
kształcenia podyplomowego wspófinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego prowa-
dzonego przez OIPiP w Białymstoku.

17.07.2013 Posiedzenie Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

19.07.2013 Wizytacja indywidualnej praktyki położnej w Bia-
łymstoku.

06.08.2013 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia w Naczelnej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

13.08.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.08.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

14.08.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
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Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:

z funduszu losowego - pomoc otrzymało 6 pielęgnia-•	
rek,
w ramach funduszu samopomocowego udzielono za-•	
pomogę 3 pielęgniarkom, 1 odmowa z tytułu nieuisz-
czenia składki za 2012 rok na fundusz samopomoco-
wy;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 20 
koleżanek;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru indywidualną praktykę pielęg-•	
niarską,
wykreślono z rejestru dwie indywidualne praktyki pie-•	
lęg niarskie,
dokonano zmiany wpisu w rejestrze podmiotów;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wykreślono z rejestru wpis nr 46 Kurs kwalifikacyjny •	
w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej orga-
nizowany przez stowarZysZeNie PielęgNiareK i PołożNych 
Na rZecZ roZwoju, Promocji i dosKoNaleNia Zawodowego 
w łomży,
wykreślono z rejestru wpis nr 64 Kurs specjalistyczny •	
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowany 
przez sP ZoZ wojewódZKa stacja Pogotowia ratuNKowe-
go w BiałymstoKu:

- rejestru pielęgniarek i położnych:
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,•	
wydano prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce,•	
wpisano do rejestru 1 pielęgniarza,•	
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 47 pielęgniarek 3 pielęgniarzy i 3 położne;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie 1 pielęgniarkę:
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- pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w XVI 
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długotermino-
wej - Działania terapeutyczne w opiece długotermino-
wej.

22-23.08.2013 Kontrola Komisji ds. Kształcenia z Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dotycząca szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

27.08.2013 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

29.08.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Szczepie-
nia ochronne prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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Studia pomostowe

S  
tudia pomostowe

Gdzie i na jakich zasadach  
można rozpocząć studia pomostowe?

Celem Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęg-
niarek i położnych w ramach studiów pomostowych jest podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i po-
łożnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. 

Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia mo-
tywacji pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do dalszego pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej 
oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgnia-
rek/pielęgniarzy i położnych.

Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich auto-
matyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie 
poziomu wykształcenia.

Za realizację Projektu odpowiada Ministerstwo Zdrowia - De-
partament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na 
realizację projektu przeznaczono blisko 180 mln. zł.

Odbiorcami Projektu zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które 
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne 
lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w za-
wodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz.770), 
są pielęgniarki i położnej posiadające świadectwo lub dyplom:

1) w przypadku pielęgniarek:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształ-

cącej w zawodzie pielęgniarki,
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c) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, 
kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

d) trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształ-
cącej w zawodzie pielęgniarki;

2) w przypadku położnych:
a) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształ-

cącej w zawodzie położnej,
b) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, 

kształcącej w zawodzie położnej.
Z kolei jak stanowi § 2 ww. rozporządzenia czas trwania stu-

diów zawodowych nie może być krótszy niż:
1) w przypadku pielęgniarek:

a) dwa semestry lub 1150 godzin - dla absolwentów pię-
cioletnich liceów medycznych,

b) trzy semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów dwu-
letnich szkół policealnych albo pomaturalnych,

c) dwa semestry lub 1984 godziny - dla absolwentów dwu-
ipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,

d) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich szkół poli-
cealnych albo pomaturalnych;

2) w przypadku położnych:
a) trzy semestry lub 1479 godzin - dla absolwentów dwu-

letnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
b) dwa semestry lub 1086 godzin - dla absolwentów dwu-

ipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.
Wykonawcami Projektu są uczelnie wybrane w drodze postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego kształcące pielęgniarki/pielęgniarzy i położ-
ne na studiach pomostowych. W latach 2008-2012 w realizacji 
Projektu uczestniczyło 71 uczelni posiadających akredytację 
Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pie-
lęgniarstwo i położnictwo.

 Pierwszy nabór na studia pomostowe w ramach Projektu odbył 
się w październiku 2008 roku, a ostatni nabór zostanie przepro-
wadzony w roku akademickim 2013/2014.

Od początku realizacji Projektu do dnia 28 lutego 2013 roku 
studia pomostowe rozpoczęło 30 721 osób (w tym 432 męż-
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czyzn). Na dzień 28 lutego2013 roku studia pomostowe zakoń-
czyły ogółem 23 936 osób (w tym 298 mężczyzn).

 W roku akademickim 2013/2014 w ramach Projektu studia 
pomostowe rozpocznie 5 100 osób.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczestników na studia pomo-
stowe określają poszczególne uczelnie indywidualnie.

W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano 68 ofert ramowych uczelni upraw-
nionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów 
pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2013 roku.

Wykaz uczelni realizujących Projekt systemowy pn. Kształcenie 
zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomosto-
wych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, 
Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr 
medycznych, dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia na 
stronie internetowej poświęconej studiom pomostowym:

http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Materiał opracował: 
Klaudiusz Sigiel  

Asystent ds. prawnych  
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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B  
ezpłatne studia

Bezpłatne studia  
dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych

Od 2008 roku Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgnia-
rek i Położnych realizuje Projekt Systemowy KsZtałceNie Zawodowe 
PielęgNiareK i PołożNych w ramach studiów Pomostowych finansowany 
z euroPejsKiego fuNdusZu sPołecZNego w zakresie Programu oPera-
cyjNego KaPitał ludZKi.

Realizacja Projektu studiów zawodowych uzupełniających 
dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, zwanych studiami 
pomostowymi, jest w pracach Ministerstwa Zdrowia jednym 
z tematów priorytetowych, ze względu na jego społeczną wagę, 
zakres i wielkość pod względem organizacyjnym i finansowym. 
Studia pomostowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 
uzupełniają liczbę godzin kształcenia do poziomu wymaganego 
w Unii Europejskiej, ale też - dając absolwentom tytuł zawodowy 
licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa - podnoszą poziom 
wykształcenia ze średniego do poziomu wykształcenia wyższego 
zawodowego. 

Ukończenie tych studiów pozwala pielęgniarkom, pielęgnia-
rzom i położnym polskim na mobilność zawodową w obszarze 
państw Unii Europejskiej. Po odbyciu studiów istnieje możliwość 
zdobycia tytułu magistra na studiach drugiego stopnia.
Projekt w liczbach 

Wartość Projektu to 180 milionów złotych. Projekt systemowy 
ma charakter ogólnokrajowy i jest realizowany na obszarze całej 
Polski w okresie od 01.05.2008 r. do 30.06.2015 r. Dotąd z szan-
sy bezpłatnego uzupełnienia wykształcenia i podniesienia go 
do poziomu wykształcenia wyższego skorzystało 24 726 osób, 
w tym 311 mężczyzn, z czego 2 351 położnych i 22 375pielęgnia-
rek i pielęgniarzy. Po sfinalizowaniu prac w celu zwiększenia 
wskaźnika Projektu z 24 tysięcy do 34 tysięcy osób mogących 
otrzymać wsparcie w ramach posiadanych środków finansowych, 
zaplanowaliśmy dodatkowy nabór na studia pomostowe w ra-
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mach Projektu - na rok akademicki 2013/2014. Aktualnie trwa 
dodatkowy nabór.
Jesteśmy dumni z Projektu. 

W Konkursie na najlepiej zarządzany Projekt działania 2.3.Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki I miejsce dwukrotnie już 
zajął nasz Projekt pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i po-
łożnych w ramach studiów pomostowych” za lata 2011 i 2013. 
Ten rezultat nie byłby możliwy bez ścisłego współdziałania z 
Instytucją Wdrażającą - Departamentem Funduszy Europejskich 
w Ministerstwie Zdrowia - i bez udanej, skutecznej współpracy 
z 71 uczelniami w kraju kształcącymi pielęgniarki, pielęgniarzy, 
położne i położnych w  amach Projektu.
Wyniki badań ankietowych

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników 
Projektu wynika, że w wyniku studiów dla 90,43% absolwentów 
wzrósł poziom samooceny na gruncie zawodowym i społecznym. 
Dla 32,62% absolwentów ukończenie studiów pomostowych stwo-
rzyło możliwość awansu zawodowego i społecznego. U 83,71% 
absolwentów zwiększył się poziom świadomości wpływu na ja-
kość opieki świadczonej na rzecz społeczeństwa.
Współpraca z samorządem

Na etapie przygotowań założeń merytorycznych i finansowych 
Projektu intensywnie współpracowaliśmy z przedstawicielami 
samorządu i związku zawodowego pielęgniarek i położnych, 
a także z Krajową Radą Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego, 
z konsultant krajową w dziedzinie pielęgniarstwa. W pracach 
tych brali udział m. in.: Grażyna Kruk-Kupiec, Elżbieta Bucz-
kowska, Elżbieta Garwacka-Czachor, Małgorzata Szwed, Da-
nuta Rakowska-Róziewicz, Zygmunt Sitko, Dorota Gardias, 
Irena Orzechowska i Iwona Borchulska. Ich wiedzę, doświad-
czenie i życzliwość cenię sobie wysoko. Udało się pogodzić różne 
stanowiska. 

Wypracowaliśmy wspólny zapis i tak ostateczna wersja pro-
jektu 31 lipca 2008 r. decyzją Ministra Zdrowia weszła w życie. 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych od samego początku 
zaangażowały się mocno w promocję Projektu w swoim środo-
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wisku zawodowym w obszarze swego działania. Zapraszaliśmy, 
i czynimy to cały czas, przedstawicieli samorządu do udziału 
w konferencjach informacyjno-szkoleniowych organizowanych 
w każdym roku dla uczelni realizujących Projekt i na bieżąco 
zapoznajemy ich ze stanem dokonań.

Corocznie przygotowujemy materiały promocyjne w posta-
ci kalendarzy, plakatów, ulotek, broszur i raportów, z którymi 
docieramy do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, do 
Okręgowego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa oraz do 
stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz pielęgniarstwa, 
pielęgniarek i położnych.

W organizowanych przez Departament Pielęgniarek i Po-
łożnych konferencjach informacyjno-szkoleniowych aktywnie 
uczestniczy pani dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, której idea podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych jest bardzo 
bliska.

Beata Cholewka,  
Dyrektor Departamentu  

Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,  
kierownik Projektu Systemowego  

pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych  
w ramach studiów pomostowych.
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S  
amorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest organiza-
cją skupiającą przedstawicieli dwóch zawodów zaliczanych do 
grupy zawodów zaufania publicznego. Istnienie samorządów 
zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której art. 
17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy 
zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania 
publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem 
tych zawodów.

W zadaniach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
znalazły się m.in.: ustalanie standardów i kwalifikacji zawodo-
wych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy; 
współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa. Zadania te mają bardzo szeroki zakres i poprzez 
ich wykonywanie samorząd wpływa na rozwój nowoczesnego 
pielęgniarstwa.

Podstawą do projektowania nowoczesnego pielęgnowania 
i wprowadzania zmian zarówno w zakresie kształcenia, dosko-
nalenia, jak i standardów pielęgnowania jest analiza:

- sytuacji światowej polityki zdrowotnej
- koncepcji opieki zdrowotnej w Polsce
- miejsca pielęgniarstwa, jako integralnej części systemu 

opieki zdrowotnej, przyczyniającej się do realizacji ogól-
nych celów systemu zdrowotnego.

Ważny Projekt Systemowy

Istotnym elementem budowania pozycji pielęgniarstwa jako 
zawodu nowoczesnego jest doskonalenie zawodowe rozumiane 
jako celowe i systematyczne działanie skierowane na pogłębianie 
oraz poszerzanie określonych elementów wiedzy pielęgniarek 
i położnych.

Efektem tych działań jest wyposażanie pielęgniarek i położnych 
w wiedzę i umiejętności, niezbędne dla obecnych i przyszłych po-
trzeb nowoczesnego zawodu. Dlatego też doskonalenie zawodowe 
i podnoszenie kwalifikacji pielęgniarek i położnych jest jednym 
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z ważnych obszarów zainteresowań i działań samorządu zawodo-
wego na rzecz rozwoju pielęgniarstwa polskiego, który sprawuje 
nadzór nad wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne, 
oraz odpowiada za dostosowanie praktyki zawodowej pielęgnia-
rek i położnych do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Rola pielęgniarki jest skorelowana z aktualnie przyjętym sys-
temem opieki zdrowotnej oraz wiąże się z systemem kształce-
nia i doskonalenia zawodowego obowiązującego w Polsce i Unii 
Europejskiej. Naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek w zakre-
sie podnoszenia kwalifikacji wychodzi Projekt Systemowy pn. 
„KsZtałceNie Zawodowe PielęgNiareK i PołożNych” w ramach studiów 
pomostowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działania 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracują-
cych oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia.

Ten realizowany w Ministerstwie Zdrowia program jest istot-
ny dla pielęgniarek i położnych ze względu na możliwość pod-
niesienia poziomu wiedzy i umiejętności, aktywnego udziału 
w kierowaniu zawodem oraz wpływ na rozwój nowoczesnego 
pielęgniarstwa.

Zwiększenie samodzielności zawodowej

Uzyskanie tytułu licencjata to - jak wskazano wyżej - przede 
wszystkim podniesienie poziomu wykształcenia ze średniego do 
poziomu wykształcenia wyższego, co wpływa na zwiększenie 
samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, a jedno-
cześnie zwiększa ich mobilność zawodową.

Należy wspomnieć tu również o takim aspekcie, jak możliwość po-
dejmowania pracy przez pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na oso-
by wykonujące te zawody obowiązek podnoszenia kwalifika-
cji, wobec takiej sytuacji prawnej studia pomostowe dla wielu 
osób stanowią możliwość realizacji tego ustawowego obowiązku 
kształcenia ustawicznego.

Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomo-
stowych ma wymiar społeczny, absolwenci studiów pomostowych 
w licznych opiniach wskazują na fakt budowania wyższej pozycji 
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społecznej pielęgniarki i położnej, wzrost samooceny samych 
pielęgniarek i położnych oraz budowanie wspólnoty i integracji 
środowiska zawodowego.

Nie bez znaczenia jest ekonomiczny wymiar kształcenia pomo-
stowego, które realizowane jest ze środków unijnych, nie obciąża-
jąc kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych. Ponadto fakt podniesienia kwalifikacji pozwala ab-
solwentom studiów pomostowych poszukiwać wyżej wynagra-
dzanej pracy. Stanowi też punkt wyjścia do dalszego rozwoju 
zawodowego oraz awansu zawodowego, co również niesie za sobą 
wyższy status materialny pielęgniarek i położnych.

Zawód zaufania publicznego

Wypowiadając się na temat kształcenia pomostowego pielęgnia-
rek i położnych, nie sposób nie wskazać na udział przedstawicieli 
samorządu zawodowego we wszystkich etapach tego działania, 
począwszy od przygotowania założeń merytorycznych poprzez 
udział w organizowaniu i wsparciu procesu kształcenia.

Okręgowe izby pielęgniarek i położnych aktywnie uczestniczy-
ły i uczestniczą także w promocji Projektu w środowisku zawodo-
wym, na terenie swojego działania. Przedstawiciele samorządu, 
doceniając znaczenie Projektu w kreowaniu nowoczesnego pie-
lęgniarstwa, wzmacnianiu samodzielności zawodowej pielęg-
niarek i położnych oraz budowaniu pozytywnego wizerunku 
społecznego przedstawicieli tych dwóch zawodów, nie tylko pro-
mują Projekt poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych, 
ale również aktywnie uczestniczą w konferencjach, spotkaniach 
poświęconych realizacji Projektu.

Reasumując, można stwierdzić, że kształcenie pomostowe 
pielęgniarek i położnych, wpływając na rozwój nowoczesnego 
pielęgniarstwa jako zawodu zaufania publicznego, wpisuje się 
w ustawowe zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych.

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, 
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie  

Zarządzania w Pielęgniarstwie w Lublinie  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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O  
pinia prawna

Czy pielęgniarka może pracować na półtora etatu w jednym 
podmiocie leczniczym?
 Odpowiedź:

Pielęgniarka w jednym zakładzie nie może pracować na pół-
tora etatu.
Uzasadnienie:

Przepisy prawa pracy nie zakazują wprost zatrudniania pra-
cownika w wymiarze czasu pracy przewyższającym jeden pełny 
etat. Jednakże, w omawianej kwestii należy w pierwszej kolejnoś-
ci uwzględnić przepisy o czasie pracy, nakazujące pracodawcy 
zapewnienie pracownikowi w każdym tygodniu prawo do co 
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego 
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego 
(por. art. 133 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn zm., art. 97 ust. 
1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej; 
tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. akt I 
PKN 43/97) wyraził stanowisko, iż z tym samym pracodawcą, 
w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracow-
nik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. Podob-
nie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r. (sygn. 
akt PKN 876/00) została zawarta następująca teza: „Zasadą jest 
bowiem pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby 
nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pra-
cy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy 
funkcji. To samo dotyczy innych form praktyki intensyfikowania 
pracy w normalnym czasie pracy, polegających przykładowo na 
zawieraniu umowy o dodatkową pracę (czynności), wykonywa-
ną w normalnym czasie pracy (ewentualnie przekształconym w 
zadaniowy czas pracy) obok pracy podstawowej i kwalifikowaną 
na ogół jako autonomiczna klauzula w podstawowym stosunku 
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pracy, czy też powierzaniu tzw. pracy uzupełniającej, gdy pra-
ca umówiona nie wypełnia całego czasu pracy, choć charak-
ter i skutki tej drugiej formy są oceniane kontrowersyjnie (por. 
Prawo pracy a reforma gospodarcza, praca zbiorowa pod red. 
W. Piotrowskiego, Poznań 1989 r. s. 65).”

Zawieranie z własnym pracownikiem dodatkowej (drugiej) 
umowy o pracę za normalnym wynagrodzeniem judykatura do-
puszcza tylko wyjątkowo, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie 
inny niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy (tak uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r.; sygn. akt III PZP 
1/69).”

Jako dodatkowy argument, potwierdzający wyrażone powyżej 
stanowisko, należy przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 
12 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 13/94), w której zdaniem SN 
zatrudnienie pracownika w wyższym, niż pełen wymiar czasu 
pracy stanowiłoby próbę obejścia przepisów o czasie pracy i wy-
sokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Iwona Choromańska 
 autorka współpracuje  

z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 29 sierpnia 2013 r.
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S  
zkolenia a PIT-8C

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. 

Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DS.014.90.2013.KS

Pan Jan Vincent-Rostowski  
Wicepremier RP 
Minister Finansów

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o zwolnienie 
z obciążenia podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych 
korzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych.

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wypełniając swój obo-
wiązek wynikający z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) pro-
wadzą bezpłatne szkolenia dla członków samorządu. Jednakże 
zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012, Nr 361, poz. 
361, z późn. zm.) organizatorzy przedmiotowych szkoleń są zobo-
wiązani do sporządzania ich uczestnikom informacji o wysokości 
przychodów - PIT-8C.

Warto również nadmienić, te szkolenia są realizowane z budżetu 
izby utworzonego z obowiązkowych składek członkowskich.

W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
wnioskuje o zwolnienie z obciążenia podatkiem dochodowym 
pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń 
podyplomowych.

Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
zkolenia a PIT-8C

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Rzeczpospolita Polska 
Minister Finansów 
DD3/8213/228/MCA/I 3/RD-3 8094

Pani dr n. med.  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

W związku z wnioskiem o zwolnienie z obciążenia podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych pielęgniarek i położnych ko-
rzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, uprzejmie 
wyjaśniam co następuje.

W piśmie z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr NRPiP-DS.014.90.2013.
KS poinformowaliście Państwo, że Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) prowadzą bezpłatne szkolenia dla 
członków samorządu. 

Szkolenia są realizowane z budżetu izby utworzonego z obowiąz-
kowych składek członkowskich, a uczestnicy szkoleń otrzymują od 
organizatorów informację o wysokości uzyskanych przychodów 
(tzw. PIT-8C).

Pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów zwró-
ciło się o opinię w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

W odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2013 r. Nr MZ-PP-073-9113-3/
RJ/13 resort zdrowia poinformował, że kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych zostało uregulowane w rozdziale 6 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 ww. 
ustawy, pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktuali-
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zowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo 
do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia 
podyplomowego. Za spełnienie tego obowiązku, uważa się rów-
nież kształcenie podyplomowe odbywane w ramach studiów 
podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia. Pielęgniarka i położna może uczestniczyć w kształce-
niu podyplomowym na swój wniosek, na podstawie skierowania 
pracodawcy do organizatora kształcenia, na podstawie umowy 
zawartej z organizatorem kształcenia lub bez takiego skierowania, 
na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

Poza samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, pod-
miotami uprawnionymi do kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych są również organizatorzy kształcenia, o których 
mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Zgodnie z tym przepisem, organizatorami 
kształcenia mogą być:

1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badaw-
czą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będą-
cego rejestrem działalności regulowanej.

Aktualnie w kraju jest 237 organizatorów kształcenia, uprawnio-
nych do prowadzenia kształcenia podyplomowego (dane Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).

Źródłem finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych mogą być środki finansowe pochodzące: z budżetu 
państwa, ze składek pozostających w dyspozycji okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych, od pracodawcy (w formie częściowego 
dofinansowania lub całkowitego sfinansowania szkolenia), ze środ-
ków własnych pielęgniarek i położnych oraz ze środków UE.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicz-
nych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach 
posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych 
dla pielęgniarek lub położnych, które mogą corocznie rozpocząć 
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specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Specjalizacja jest 
dofinansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

W roku bieżącym, w ramach środków budżetu państwa przewi-
duje się dofinansowanie 1 850 miejsc szkoleniowych na specjalizac-
je dla pielęgniarek i położnych. Kwota dofinansowania jednego 
miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji wynosi 
4 337 PLN.

Jednocześnie koszt jednostkowy kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych zależy od rodzaju kształcenia podyplo-
mowego (tzn. specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, kursu spec-
jalistycznego oraz kursu dokształcającego) i czasu trwania tego 
kształcenia.

Z danych będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia (udos-
tępnionych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych) wynika, że koszty kształcenia podyplomowego 
zebrane ze wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych 
kształtują się następująco:

1) specjalizacja 4 200-5 740 PLN (Warszawska 0IPiP - średni koszt 
- 4 866 zł),

2) kurs kwalifikacyjny 1 300-1 900 PLN (Warszawska 0IPiP - średni 
koszt - 1 920 zł),

3) kurs specjalistyczny 350-860 PLN (Warszawska 0IPiP - średni 
koszt - 533 zł),

4) kurs dokształcający 160-290 PLN (Warszawska 0PiP - średni 
koszt - 427 zł).

Przechodząc na grunt prawa podatkowego należy zauważyć, 
iż zgodnie art. 84 Konstytucji RP, każdy jest obowiązany do po-
noszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, 
określonych w ustawie. 

W konsekwencji, wszelkiego rodzaju preferencje podatkowe 
stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, 
którą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej „ustawa”) konkretyzuje art. 9 ust. 1. Przepis ten stanowi, ze 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego 
rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 
21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
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Dochody, które nie mieszczą się w zakresie ww. art. 21, 52, 52a 
i 52c, lub od których nie został zaniechany pobór podatku w dro-
dze rozporządzenia Ministra Finansów, podlegają opodatkowaniu. 
Dotyczy to między innymi nieodpłatnych świadczeń z tytułu bez-
płatnych szkoleń prowadzonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych, których wartość ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a 
ustawy.

Tego rodzaju świadczenie należy wykazać w zeznaniu po-
datkowym i opodatkować według skali podatkowej.

Zwolnienie z obciążeń podatkiem dochodowym dochodów pie-
lęgniarek i położnych uzyskanych z tytułu korzystania z bezpłat-
nych szkoleń podyplomowych, skutkowałoby zróżnicowaniem 
podatników na gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych 
poprzez faworyzowanie wyłącznie jednej grupy zawodowej. Po-
nadto wywołałoby negatywne skutki finansowe dla dochodów 
budżetu państwa oraz dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego partycypujących we wpływach z tego podatku, co nie 
służyłoby stabilizacji polskich finansów publicznych w momencie, 
kiedy gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia.

Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, iż w wyroku z dnia 19 lip-
ca 2007 r. sygn. akt KI 1/06 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 
„że z Konstytucji nie wynika obowiązek przyjmowania przez 
ustawodawcę, w dziedzinie ciężarów i świadczeń publicznych, 
wyłącznie rozwiązań korzystnych dla podatników. Nie wynika 
też z niej obowiązek, by ustawodawca - rozstrzygając wątpli-
wości wynikające ze stosowania niejasnych przepisów - musiał 
działać zawsze na korzyść podatników. Ustawodawca waży 
bowiem potrzeby państwa i społeczeństwa oraz obowiązki, 
nakładane na organy państwa Konstytucją i ustawami i sto-
sownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wolą polityczną, 
zadbać musi o środki na ich sfinansowanie”.

„Równowaga budżetowa i stan finansów publicznych są war-
tościami podlegającymi ochronie konstytucyjnej. Wynika to 
z całokształtu regulacji konstytucyjnych zawartych w rozdziale 
X Konstytucji, zwłaszcza zaś z art. 216 oraz art. 220 Konstytucji, 
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ale także z art. 1 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita 
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.” (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K 47/01). Z ko-
lei w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12, Trybunał 
Konstytucyjny zwraca uwagę, „że większość pozycji budżetowych 
(a przez to również potencjalnych oszczędności) rozpatrywana 
z osobna, w proporcji do całości budżetu państwa wydaje się 
być nieistotna, niemniej suma wielu nawet niewielkich jednost-
kowo oszczędności może mieć istotne znaczenie dla kondycji 
całego budżetu państwa”. 

Powyższa zasada dotyczy zarówno strony wydatkowej jak i do-
chodowej finansów publicznych.
 

Z upoważnienia Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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S  
zkolenia a PIT-8C

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. 

Naczelna Izba  
Pielegniarek I Położnych 

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku

Szanowni Państwo

W związku z opublikowaniem pisma Ministra Finansów w spra-
wie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z obciążenia podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych pielęgniarek i położnych ko-
rzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, uprzejmie 
informujemy, iż podejmiemy dalsze działania zmierzające do ure-
gulowania powyższej kwestii zgodnie z oczekiwaniem środowiska 
pielęgniarek i położnych.

O efektach tych działań będziemy Państwa informować na bie-
żąco.

Z poważaniem

Skarbnik NRPiP 
Hanna Gutowska
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I  
nterpelacja poselska

Interpelacja poselska Nr 17350

w sprawie 

wprowadzenia przepisów szczegółowych  
w zakresie pracy pielęgniarek i położnych  

po 50 roku życia  
w oddziałach szpitalnych 

Szanowny Panie Ministrze, działając na podstawie ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 
221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przed-
stawionej poniżej sprawie. 

Delegaci XXIX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie w przesłanym do mnie wniosku apelują 
o wprowadzenie przepisów szczegółowych w zakresie pracy pie-
lęgniarek i położnych po 50 roku życia w oddziałach szpitalnych, 
stwarzając możliwość zaprzestania przez pielęgniarki i położne 
pełnienia dyżurów nocnych po 50 roku życia bez zmniejszania 
z tego tytułu wynagradzania (kwestie decyzji pozostawiając pie-
lęgniarce/położnej). 

Praca w systemie zmianowym (dyżury nocne) stanowi bardzo 
duże obciążenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. 

Dyżury nocne powodują zaburzenie rytmu biologicznego czło-
wieka w każdym wieku, szczególnie uciążliwe stają się w okresie 
po 50 roku życia. Stres spowodowany pracą w systemie zmia-
nowym powoduje, iż wcześniej pojawiają się liczne schorzenia 
związane z wiekiem, co może uniemożliwić długą aktywność 
zawodową.

 W związku z powyższym zasadnym byłoby umożliwić pielęg-
niarkom i położnym zatrudnionych w systemie pracy zmiano-
wej skorzystania z możliwości zaprzestania pracy na nocach bez 
utraty zatrudnienia. 
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W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z nas-
tępującymi pytaniami: 

1. Czy znany jest Ministerstwu w/w wniosek XXIX Zjazdu 
Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rze-
szowie? 

2. Czy Ministerstwo dostrzega możliwość wprowadzenia prze-
pisów szczegółowych w zakresie pracy pielęgniarek i położ-
nych po 50 roku życia w oddziałach szpitalnych, stwarzając 
możliwość zaprzestania przez pielęgniarki i położne peł-
nienia dyżurów nocnych po 50 roku życia bez zmniejszania 
z tego tytułu wynagradzania? 

3. Kiedy i jakie działania podejmie Ministerstwo w celu reali-
zacji w/w postulatu Zjazdu? 

Z poważaniem 
poseł  

Kazimierz Moskal 

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r.
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W  
niosek XXIX Zjazdu Delegatów OIPiP w Rzeszowie

Wniosek Nr 2 
XXIX ZJAZDU DELEGATÓW 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia przepisów szczegółowych w zakresie pracy 
pielęgniarek i położnych po 50 roku życia w oddziałach 

szpitalnych

skierowany do:

Ministra Zdrowia, 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Parlamentarzystów

Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie wnioskują o wprowadzenia przepisów szczegó-
łowych w zakresie pracy pielęgniarek i położnych po 50 roku 
życia w oddziałach szpitalnych, stwarzając możliwość zaprze-
stania przez pielęgniarki i położne pełnienia dyżurów nocnych 
po 50 roku życia bez zmniejszania z tego tytułu wynagrodzenia 
(kwes tię decyzji pozostawiając pielęgniarce/położnej).

Uzasadnienie

W związku z wieloletnim obciążeniem pracą zmianową 
i wyd łużeniem wieku emerytalnego, wnioskujemy o możliwość 
zaprzes tania przez pielęgniarki i położne pełnienia dyżurów 
nocnych po 50 roku życia bez zmniejszania z tego tytułu wy-
nagrodzenia.
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Praca w systemie zmianowym (dyżury nocne) stanowi bardzo 
duże obciążenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. 

Dyżury nocne powodują zaburzenie rytmu biologicznego czło-
wieka w każdym wieku, a szczególnie uciążliwe stają się w okresie 
po 50 roku życia. Stres spowodowany pracą w systemie zmia-
nowym powoduje, iż wcześniej pojawiają się liczne schorzenia 
związane z wiekiem co może uniemożliwić długą aktywność 
zawodową. 

W związku z tym zasadnym byłoby umożliwić pielęgniarkom 
i położnym zatrudnionym w systemie pracy zmianowej skorzy-
stania z możliwości zaprzestania pracy na nocach bez utraty 
części wynagrodzenia.

 Sekretarz Zjazdu  Przewodnicząca Zjazdu 
 Jolanta Chmiel  Halina Kalandyk
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2013.07.02 
Minister Zdrowia

Pani Ewa Kopacz  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na interpelację Pana Kazimierza Moskala - Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazaną przy piśmie znak: 
SPS-023-17350/13, z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowa-
dzenia przepisów szczegółowych w zakresie pracy pielęgniarek 
i położnych po 50 roku życia w oddziałach szpitalnych, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W związku z licznymi pismami przekazywanymi do Ministerstwa 
Zdrowia przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, zawierają-
cymi stanowiska, apele i wnioski w różnych sprawach dotyczących 
wykonywania zawodów, podejmowanymi corocznie przez Okrę-
gowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie informuję, iż są 
one sukcesywnie analizowane zarówno przez właściwe komórki 
Ministerstwa Zdrowia, jak i specjalistów w danych dziedzinach 
poruszanych tam zagadnień. Natomiast odpowiedzi na stano-
wiska, apele i wnioski są sukcesywnie umieszczane na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Wniosek XXIX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie został przesłany również do Minister-
stwa Zdrowia, a stanowisko w tej sprawie będzie umieszczone 
na stronie Ministerstwa Zdrowia, o czym informowaliśmy OIPiP 
w Rzeszowie. Poniżej przekazuję informacje i wyjaśnienia w zak-
resie zgłoszonego wniosku.

Zagadnienia związane z czasem pracy pracowników podmiotów 
leczniczych zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Czas pracy 
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pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godz. 35 min na 
dobę i przeciętnie 37 godz. 55 min na tydzień w przeciętnie pię-
ciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Ustawodawca w art. 94 ustawy przewidział możliwość stosowania 
rozkładów czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie 
wymiaru czasu pracy do 12 godz. na dobę, jeżeli jest to uzasadnio-
ne rodzajem pracy lub jej organizacją. Z tym jednak zastrzeżeniem, 
by w przyjętym okresie rozliczeniowym przeciętna tygodniowa 
norma czasu pracy nie przekraczała podstawowej tygodniowej 
normy czasu pracy. 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony 
krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach 
lub dniami wolnymi od pracy. Z kolei w art. 99 ustawy określo-
na została wysokość dodatków, które przysługują pracownikom 
zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczni-
czym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Ustawa o działalności 
leczniczej nie definiuje pojęcia „praca zmianowa”, co wskazuje na 
konieczność odwołania się w tym zakresie do przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.), dalej K.p. Jak bowiem wynika z art. 5 K.p., 
jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulu-
ją przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie 
nieuregulowanym tymi przepisami. Zgodnie z art. 128 § 2 pkt 
1 K.p. przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy 
według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę 
pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po 
upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Organizowanie 
procesu pracy, w tym również ustalenie obowiązującego pracow-
ników rozkładu czasu pracy, należy do uprawnień dyspozycyjnych 
pracodawcy. Stosownie do art. 104 § 1 K.p. organizację i porządek 
w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki praco-
dawcy i pracowników ustala regulamin pracy. Regulamin pracy 
powinien w szczególności ustalać systemy i rozkłady czasu pracy 
oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy.

Zgodnie z art. 99 ustawy o działalności leczniczej pracownikom 
zatrudnionym w systemie pracy zmianowej przysługuje z tego 
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tytułu dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość zależy od 
dnia i pory wykonywania pracy. Za każdą godzinę pracy w porze 
nocnej jest to co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego, obliczonej przez podzielenie kwoty miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z osobistego zaszere-
gowania pracownika przez liczbę godzin pracy przypadających do 
przepracowania w danym miesiącu. Natomiast za każdą godzinę 
pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni 
wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy - co najmniej 45% tej stawki.

Należy zauważyć, iż już na gruncie obowiązujących obecnie 
przepisów prawa pracy brak jest przepisów, które wyłączałyby 
dopuszczalność wprowadzenia rozwiązań prawnych stwarzają-
cych możliwość zaprzestania przez pielęgniarki i położne po 50. 
roku życia pełnienia dyżurów nocnych w oddziałach szpitalnych. 
Zgodnie bowiem z przepisem art. 18 K.p., który statuuje zasadę 
uprzywilejowania pracownika, postanowienia korzystniejsze dla 
pracownika niż przepisy prawa pracy są ważne. Na zasadzie art. 
18 K.p. można wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia 
korzystniejsze niż zawarte w przepisach prawa pracy, można też 
wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia nieprzewidzia-
ne w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, można 
wreszcie gwarantować dodatkowe składniki wynagrodzenia (por. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II PK 
21/09, OSNP 2011, nr 5-6, poz. 75).

Wprowadzenie możliwości zaprzestania przez pielęgniarki i po-
łożne po 50. roku życia pełnienia dyżurów nocnych bez zmniej-
szenia z tego tytułu wynagrodzenia mogłoby być zatem dopusz-
czalne na poziomie uregulowań wewnątrzzakładowych. Praco-
dawca może bowiem w regulaminie wynagradzania lub układzie 
zbiorowym pracy ustalić świadczenia związane z wykonywaną 
pracą korzystniejsze od tych wynikających z powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa. Takie działanie pracodawcy nie 
może jednak naruszać innych przepisów prawa, w szczególności 
o dyscyplinie finansów publicznych.

Podsumowując, należy podkreślić, że wysokość wynagrodze-
nia pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych 
w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonu-
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jącym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne (przyznanie dodatku w wysokości odpo-
wiednio co najmniej 65% lub co najmniej 45% stawki godzinowej 
wynagrodzenia zasadniczego), jest uzależniona od dnia i pory 
wykonywania pracy. 

Zaprzestanie przez pielęgniarki i położne pełnienia dyżurów 
nocnych będzie się zatem wiązało z utratą uprawnienia do dodatku 
z tytułu pracy zmianowej wykonywanej w porze nocnej, o którym 
mowa w art. 99 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Z poważaniem 
Z upoważnienia  

Ministra Zdrowia 
Sławomir Neumann
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  
Aleksander Sopliński

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

W nawiązaniu do pisma (znak: NIPiP-NRPiP-DSO14.98.2013-KS, 
z dnia 10.04.2013 r.) zawierającego w załączeniu stanowiska przy-
jęte podczas VII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

1.

Odnosząc się do stanowiska nr 8 w sprawie przekazania środ-
ków finansowych przez Ministra Zdrowia na przygotowanie 
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych Programów kształcenia podyplomowego, uprzejmie 
informuję, iż zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz, 1039, 
z późn. zm.), termin wyznaczony CKPPiP na przygotowanie ww. 
programów kształcenia upłynie po 24 miesiącach od dnia ogło-
szenia ustawy (23 sierpnia 2011 r.) tj. w sierpniu 2013 roku.

Zasadniczy wpływ na aktualny stan prac w omawianym zakresie 
miał fakt, iż ustawą okołobudżetową wynagrodzenia bezosobowe 
na 2012 rok utrzymane zostały na poziomie ustawy budżetowej 
z 2011 roku i nie było możliwości realizacji nowego zadania w 
ramach posiadanych przez Ministra Zdrowia środków finanso-
wych. Minister Zdrowia występował do Ministra Finansów, na 
podstawie art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie  
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej  
(Dz. U. Nr 291, poz. 1707), o wyrażenie zgody na zwiększenie limtu 
wynagrodzeń bezosobowych dla części 46 - Zdrowie z przeznacze-
niem m.in. na realizację omawianego zadania. Zgoda taka w 2012 
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roku nie została wyrażona, również w 2013 roku nie uzyskano 
takiego zapewniania.

Z tych też powodów, prace dotyczące opracowywania progra-
mów kształcenia, o których mowa w art. 78 ww. ustawy nie zostały 
podjęte.

Niemniej jednak należy nadmienić, że w dalszym ciągu podej-
mowane są starania mające na celu objęcie tego zadania w limicie 
środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezoso-
bowe. Dlatego też wydatki na opracowanie nowych programów 
będą pokryte z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
Minister Zdrowia, w ramach zwiększonego limitu wynagrodzeń 
bezosobowych w części 46 - Zdrowie.

Jednocześnie należy wskazać, iż w chwili obecnej poselski pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
jest przedmiotem prac Sejmu (w dniu 21 czerwca 2013 roku został 
przyjęty na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Zdrowia, a następnie 
skierowany pod obrady Sejmowej Komisji Zdrowia, które odbyły 
się w dniu 10 lipca br.).

Przedmiotowy projekt proponuje wprowadzenie regulacji umoż-
liwiającej przesunięcie terminu opracowania programów kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych i dostosowanie go 
do aktualnego stanu prac w tym zakresie. Przesunięcie terminu 
do sierpnia 2015 roku pozwoli na wprowadzenie nowych pod-
staw programowych w kształceniu podyplomowym pielęgniarek 
i położnych.

2. 

Odnosząc się do Stanowiska nr 9 w sprawie nowelizacji zapi-
sów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami, informuję, iż w chwili obecnej zgodnie 
z ustaleniami z samorządem pielęgniarek i położnych oraz związ-
kami zawodowymi, Minister Zdrowia rozpoczął cykl roboczych 
spotkań dotyczących nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 9 lipca br., natomiast kolejny 
termin spotkania wyznaczony został na 23 lipca br.

Komunikaty i stanowiska



53

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

3. 

W zakresie „Stanowiska nr 10 w sprawie stanowiska małopol-
skiej okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 lutego 
2013 r. w sprawie kontraktowania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej do-
mowej”, informuję, iż zasady oraz tryb postępowania w sprawie 
zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych uregulowane zostały w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych i za-
rządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej jest na gruncie obowiązujących przepisów 
sformalizowaną procedurą, która w swoim założeniu ma na celu 
wyłonienie świadczeniodawców dających gwarancję należytego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Bez znaczenia dla wskazanego postępo-
wania pozostaje struktura właścicielska podmiotu ubiegającego 
się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(publiczny/niepubliczny), czy też jego wielkość.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ww. ustawy, Fundusz jest obowiąza-
ny zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców 
ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji.

Preferowanie świadczeniodawców z uwagi na ich publiczny/nie-
publiczny charakter, wielkość podmiotu, bądź uprzednie związanie 
kontraktem z Funduszem byłoby niewątpliwie nieuzasadnionym 
różnicowaniem świadczeniodawców i naruszałoby podstawowe 
zasady przyjętego przez ustawodawcę kontraktowego systemu 
organizowania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz 
osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Należy zauważyć, iż podejmowane przed 2009 r. działania NFZ 
polegające na preferowaniu w postępowaniu konkursowych 
świadczeniodawców realizujących już umowy o udzielanie świad-
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czeń opieki zdrowotnej, zostały zakwestionowane przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uznane za praktykę 
ograniczającą konkurencję (decyzja Prezesa UOKiK z dnia 10 lipca 
2009 r. nr RWA - 9/2009).

Jednostką rozliczeniową w finansowaniu świadczeń pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej domowej jest osobodzień. Kontrak-
towanie w/w świadczeń odbywa się w trybie konkursu ofert lub 
rokowań. Cena jednostki rozliczeniowej jest przedmiotem oferty 
składanej przez świadczeniodawcę i podlega procedurze nego-
cjacji w procesie kontraktowania, zgodnie z przepisami art. 142 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Jednocześnie należy nadmienić, iż obserwuje się konkurencję 
wśród świadczeniodawców przystępujących do konkursu ofert. 
Z informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wy-
nika że świadczeniodawcy realizujący świadczenia pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej w Polsce, składają oferty w konkursach 
ofert, proponując stawki niższe, niż środki finansowe zaplanowane 
przez Oddziały Wojewódzkie NFZ na ten rodzaj świadczeń.

4.

Odnosząc się do „Stanowiska nr 11 w sprawie zmiany zapisu 
zarządzenia Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach, opieki długoterminowej”, 
informuję, iż warunki realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1147 z późn. zm.). Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych 
w ramach świadczenia gwarantowanego realizowanego przez 
pielęgniarską opiekę długoterminową domową został określony 
w § 9 przedmiotowego rozporządzenia.
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Natomiast świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zapewnia dos-
tępność do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 część III ust. 4 pkt 1 i 2 powyższego 
rozporządzenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 
2000 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - 
w medycznie uzasadnionych przypadkach oraz wizyty nie mniej 
niż 4 razy w tygodniu. Ponadto, pielęgniarka w ramach 1 etatu 
przeliczeniowego nie może jednoczasowo opiekować się więcej 
niż 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod różnymi adresami 
zamieszkania lub nie więcej niż 12 świadczeniobiorcami przeby-
wającymi pod tym samym adresem zamieszkania.

Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 
484), świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące 
zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwa-
lifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Po-
nadto osoby te w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń 
w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń w innej 
jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy, jak 
również u innego świadczeniodawcy. W niniejszej sprawie ten 
przepis ma decydujące znaczenie, ponieważ zatrudnienie w ja-
kimkolwiek miejscu nie może wpływać na udzielanie świadczeń 
w czasie określonym w harmonogramie.

Oznacza to, że jedna pielęgniarka opieki długoterminowej do-
mowej, która jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zabezpiecza, świadczenia dla ok-
reś lonej w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, 
grupy świadczeniobiorców, w godzinach od 800 do 2000 i w tych 
godzinach nie może realizować świadcz świadczeniodawcy.

Natomiast w przypadku świadczeniodawcy, który zatrudnia wię-
cej niż jedną pielęgniarkę (również na etaty cząstkowe) sporządza 
on grafik na realizację świadczeń pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej w taki sposób, aby zabezpieczyć świadczenia 
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w godzinach od 800 do 2000, zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń dłu-
goterminowej, i aby w godzinach wykazanych w grafiku pielęg-
niarka nie realizowała świadczeń z innego zakresu, na podstawie 
innej umowy.

Zatem; pielęgniarka opieki długoterminowej poza godzinami 
pracy wyznaczonymi w harmonogramie pracy lub grafiku może 
być zatrudniona w innym miejscu pod warunkiem, iż zostały speł-
nione wymogi dotyczące realizacji świadczeń w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej.

5.

Odnosząc się do „Stanowiska nr 12 w sprawie cofnięcia reko-
mendacji dla konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniar-
stwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych” informuję iż Pani 
Elżbieta Szwałkiewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 
konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekłe 
chorych i niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia rozpocznie pro-
cedurę powołania konsultanta krajowego do pełnienia funkcji 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych.

Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
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P  
ismo NIPiP

Informacja na temat odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia

 w sprawie 

Apelu Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych dotyczącego 
przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 

i położnych 

oraz 

Stanowiska Nr 9 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie nowelizacji zapisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 

i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami 

W piśmie z dnia 5 i 12 lipca 2013 roku Pan Podsekretarz Stanu 
Aleksander Sopliński zwraca uwagę, iż rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustala-
nia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1545), wskazuje sposób ustalenia minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami.

Pan Minister podkreśla, iż regulacje w zakresie stosowania 
minimalnych norm obowiązują każdy podmiot wykonujący 
działalność leczniczą realizujący świadczenia gwarantowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych. 
W związku z tym, zgodnie z art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 
minister właściwy do spraw zdrowia określił w drodze rozpo-
rządzeń, w  poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 
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15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13, wykazy świadczeń gwarantowanych 
wraz z określeniem:

1) poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia gwa-
rantowanego, o którym mowa w art. 18, art. 33 i art. 41, mając 
na uwadze treść rekomendacji oraz uwzględniając kryteria 
określone w art. 31a ust. 1;

2) warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, 
w tym dotyczących personelu medycznego i wyposażenia 
w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze konieczność 
zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) minimalne 
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych dotyczą podmiotów 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Pan Minister wyjaś-
nia, iż w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia planuje przepro-
wadzenie zmian w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia-
łalności leczniczej w zakresie rozszerzenia obowiązku stosowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 
wszystkie podmioty lecznicze.

Ponadto, w piśmie czytamy, iż zgodnie z ustaleniami z samo-
rządem pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi, 
Minister Zdrowia rozpoczął cykl roboczych spotkań dotyczących 
nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Pragnę podkreślić, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych podtrzymuje konieczność wprowadzenia zmian w obec-
nym kształcie rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
z 31 grudnia 2012r., poz. 1545) i przywrócenia następujących 
zapisów wykreślonych na etapie procedowania przedmiotowego 
rozporządzenia:

- obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innych ko-
mórkach organizacyjnych o tym samym profilu nie może 
być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianie;

- do minimalnych norm zatrudnienia nie wlicza się zatrud-
nionej kadry kierowniczej pielęgniarskiej i położniczej;
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- przy ustalaniu minimalnej normy zatrudnienia w przed-
siębiorstwie, w którym wykonywane są stacjonarne świad-
czenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, w od-
działach o poszczególnych profilach, przyjmuje się średni 
czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich wynoszący 
odpowiednio do kategorii opieki, zgodnie z brzmieniem 
§ 2 projektu rozporządzenia;

- w bloku operacyjnym na jeden czynny stół operacyjny (je-
den pacjent), co najmniej jedną pielęgniarkę, albo położną 
operacyjną i jedną pielęgniarkę albo położną asystującą 
pielęgniarce albo położnej operacyjnej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie zwracała 
uwagę na nieprawidłowości związane z ustalaniem minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jednoosobowych 
dyżurach stosowanych w niektórych szpitalach lub ogranicze-
niem obsady pielęgniarek, położnych na zmianie nieadekwatnej 
do przydzielonych zadań zawodowych. Rozporządzenie w tym 
brzmieniu przyczyni się do pogorszenia warunków pracy pielęg-
niarek i położnych.

Prezes NRPiP 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie 

zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku 
obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz 

niezrównywania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Minister Zdrowia nie posiada uprawnień do ingerowania 
w przepisy dotyczące emerytur, ponieważ ustawa z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) należy do wła-
ściwości Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dlatego też kwestie dotyczące wieku emerytalnego pielęgniarek 
i Położnych były konsultowane z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż jedną 
z generalnych zasad przeprowadzonej trzynaście lat temu refor-
my systemu emerytalnego, było wprowadzenie ujednoliconego, 
powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat w przy-
padku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. Wprowadze-
nie tej zasady było konieczne przede wszystkim ze względu na 
zmieniające się warunki demograficzne. Wdrożenie jednolitego 
wieku emerytalnego wymagało uchylenia przepisów dających 
możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę m. in. z tytułu 
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze.

Tylko dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach, na 
mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto-
wych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), utworzono odrębny, 
przejściowy system emerytur pomostowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż w okre-
sie minionego trzynastolecia trendy demograficzne, niestety nie 
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uleg ły zmianie. Także obecnie systematycznie maleje liczba lud-
ności w wieku przedprodukcyjnym.

Od roku 1990 liczba ta zmalała o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. pro-
gnozuje się dalszy spadek o ponad 1,6 mln. Równocześnie stale 
rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W chwili obecnej 
jest to blisko 6,3 mln osób, jednakże w następnych latach nastąpi 
jej znaczy przyrost, jak się przewiduje, o ponad 3,3 mln osób do 
2035 roku. Liczba osób w wieku produkcyjnym - a więc tych, 
które mogą sfinansować świadczenia emerytalne - na przestrzeni 
ostatnich kilku lat ustabilizowała się na poziomie ok. 24,5 mln 
osób. Ta sytuacja ulegnie jednak dalszemu pogorszeniu.

W świetle powyższego, w opinii Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej, konieczne były dalsze decyzje dotyczące wieku 
emerytalnego. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 637), od dnia 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny 
jest stopniowo podwyższany docelowo do 67 lat. Poziom 67 lat 
zostanie osiągnięty w przypadku mężczyzn w 2020 r., a w przy-
padku kobiet w 2040 roku. Nowe regulacje obejmują kobiety 
urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 
31 grudnia 1947 r.

Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn nastąpi we wszystkich systemach emerytalnych, w których 
obecnie prawo do przejścia na emeryturę lub w stan: spoczyn-
ku przysługuje po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobietę i 65 
lat przez mężczyznę. Tak więc głównym wyzwaniem dla Polski 
w najbliższych latach będzie zwiększenie liczby: osób aktyw-
nych zawodowo i podejmujących zatrudnienie, co jest kluczowe 
dla rozwoju gospodarczego i zwiększenia innowacyjności pol-
skiej gospodarki. Najważniejszym efektem: podniesienia wieku 
emerytalnego przewidzianego w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego - będzie powstrzy-
manie spadku zatrudnienia, a w konsekwencji utrzymanie wzro-
stu PKB oraz wpływów podatkowych do przedsiębiorstw, które 
nie będą zmuszone do likwidacji miejsc pracy w nadchodzącym 
okresie ograniczenia podaży pracy.
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Równocześnie w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, ujednolicenie wieku; emerytalnego na poziomie 67 lat, 
w związku z przyjętą przez Sejm w dniu 11 maja 2012 r. ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw, nie naruszy uprawnień do eme-
rytury pomostowej.

Na podstawie przepisów tej ustawy pielęgniarki i położne mogą 
ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej już w wieku 55 lat, 
jeżeli wykonują pracę o szczególnym charakterze wymienioną 
w art. 3 ust. 3 do ustawy o emeryturach pomostowych i w zał. 
nr 2 do tej ustawy oraz spełniają pozostałe kryteria ustawowe, 
od których zależy ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie 
wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz 

i procedur pielęgniarskich i położniczych (ICNP)
międZyNarodowa KlasyfiKacja PraKtyKi PielęgNiarsKiej „icNP”, 

zwana dalej Klasyfikacją jest międzynarodowym standardem 
opisującym m. in. diagnozy oraz wynikające z niej czynności 
pielęgniarskie i położnicze.

W systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilkanaście różnego 
rodzaju klasyfikacji dotyczących np. schorzeń, diagnoz, samo-
dzielności psychoruchowej pacjentów itp., które merytorycznie 
obejmują podstawowe aspekty pracy pielęgniarki/położnej. Dos-
trzegają główny cel, polegający na potrzebie unifikacji procedur 
w procesie opieki pielęgniarskiej w Polsce. Ministerstwo Zdrowia 
nie kwestionuje znaczenia Klasyfikacji, jej upowszechnienia i wy-
korzystania, czego wyrazem są dotychczasowe prace realizowane 
w ceNtrum systemów iNformacyjNych ochroNy Zdrowia (csioZ).

Najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych do osiągnięcia celem, zwią-
zanym z wprowadzeniem Klasyfikacji jest ujednolicenie języka 
opisującego praktykę pielęgniarską.

W przypadku rozważenia podjęcia decyzji o wdrożeniu Kla-
syfikacji wprowadzane w ramach niej dane mogłyby dostarczać 
do systemu e-Zdrowie bieżącej informacji m.in. o diagnozach pie-
lęgniarskich, planowaniu opieki pielęgniarskiej, stosowanych 
procedurach, zużywanych lekach, materiałach medycznych itp.

Wśród istotniejszych, zastosowań Klasyfikacji w praktyce pie-
lęgniarskiej warto też wymienić jej przydatność w:

- monitorowaniu liczby personelu pielęgniarskiego, w aspek-
cie m.in. oceny potrzeb kadrowych,

- rzetelnej wycenie świadczeń,
- kształtowaniu wysokości wynagrodzeń pielęgniarki w re-

lacji do faktycznie wykonanych zadań,
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- obszarze jakości opieki pielęgniarskiej; zakłada się pozytyw-
ny wpływ zastosowania Klasyfikacji na wzrost poziomu bez-
pieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, w tym 
zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych, poprzez bieżące 
monitorowanie działań i interwencji pielęgniarskich.

Niemniej proces wprowadzania Klasyfikacji będzie niewątpli-
wie wiązał się z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, 
wynikających m.in. z:

- potrzeby przeszkolenia kadry pielęgniarskiej i położniczej 
w zakresie posługiwania się Klasyfikacją, (prognozowane 
przez Przewodniczącą Rady ds. e-Zdrowia potrzeby szko-
leniowe dotyczyłyby przeszkolenia około 20 tys. osób, tzw. 
liderów) oraz docelowo objęcie przeszkoleniem pielęgnia-
rek i położnych, które w tym zakresie nie zostały objęte 
programem kształcenia;

- konieczności zakupu przez podmioty lecznicze programów 
użytkowych (licencji) oraz przez niektóre z podmiotów 
zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci sprzętu infor-
matycznego o parametrach użytkowych umożliwiających 
korzystanie z aplikacji.

Należałoby również wspomnieć, że dotychczas głównym źród-
łem informacji m. in. o zasobach kadrowych pielęgniarek i po-
łożnych jest statystyka publiczna, w tym resortowa.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia możliwość zastosowania 
Klasyfikacji o zasięgu ogólnopolskim byłaby uwarunkowana 
pot rzebą wcześniejszego zbadania, czy dzięki jej wykorzystaniu 
zbierane informacje będą: kompletne, rzetelne, aktualne i czy 
jej zastosowanie będzie przydatne w ramach sprawozdawczości 
publicznej.

Przy okazji należy dodać, iż stosowany obecnie system rozli-
czeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami 
w zakresie świadczeń pielęgniarskich nie wymaga korzystania z 
Klasyfikacji, która bazuje na międZyNarodowej statystycZNej Kla-
syfiKacji choróB i ProBlemów ZdrowotNych rewiZja dZiesiąta, po-
wszechnie nazywanej - icd-10 (§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.).
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Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dotychczasowa wiedza w kwes-
tii efektów pełnego praktycznego zastosowania Klasyfikacji do 
rozliczania procedur pielęgniarskich w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, aby pozwalała na arbitral-
ne wprowadzenie Klasyfikacji do systemu, poprzez zmianę ww. 
rozporządzenia, albowiem mogłoby to przynieść skutki odbie-
gające od oczekiwanych.

Poza ogólnym algorytmem postępowania medycznego, wy-
nikającym z bezpośredniego przetłumaczenia procedur na ję-
zyk polski, przygotowanie takich procedur powinno również 
uwzględniać m.in.: dostępność środków w systemie, w tym prze-
widzianych na finansowanie skutków wprowadzenia Klasyfikacji, 
poziom wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt i materia-
ły, a także zawierać uregulowania w kwestiach organizacyjnych 
bezpośrednio związanych z opieką pielęgniarska/położniczą.

Ponadto wydaje się, że procedury powinny być skorelowane 
zarówno ze strukturą organizacyjną podmiotu, jak również obo-
wiązującą w nim organizacją i trybem pracy oraz wynikającymi 
z nich zakresami odpowiedzialności pracowników medycznych 
(pielęgniarek, położnych) np. w poszczególnych oddziałach, izbie 
przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym lub w podstawowej 
opiece zdrowotnej.

Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę opracowa-
nia i doprecyzowania, wynikających z Klasyfikacji, odpowied-
nich procedur, które byłyby właściwe dla profilu działalności 
leczniczej, uwzględniając specyfikę poszczególnych podmiotów 
leczniczych.

Nieodzowne zatem wydawałoby się uruchomienie Klasyfikacji 
w formie pilotażowej, sprawdzenie i poddanie ocenie uzyskanych 
wyników na bazie tzw. próbki reprezentatywnej, a następnie po-
równanie ich z dotychczas funkcjonującym systemem prowa-
dzenia dokumentacji pielęgniarskiej oraz rozliczeń z płatnikiem 
świadczeń pielęgniarskich.

W kwestii realizacji postulatu środowiska pielęgniarskiego wpisu-
jącego się w realizację programu e-Zdrowie, Ministerstwo Zdrowia 
już od kilku lat pilotuje zadania wynikające z ww. programu.
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Nadmieniam, iż w tej sprawie zostały uruchomione czynnoś ci, 
zlecone podległej jednostce, tj. ceNtrum systemów iNformacyjNych 
ochroNy Zdrowia (CSIOZ). Jednostka ta od kilku lat realizuje 
projekt Systemu Informacji Medycznej pod nazwą e-Zdrowie. 
Wprowadzenie zatem Klasyfikacji będącej częścią programu 
e-Zdrowie, byłoby możliwe po wcześniejszym uruchomieniu 
systemu informatycznego w ramach ww. programu.

W toku realizacji prac wdrożeniowych programu e-Zdrowie 
pod roboczą nazwą: Platformy Pi obejmującej Elektroniczną 
Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz Platformy P2 (Plat-
forma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów medycznych), stanowiących części składowe 
elektronicznego projektu e-Zdrowie, CSIOZ poinformowało Mi-
nisterstwo Zdrowia o uzyskaniu zgody Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarskiej na niekomercyjne udostępnianie Klasyfikacji 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą, stanowiąc przy-
czynek do dalszych prac nad wdrożeniem spójnej terminologii.

Powołana przez Dyrektora CSIOZ Rada do spraw e-Zdrowia 
w pielęgniarstwie, z zadaniem współdziałania z CSIOZ w zakresie 
projektów e-Zdrowia, aktualnie prowadzi prace nad elektronicz-
ną dokumentacją pacjenta w odniesieniu do opieki pielęgniar-
skiej. Poza eksperckim wsparciem projektu e-Zdrowie kolejnym 
istotnym zadaniem Rady w opiece pielęgniarskiej jest również 
przedstawianie rekomendacji dla przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym.

W toku kontynuacji podjętych prac, pozwalających na suk-
cesywne wypracowywanie kolejnych elementów modelu Kla-
syfikacji, stanowiących bazę do podjęcia ewentualnej decyzji 
o jej wdrożeniu, której nadrzędnym założeniem jest poprawa 
funkcjonowania systemu opieki pielęgniarskiej, Ministerstwo 
Zdrowia nadal liczy na aktywną współpracę ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  
Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie 
przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów 

Konwencji Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia 

personelu pielęgniarskiego 

oraz 
zapisów Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji 

Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia 
personelu pielęgniarskiego

Zgodnie z art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy 
ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawa w Polsce są stanowione przez organy władzy publicznej, 
tworzone w ramach demokratycznego systemu funkcjonowania 
państwa. Prawa te stanowione są zgodnie z zasadami określo-
nymi w Konstytucji, zarówno co do sposobu, jak i co do treści 
z przestrzeganiem określonych reguł i zasad. W systemie demo-
kratycznym prawo obowiązujące w państwie powinno odpowia-
dać interesom i dążeniom społeczeństwa które wszak ma wpływ 
na wybór swoich reprezentantów, na ich działalność, na treść 
ustanawianych norm prawnych (por. W. Skrzydło, Komentarz 
do art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodnie z art. 
87 ust. 1 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfi-
kowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Przepis 
art. 8 Konstytucji RP, stanowi że jest ona najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio 
chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Drugie miejsce w hie-
rarchii źródeł prawa zajmują umowy międzynarodowe, ratyfi-
kowane przez Polskę za uprzednią zgodą wyrażoną. w ustawie 
i ogłoszone w Dzienniku Ustaw (art. 91 Konstytucji). Katalog 
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źródeł prawa pracy został z kolei ustanowiony w art. 9 § 1 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej: „K.p.”. Zgodnie z tym prze-
pisem, źródłami prawa pracy są Kodeks pracy oraz inne ustawy 
i akty wykonawcze, określające prawa i obowiązki pracowni-
ków i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych 
pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy oraz oparty na za-
sadzie uprzywilejowania pracownika mechanizm rozwiązywania 
sprzeczności między nimi, wynika z art. 9 2 K.p. Zgodnie z tym 
przepisem, w pierwszym rzędzie wzajemne prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy reguluje umowa o pracę, w zakresie w niej 
nieuregulowanym - regulamin pracy i inne zakładowe regulacje 
prawne, a następnie źródła prawa powszechnie obowiązującego 
(Kodeks pracy, ustawy i przepisy wykonawcze). Regulacje prawne 
niższego rzędu (umowa o pracę i unormowania o charakterze 
zakładowym) mogą kształtować warunki indywidualnych sto-
sunków pracy w sposób odmienny niż akty prawa wyższego rzę-
du, ale ukształtowanie to nie może być dla pracowników mniej 
korzystne niż to, co przewidziano w przepisach powszechnie 
obowiązujących.

Konwencja nr 149 międZyNarodowej orgaNiZacji Pracy dotycząca 
zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniar-
skiego, przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977 r. została ratyfiko-
wana przez Polskę oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 
z 1981 r. Nr 2, poz. 5) i weszła w życie w stosunku do Polski dnia 
4 listopada 1981 r. Ujęte w formę konwencji, wnioski dotyczące 
zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniar-
skiego, uzupełnione postanowieniami zawartymi w Zaleceniu 
Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącym zatrud-
nienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, 
na gruncie prawa polskiego znajdują odzwierciedlenie w prze-
pisach zawartych m.in. w:

- ustawie z dnia 15 lipcu 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
polotnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039, z późn. zm.), 
która określa w szczególności zasady wykonywania za-
wodów pielęgniarki i położnej, zasady uzyskiwania prawa 
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wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, a ponadto re-
guluje zagadnienia związane z kształceniem zawodowym oraz 
kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych;

- ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), określającej or-
ganizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, który reprezentuje osoby wykonujące te za-
wody oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem 
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego 
ochrony;

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217), będącej aktem o zasadniczym 
znaczeniu, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów 
leczniczych, w szczególności określającym także normy 
czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych (w tym 
pielęgniarek i położnych).

Jedynie przykładowo należy wskazać, że podstawowa dobowa 
norma czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym (w tym pielęgniarek i położnych), w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na 
dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Z kolei w art. 
94 tejże ustawy dopuszczona została możliwość przedłużenia 
wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem, iż 
takiego rozkładu czasu pracy nie można stosować w stosunku 
do pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach 
wymagających kontaktu z pacjentami. Z kolei w art. 95 ustawy 
o działalności leczniczej, ustawodawca uregulował kwestie zwią-
zane z pełnieniem dyżuru medycznego, definiowanego jako wy-
konywanie czynności zawodowych poza normalnymi godzinami 
pracy. Zgodnie z tym przepisem dyżur medyczny mogą pełnić 
jedynie pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający 
wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym. 
Oznacza to, iż dyżur medyczny mogą pełnić tylko osoby, których 
podstawę zatrudnienia stanowi stosunek pracy. Ponadto dyżury 
medyczne mogą być pełnione jedynie przez pracowników tych 
podmiotów leczniczych, które wykonują stacjonarne i całodo-
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bowe świadczenia zdrowotne. Ustawa o działalności leczniczej 
dopuszcza możliwość wydłużania tygodniowej normy czasu pra-
cy pracownika, który może pełnić dyżur medyczny, powyżej 
48 godzin (tzw. klauzula oPt-out). Uregulowanie to, może być 
jednak zastosowane jedynie wobec pracowników którzy wyrazili 
na to pisemną, dobrowolną zgodę. Pracownik może cofnąć zgodę 
na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w 
przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę 
na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
W ustawie o działalności leczniczej znalazły się również regulacje 
związane z okresem wypoczynku. Pracownikowi przysługuje 
w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzer-
wanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nie-
przerwanego odpoczynku dobowego. Pracownikowi pełniącemu 
dyżur medyczny, odpoczynek dobowy musi zostać udzielony 
bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru. Ponadto w art. 
99 ustawy o działalności leczniczej, ustawodawca przewidział 
dodatki dla pracowników wykonujących zawód medyczny, zat-
rudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczni-
czym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia zdrowotne, których wysokość jest 
uzależniona od pory i dnia wykonywania pracy.

W związku z powyższym, należy podkreślić, iż celem działań 
podejmowanych zarówno przez Ministra Zdrowia jak również 
inne organy i instytucje państwowe powinno być i jest zapewnie-
nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ale również 
wprowadzanie mechanizmów usprawniających funkcjonowanie 
systemu ochrony zdrowia oraz służących poprawie bezpieczeń-
stwa nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk  

Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie 

wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru 
świadczeniodawcy - lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który 
zawiera propozycje zmian dotyczące sposobu wyboru lekarza, 
pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki, został skierowa-
ny do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych 
w dniu 15 maja 2013 roku.

Projekt przewiduje zmianę polegającą na dodaniu do obowią-
zującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świad-
czeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby deklaracja 
nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez 
lekarza, pielęgniarkę czy położną. Jest to ułatwienie pacjentom 
dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom - za-
rządzania i rozliczania usług z Narodowym Funduszem Zdro-
wia w przypadku występujących po stronie świadczeniodaw-
ców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy 
położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji 
imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie 
zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzys-
kaniem, czy rozliczeniem świadczeń.
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Nowelizacja art. 28 i 56 nie wprowadza żadnych zmian, czy 
ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych 
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. 
praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. 

W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jed-
noczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego 
samego świadczeniodawcy. Wynika to z dodawanych do art. 28 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych ustępów la i 1b w brzmieniu:

„1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodaw-
cy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, wskazuje lekarza, pielęgniarkę lub położną 
podstawowej opieki zdrowotnej.

1b. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru, o którym w 
ust. 1a, może wskazać lekarza, pielęgniarkę lub położną 
udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, 
u różnych świadczeniodawców albo będących świadcze-
niodawcami.”

Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę 
lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka dek-
laracji wyboru - z tą formalną różnicą, że będzie to również 
wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka 
lub położna udzielają świadczeń. Tak jak dotychczas, w przypad-
ku zmiany miejsca zatrudnienia przez wybranego przez siebie 
lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać 
nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych.

Ponadto projekt przewiduje dodanie w art. 56 ust. 3 do ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych upoważnienia ustawowego dla Ministra Zdrowia do 
wydania rozporządzenia określającego wzór deklaracji wyboru 
lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
Obecnie wzór deklaracji wyboru jest określany przez Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Proponuje się, aby rozporządzenie było wydawane po uprzed-
nim zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Przedmiotowy projekt w ramach konsultacji społecznych został 
przesłany również do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce 
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz opubli-
kowany na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb  

Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie 

wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia  
tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: 

norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek 
i położnych, (minimalne kwalifikacje oraz obligatoryjnie 

wyższy poziom kwalifikacji) do warunków kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach 

środków publicznych i zróżnicowania wartości jednostek 
rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych w zależności 

od poziomu kwalifikacji pielęgniarek i położnych

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych 
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowanej obowiązany 
jest do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniar-
skiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z § 4a 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.). Przy czym należy 
podkreślić, iż w przypadku pielęgniarek i położnych, w zakresie 
nieuregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, następo-
wać będzie z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek 
i położnych, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. 
poz. 217).

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy niniejsze normy zat-
rudnienia pielęgniarek i położnych dotyczą podmiotów leczni-
czych niebędących przedsiębiorstwami. Natomiast zgodnie z art. 
132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), podstawą udzie-
lania świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków 
publicznych jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddzia-
łu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W świetle 
powyższego każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą 
finansowaną ze środków publicznych, zawierając umowę z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, obowiązany jest do spełnienia 
warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonych 
w tzw. rozporządzeniach koszykowych.

Kwestia dotycząca zapewnienia właściwej obsady pielęgniar-
skiej uregulowana jest również w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 81, poz. 484), które 
określa, iż niezależnie od formy działalności podmiotu leczni-
czego, każdy świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać 
umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określony-
mi w ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie 
z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców, określony-
mi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w szczegóło-
wych materiałach informacyjnych dla poszczególnych rodzajów 
świadczeń (zarządzenia Prezesa NFZ). Zapisy szczegółowych 
materiałów informacyjnych stanowią integralną część zawieranej 
z NFZ umowy. W materiałach tych w wybranych świadczeniach 
gwarantowanych zawarte są także warunki dotyczące liczby 
i kwalifikacji zatrudnianego personelu medycznego, w tym także 
pielęgniarek i położnych, np. w oddziale neonatologicznym (I po-
ziom referencyjny) do zapewnienia całodobowej opieki wskaza-
ne jest zapewnienie pielęgniarek lub położnych - równoważnik 
co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko 
(stanowisko) noworodkowe; w oddziale udarowym do leczenia 
udaru mózgu - zapewnienie pielęgniarek - równoważnik co naj-
mniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej opieki medycznej oraz 
równoważnik co najmniej 1 etatu na dwa łóżka wczesnej reha-
bilitacji neurologicznej - nie mniej niż równoważnik 12 etatów. 
Kwalifikacje są równie określone np. dla pielęgniarek anestezjo-

Komunikaty i stanowiska



76

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

logicznych, opieki długoterminowej domowej, jak te pielęgniarek 
i położnych podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawcy, którzy podpisali z NFZ umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, są zobowiązani do przestrzega-
nia przepisów dotyczących zatrudnieni i podlegają nadzorowi 
oraz kontroli uprawnionych organów Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Należy też nadmienić, iż zasady i tryb postępowania w spra-
wie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz zarządze-
nia Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.) wydane na podstawie 
art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że Fundusz jest obowiązany 
zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców 
ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji, co określa art. 134 ww. usta-
wy.

Zasada równego traktowania świadczeniodawców przejawia 
się w stosowaniu takich samych kryteriów do wszystkich świad-
czeniodawców biorących udział w danym postępowaniu. Niedo-
puszczalne jest stosowanie do niektórych świadczeniodawców 
dodatkowych kryteriów, względnie wyłączenie stosowania ok-
reślonych kryteriów wobec niektórych świadczeniodawców np. 
wyłączenie przepisów rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorstwami (Dz. U. poz. 1545) .

Należy jednocześnie podkreślić, iż fakt przystąpienia oferenta 
(indywidualne praktyki pielęgniarskie) do konkursu ofert nie 
oznacza, że jego oferta zostanie wybrana bez względu na jej osta-
teczną ocenę punktową.
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Zatem kwestia wprowadzenia jednakowych kryteriów kontrak-
towania świadczeń zdrowotnych, np. wymóg zapewnienia pielęg-
niarek lub położnych specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa 
może spowodować trudności w realizacji niektórych świadczeń 
gwarantowanych, z uwagi na zróżnicowaną liczbę pielęgniarek 
i położnych posiadających wymaganą specjalizację w dziedzinach 
pielęgniarstwa w poszczególnych rejonach kraju.

Zmiana innych przepisów np. rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin 
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kur-
sy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922, z późn. zm.), 
w perspektywie powinna doprowadzić do wyrównania liczby 
pielęgniarek i położnych specjalistek w dziedzinach pielęgniar-
stwa w poszczególnych rejonach kraju. Wówczas będzie można 
wprowadzić zmiany w tzw. rozporządzeniach koszykowych po-
przez określenie kryteriów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek 
i położnych. Wcześniejsze wpisanie tego wymogu, bez zapewnie-
nia wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i położnych, może 
spowodować trudności w kontraktowaniu świadczeń gwaran-
towanych.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie 

ujednolicenia dokumentacji pielęgniarki/położniczej 
we wszystkich podmiotach leczniczych  

na terenie całego kraju

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. 
zm.) zawiera kompleksowe regulacje dotyczące dokumentacji 
medycznej prowadzonej przez wszystkie podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych. Przepisy rozporządzenia obowiązują 
również pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowot-
nych w podmiotach leczniczych, tak też w ramach praktyk in-
dywidualnych albo grupowych.

Rozporządzenie wskazuje rodzaje dokumentacji oraz zakres 
informacji i danych, jakie powinna ona zawierać. W tym zna-
czeniu można uznać, iż jest to dokumentacja jednolita. 

Natomiast wprowadzanie jednakowych wzorów poszczegól-
nych rodzajów druków, wiążących dla wszystkich podmiotów 
udzielających świadczeń pielęgniarskich, nie wydaje się celowe, 
w szczególnoś ci z uwagi na coraz szersze zastosowanie postaci 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyjątek stanowi karta 
obserwacji przebiegu porodu, której wzór określa załącznik nr 2 
do rozporządzenia.

Wprowadzenie wzorów dokumentacji medycznej w całym zak-
resie wymaga zmiany brzmienia delegacji ustawowej, na podsta-
wie której wydawane jest rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Dokumentacja pielęgniarska winna spełniać wymogi ww. roz-
porządzenia, szczegółowo odzwierciedlać wykonane świadczenia 
i czynności pielęgniarskie oraz sytuację pacjenta w kontekście 
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oddziaływania pielęgniarskiego na jego stan zdrowia i funkcjo-
nowania oraz być komplementarna do pozostałej dokumentacji 
medycznej indywidualnej i zbiorczej prowadzonej w podmiocie 
leczniczym.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządzanie pod-
miotem leczniczym, w tym za rodzaj, zakres i sposób przetwarza-
nia prowadzonej dokumentacji medycznej ponosi jego kierownik, 
który może wprowadzić, wypracowane przez pielęgniarską kadrę 
kierowniczą wspólnie z pielęgniarkami podmiotu leczniczego, 
wzory formularzy i zasady ich wypełniania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb  

Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie 

poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez 
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

W aktualnym stanie prawnym warunki i zakres udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą reguluje 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do usta-
wy:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. zm.) 
- określające rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych wy-
konywanych u dzieci i młodzieży,

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133) - określające 
organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem 
nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych 
do ich ukończenia, zwanymi „uczniami”.

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniami sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (na 
podstawie deklaracji wyboru złożonej przez rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka), lekarz dentysta oraz pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta sprawują pro-
filaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie 
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka środowi-
ska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują 
profilaktyczną opiekę zdrowotną w zlokalizowanym w szkole 
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że postulaty o pod-
wyższenie stawek kapitacyjnych w finansowaniu świadczeń 
pielęgniarki szkolnej, są tożsame z postulatami zgłoszonymi 
przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych w okresie 
konsultacji projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodza-
ju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2013 i lata następne. 
Pos tulaty te, z uwagi na sytuację finansową Funduszu, nie mo-
gły zostać rozpatrzone pozytywnie i w bieżącym roku decyzja 
w ich sprawie nie ulegnie zmianie. Ponadto, Narodowy Fundusz 
Zdrowia poinformował, że stanowiska w przedmiotowej sprawie 
zostały przez Fundusz przyjęte do wiadomości i w miarę posia-
danych możliwości finansowych, zostaną wzięte pod uwagę przy 
określaniu warunków finansowania świadczeń na 2014 rok.

Natomiast w kwestii wniosku o dodatkowe, poza stawką ka-
pitacyjną, finansowanie w świadczeniach pielęgniarki szkolnej, 
„niektórych świadczeń np. programów profilaktycznych”, Naro-
dowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że przepisy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, nie 
przewidują możliwości realizacji przez pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania programów profilaktycznych finanso-
wanych poza stawką kapitacyjną, tym samym nie jest możliwe 
dodatkowe, poza stawką kapitacyjną, finansowanie przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko 
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie

 poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej

Zasady realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej zostały określone w rozporządzeniu Minis-
tra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1147, z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 83/2011/DSOZ Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 
rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej, zmienionego zarządzeniem Nr 20/2012/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. 
oraz zarządzeniem Nr 7812012/DSOZ Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2012 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia w pielęgniarskiej opiece długo-
terminowej domowej finansuje świadczenia zdrowotne, które 
pielęgniarka realizuje w sposób kompleksowy, zgodnie z usta-
lonym przez siebie planem opieki, w oparciu o rozpoznane pro-
blemy pielęgnacyjne. Jednostką rozliczeniową w finansowaniu 
świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej jest 
osobodzień. Kontraktowanie w/w świadczeń odbywa się w trybie 
konkursu ofert lub rokowań. Cena jednostki rozliczeniowej jest 
przedmiotem oferty składanej przez świadczeniodawcę i pod-
lega procedurze negocjacji w procesie kontraktowania, zgodnie 
z przepisami art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm).

Odnosząc się do kwestii zwiększenia stawki za osobodzień 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej Narodowy 
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Fundusz Zdrowia wskazał, że należy złożyć wniosek sporządzony 
zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą warunków zawierania 
i realizacji umów, która dostępna jest na stronie internetowej 
NFZ, w zakładce „Komunikaty” z dnia 8 września 2011 r.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że 
świadczeniodawcy realizujący świadczenia pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej w Polsce, składają oferty w konkursach ofert, 
proponując stawki niższe, niż oczekiwane przez Oddziały Wo-
jewódzkie NFZ. Średnia cena za osobodzień w 2012 r. wyno-
siła 26 zł, a w br. wynosi 25 zł. Oznacza to, że koszty realizacji 
przedmiotowych świadczeń u różnych świadczeniodawców, są 
na zbliżonym poziomie.

W odniesieniu do propozycji preferowania w zasadach kon-
traktowania świadczeń przyznawania dodatkowych punktów 
w procesie oceny ofert, podmiotów z doświadczeniem w udziela-
niu świadczeń określonego zakresu, Narodowy Fundusz Zdrowia 
poinformował, że powyższa kwestia jest sprzeczna z przepisami 
art. 134 ust. 1 ustawy, albowiem zgodnie z jego treścią „Fundusz 
jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świad-
czeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji”.

W zakresie spełniania przez świadczeniodawców ubiegających 
się o zawarcie umowy wymagań koniecznych do zawarcia umowy 
i realizacji świadczeń będących jej przedmiotem, świadczenio-
dawca obowiązany jest spełnić je już w dniu złożenia oferty.

Co do sugestii bezlimitowego kontraktowania świadczeń pie-
lęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (obejmowanie 
chorych opieką bez okresu oczekiwania), proponowane rozwią-
zanie nie jest możliwe do przyjęcia przez Fundusz, ani w ocenie 
obowiązujących przepisów prawa - świadczenia opieki długo-
terminowej, bez względu na ich formę, podlegają systemowi 
kolejek oczekujących, ani w ocenie możliwości ekonomicznych 
płatnika.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko 
dotyczące Apelu Okręgowych Izb  

Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie

prawa pielęgniarek i położnych do urlopu  
na poratowanie zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest to szczególne uprawnienie, 
przysługujące tylko niektórym grupom zawodowym z uwagi na 
szczególny rodzaj i warunki wykonywanej przez nich pracy np. 
nauczycielom.

W odniesieniu do nauczycieli podstawą prawną udzielenia im 
takiego urlopu jest art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 27 października 
2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi 
urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).

Należy zauważyć, iż w kontekście m.in. wysokich kosztów 
związanych z udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia 
nauczycielom, w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjęto pra-
ce nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw regulujących w od-
mienny sposób powyższe kwestie.

W ramach nowelizacji ww. ustawy planuje się doprecyzowa-
nie zasad, trybu i kryteriów udzielania urlopu nauczycielowi. 
Proponowane zmiany określają m.in., iż urlop dla poratowania 
zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia 
zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 
zawodowej lub innej choroby spowodowanej działaniem czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy 
albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. 
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Planuje się także zmiany w zakresie wymiaru urlopu poprzez 
proporc jonalne jego obniżenie, stosownie do okresu przepraco-
wanego w danym roku.

W związku z brakiem udokumentowanych danych o wpływie 
wykorzystywanych urlopów na obniżenie absencji chorobowej 
oraz na poprawę stanu zdrowia i podtrzymanie aktywności zawo-
dowej nauczycieli, wydaje się, że idea udzielania ich nauczycielom 
nie sprawdziła się w dotychczasowym kształcie. 

Dlatego też, w opinii Pani dr Ewy Wągrowskiej-Koski, Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, wprowadzenie 
przedmiotowego urlopu dla innych grup zawodowych, w tym 
pielęgniarek i położnych, wydaje się wątpliwe i mogące budzić 
kontrowersje, również ze względu na wysokie koszty dla budżetu 
państwa będące efektem wprowadzenia takiego przywileju.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Apelu Okręgowych Izb  

Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie 

określenia warunków tworzenia kierowniczych stanowisk 
pielęgniarskich i położniczych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. 2013 r. poz. 217) w art. 49 wskazuje, iż w podmiocie leczni-
czym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na 
stanowiska: kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku gdy 
kierownik nie jest lekarzem; ordynatora; naczelnej pielęgniarki 
lub przełożonej pielęgniarek; pielęgniarki oddziałowej.

Na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 49 ust. 
8 ww. ustawy, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu 
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz.182).

Natomiast w Taryfikatorze kwalifikacyjnym, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), 
szczegółowo określono kwalifikacje wymagane od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Otóż, przepis art. 49 ww. ustawy odnosi się tylko do podmiotów 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami i reguluje sposób ob-
sady stanowisk w drodze konkursu, enumeratywnie wymienio-
nych w ust. 1 tego przepisu. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ww. ustawy 
konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika 
podmiotu ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska 
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- kierownik. Z unormowań zawartych w powyższym przepisie 
wynika, że podmiotom odpowiedzialnym za dokonanie obsady 
stanowisk wskazanych w art. 49 ust. 1 ww. ustawy nie pozosta-
wiono swobody w wyborze osoby, i tym samym zatrudnienia 
tych osób bez przeprowadzenia konkursu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść art. 42 ust. 1 ww. 
ustawy, który przewiduje, iż ustrój podmiotu leczniczego niebę-
dacego przedsiębiorcą oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjo-
nowania nieuregulowane w ustawie, określa statut. W związku 
z tym, określenie rodzajów poszczególnych stanowisk, o których 
mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy może być również przedmiotem 
regulacji statutowej.

Niemiej jednak, statut podmiotu leczniczego niebędacego 
przedsiębiorcą nie może odmiennie regulować spraw odrębnie 
unormowanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej. Samodzielność aktu wewnętrznego w zakresie 
kształtowania ustroju i struktury organizacyjnej danego podmio-
tu obejmuje zatem wyłącznie sprawy nieuregulowane w ustawie. 
Natomiast ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej, jak i ww. rozporządzenie przewidują określone elementy 
ustroju działania podmiotów leczniczych niebędących przedsię-
biorcami, w tym w szczególności obsadę stanowiska naczelnej 
pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, precyzując dodatkowo 
warunki, jakie muszą spełniać osoby zatrudnione na tych sta-
nowiskach.

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że stanowi-
sko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek w pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest obligatoryjne. 
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 15 października 
2010 r. (sygn.: IV Sa/GI 519/10) powoływanie osób na stanowiska 
naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarki, o których 
mowa w art. 44a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (obecnie w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), wymaga przepro-
wadzenia konkursu. W związku z tym, jeżeli w akcie wewnętrz-
nym danego podmiotu) usunięto te stanowiska lub wprowa-
dzono na ich miejsce inne stanowiska, dla obsadzenia których 
konkurs nie jest wymagany, to stanowi to „obejście” prawa. W 
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ocenie sądu nie jest możliwe odejście od stanowisk określonych 
w ustawie i wprowadzenia stanowisk, które są sprecyzowane 
i wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorstwami. Ponadto Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w sentencji wyroku przyjął tezę, iż: „możliwe 
jest wprowadzenie stanowisk przewidzianych w statucie szpi-
tala, ale tylko i wyłącznie obok tych, które wymagane są przez 
ustawę”. Podobne stanowiska zostały przedstawione w innych 
wyrokach sądów administracyjnych (zobacz: wyrok WSA z dnia 
18 stycznia 2011 r. sygn.: III SA/Kr 571/10, wyrok WSA z dnia 
13 października 2009 r. sygn.: III SA.KR 265/09).

Należy zaznaczyć, ze przepis art. 49 ust. 1 ww. ustawy nie 
określa stanowiska sensu stricte nazwanego jako: dyrektor ds. 
pielęgniarstwa, co nie oznacza, że kierownik danego podmiotu 
leczniczego niebędacego przedsiębiorcą, jeżeli jest to uzasad-
nione potrzebami tego podmiotu, nie może utworzyć takiego 
stanowiska pracy. Istotne jest jednak to, że kierownik nie może 
np. poprzez zmianę statutu wprowadzić zmiany organizacyjnej, 
która powodowałyby zastąpienie stanowisk wybieranych w trybie 
konkursowym, wskazanym w art. 49 ust. 1 ww. ustawy przez 
inne stanowiska, którym odpowiadałyby te same obowiązki 
i uprawnienia (np. zastąpienie stanowiska naczelnej pielęgniarki, 
stanowiskiem dyrektor ds. pielęgniarstwa).

W doktrynie podkreśla się, że wszelkie działania mające na 
celu nieobsadzanie stanowisk wymienionych z nazwy w art. 49 
ust. 1 ww. ustawy i zamieszczonych w regulaminie organiza-
cyjnym, a w ich miejsce tworzenie - w zakresie merytorycznym 
tożsamym z tymi stanowiskami - inaczej nazwanych komórek 
organizacyjnych i innych stanowisk, będzie stanowić próbę obej-
ścia przepisów ww. ustawy”.

Natomiast, NSA w wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (sygn. 
II OSK 666/08) stwierdził, że: „Skoro art. 44 ust. 1 ustawy wy-
maga, by stanowisko naczelnej pielęgniarki w publicznych zak-
ładach opieki zdrowotnej (poza wyjątkiem wskazanym w tym 
przepisie) obsadzane było w wyniku konkursu, a osoba ta powin-
na legitymować się określonym w Taryfikatorze kwalifikacyjnym 
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wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie ze statutu tego 
stanowiska i zastąpienie go innym, nieprzewidzianym w prze-
pisach, któremu miałyby być przypisane te sanie obowiązki 
i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona na stanowisku 
naczelnej pielęgniarki w oczywisty sposób narusza obowiązujące 
przepisy i wykracza poza zakres spraw, które mogą być uregu-
lowane w statucie (...)”.

Powyższy wyrok NSA, choć odnosił się do kwestii dotyczą-
cej stanowisk konkursowych w okresie obowiązywania ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), to dotyczy w tym samym 
zakresie uregulowań, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że statut podmio-
tu leczniczego niebędacego przedsiębiorcą nie może określać 
poszczególnych stanowisk wybieranych w trybie konkursowym 
w sposób inny niż jest to uregulowane w art. 49 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż nie może odmien-
nie regulować spraw unormowanych ww. ustawie. 

Swoboda podmiotów w zakresie kształtowania ustroju i struk-
tury organizacyjnej podmiotu leczniczego niebędacego przed-
siębiorcą może obejmować wyłącznie sprawy nieuregulowane w 
ustawie, które również nie mogą być z tą ustawą sprzeczne.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko  
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb  

Pielęgniarek i Położnych

w sprawie 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego 
czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale 

chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym

Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych został uregu-
lowany w dziale III (art. 93-99) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217). 

Zgodnie z art. 93 czas pracy pracowników zatrudnionych 
w podmiocie leczniczym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut 
na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym.

Wedle nieobowiązującej od 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 
r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), część pracowników obowiązywała 
skrócona norma czasu pracy, tj. 5 godzin na dobę i przeciętnie 
25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ustawa o działal-
ności leczniczej przewidziała zrównanie czasu pracy ww. grupy 
pracowników do wymiaru 7 godzin 35 minut normy dobowej i 37 
godzin 55 minut normy tygodniowej, w art. 214 wprowadzając 
jednakże trzyletni okres przejściowy, w którym pracowników 
tych obowiązuje jeszcze skrócona norma czasu pracy.

Zatem do dnia 1 lipca 2014 r. pracowników komórek orga-
nizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, me-
dycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub 
leczniczych źródła promieniowania jonizującego, jak również 
pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) 
fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cyto-
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diagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów, obowiązywać 
będzie skrócony dobowy oraz tygodniowy wymiar czasu pra-
cy (który nie może przekroczyć 5 godzin na dobę i przeciętnie 
25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym), jeżeli do ich podsta-
wowych obowiązków należą te wskazane w art. 214 ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej.

Zrównanie czasu pracy, o którym mowa powyżej, oparte zos-
tało na wnioskach wynikających z analizy stanu obecnego oraz 
możliwych skutków jego zmiany, popartej opiniami specjalistów 
oraz przykładem innych krajów UE. Wnioski te wykazały, że 
skracanie czasu pracy nie jest skuteczną i optymalną metodą 
zapobiegania negatywnym skutkom wykonywania pracy w szko-
dliwych warunkach. Uznaje się bowiem, że najbardziej efektywną 
i zaleconą metodą jest respektowanie przez pracodawców norm 
Kodeksu pracy, w szczególności obowiązku przestrzegania prze-
pisów bhp oraz systematycznego monitorowania wszystkich za-
grożeń na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zatem zrównanie czasu pracy ww. grupy pracowników z cza-
sem pracy obowiązującym pozostałych pracowników, nie będzie 
miało wpływu na zdrowie tych pierwszych oraz nie spowoduje 
pogorszenia bezpieczeństwa ich pracy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia 
nie prowadzi w chwili obecnej żadnych prac legislacyjnych, ma-
jących na celu zmianę przedmiotowych regulacji prawnych.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  

Aleksander Sopliński
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. 
NIPiP
NRPiP-DS.014.166.2013.KS

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 
i Położnych pisma, znak: NFZ/CF/DWM/2013/075/0564/W/14296/
IWG, od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Agnieszki 
Pachciarz, dotyczącego implementacji przepisów dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opie-
ce zdrowotnej (Dz. Urz. L. 088 z 4 kwietnia 2011 r.), uprzejmie 
proszę o przesyłanie pytań odnoszących się do przyjęcia przez 
Polskę Dyrektywy Nr 2011/24/UE, jak również sugestii dotyczących 
realizowania jej założeń na adres: k.sigiel@nipip.pl

Z wyrazami szacunku
Sekretarz NRPiP  

Joanna Walewander

Załączniki:
1. Pismo Prezesa NFZ, znak: NFZ/CF/DWM/2013/075/0564/

W/14296/IWG.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE 

z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjen-
tów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Dyrektywa transgraniczna
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P  
ismo Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, dnia 31.05.2013 r.

Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia
NFZ/CF/DWM/2013/075/0564/W/14296/IWG

Okręgowe Izby  
Pielegniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi implementacji 

przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/
UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. L 088 z 4 kwietnia 
2011 r.) informuję, że z dniem wejścia w życie niniejszej dyrekty-
wy Polska, poprzez utworzenie w Centrali Narodowego funduszu 
Zdrowia, na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), zobowią-
zana będzie między innymi do udzielenia pacjentom z innych 
państw członkowskich zainteresowanym skorzystaniem z odpłat-
nych usług zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
informacji dotyczących:

1. obowiązujących przepisów w zakresie nadzoru nad podmio-
tami wykonującymi działalność leczniczą;

2. zasad dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody lub 
krzywdy w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych;

3. możliwości i trybu składania skarg na działania podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą i osób wykonujących za-
wody medyczne.

Mając na względzie powyższe, jak również to, że w zakresie 
właściwości merytorycznej Państwa instytucji znajdują się między 

Dyrektywa transgraniczna



94

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

innymi zagadnienia związane ze wskazaną powyżej problematyką, 
uprzejmie informuję, że w przypadku skierowania do KPK zapy-
tania dotyczącego przedmiotowej tematyki, Państwa instytucja 
może zostać wskazana jako właściwa do udzielenia szczegółowej 
informacji. Zwracam się także z prośbą o przekazanie niniejszej 
informacji jednostkom podległym.

Ponadto informujemy, że w celu ułatwienia kontaktu świad-
czeniobiorców z Państwa instytucją, na stronie internetowej KPK 
zostaną zamieszczone podstawowe dane kontaktowe.

Równocześnie w przypadku wystąpienia dodatkowych pytań 
odnoszących się do przyjęcia przez Polskę Dyrektywy Nr 2011/24/
UE, jak również sugestii dotyczących realizowania jej założeń, 
uprzejmie proszę o kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
adres e-mail ca17@nfz.gov.pl lub nr telefonu 22 5726261

Z poważaniem
Prezes NFZ  

Agnieszka Pachciarz

Dyrektywa transgraniczna
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D  
yrektywa Parlamentu i Rady UE

Dyrektywa  
Parlamentu Europejskiego i Rady  

2011/24/UE

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie stosowania praw pacjentów  
w transgranicznej opiece zdrowotnej

Parlament Europejski I Rada Unii Europejskiej, uwzględniając 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności 
jego art. 114 i 168, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego, uwzględniając opinię Komitetu Regionów, stano-
wiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, a także mając 
na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 168 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) przy określaniu i urzeczywistnianiu 
wszystkich polityk i działań Unii należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego. Wynika stąd, że wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego należy zapewnić również 
w przypadku, gdy Unia przyjmuje akty prawne na podstawie 
innych postanowień Traktatu.

(2) Artykuł 114 TFUE jest odpowiednią podstawą prawną, gdyż 
większość przepisów niniejszej dyrektywy ma na celu ulep-
szenie funkcjonowania rynku wewnętrznego i swobodnego 
przepływu towarów, osób i usług. Zważywszy, że spełnione 
są warunki powołania art. 114 TFUE jako podstawy prawnej, 
prawodawstwo unijne musi przyjąć ten przepis za podstawę 
prawną, nawet jeśli kluczowym czynnikiem podejmowanych 
decyzji jest ochrona zdrowia publicznego. W tym względzie 
art. 114 ust. 3 TFUE wyraźnie wymaga, by w procesie har-
monizacji zagwarantowano wysoki poziom ochrony zdrowia 
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ludzkiego, przy szczególnym uwzględnieniu wszelkich zmian 
opartych na faktach naukowych.

(3) Systemy opieki zdrowotnej w Unii mają zasadnicze znacze-
nie w zapewnianiu wysokiego poziomu ochrony socjalnej 
w Unii i przyczyniają się do zachowania spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej oraz do zrównoważonego rozwo-
ju. Są one także częścią szerszych ram usług użyteczności 
publicznej.

(4) Niezależnie od możliwości korzystania przez pacjentów 
z transgranicznej opieki zdrowotnej zgodnie z niniejszą dy-
rektywą państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za 
świadczenie obywatelom na swoim terytorium bezpiecznej, 
wydajnej, wysokiej jakości i ilościowo odpowiedniej opieki 
zdrowotnej. Ponadto skutkiem transpozycji niniejszej dyrek-
tywy do prawa krajowego i jej stosowania nie powinno być 
zachęcanie pacjentów do korzystania z leczenia poza swoim 
państwem członkowskim ubezpieczenia.

(5) Rada uznała w konkluzjach z dnia 1 i 2 czerwca 2006 r. 
w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (zwanych dalej „konkluzja-
mi Rady”), że istnieje zbiór zasad postępowania, które są 
wspólne dla wszystkich systemów opieki zdrowotnej w Unii. 
Zasady te stanowią niezbędny warunek zapewnienia zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej, konieczne-
go do osiągnięcia mobilności pacjentów, jak też wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia. W tym samym oświadczeniu 
Rada uznała, że praktyczne sposoby urzeczywistniania tych 
wartości i zasad w systemach opieki zdrowotnej są różne 
w poszczególnych państwach członkowskich. W szczegól-
ności w krajowym kontekście powinny być podejmowane 
decyzje dotyczące koszyka usług zdrowotnych, do których 
uprawnieni są obywatele, a także mechanizmów finansowa-
nia oraz świadczenia opieki zdrowotnej, m.in. to, w jakim 
zakresie, w odniesieniu do zarządzania systemami opieki 
zdrowotnej, należy polegać na mechanizmach rynkowych 
oraz konkurencji. 

(6) Wszystkie rodzaje opieki medycznej wchodzą w zakres 
zastosowania TFUE, co potwierdził wielokrotnie Trybunał 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem 
Sprawiedliwości”), uznając jednocześnie szczególny charak-
ter tej opieki.

(7) Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody każdego państwa 
członkowskiego do decydowania o rodzaju opieki zdrowot-
nej, jaki uważa za właściwy, i nie przynosi uszczerbku tej 
swobodzie. Żaden przepis niniejszej dyrektywy nie powinien 
być interpretowany w sposób podważający podstawowe wy-
bory etyczne państw członkowskich.

(8) Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się już w niektó-
rych kwestiach związanych z transgraniczną opieką zdro-
wotną, w szczególności w sprawie zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w państwie członkowskim innym 
niż państwo zamieszkania osoby korzystającej z opieki. Ce-
lem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie powszechniejsze-
go, a także skutecznego stosowania zasad określonych przez 
Trybunał Sprawiedliwości w poszczególnych sprawach.

(9) W konkluzjach Rady Rada uznała szczególną wartość, jaką 
mają inicjatywy w dziedzinie transgranicznej opieki zdro-
wotnej zapewniające obywatelom Unii przejrzystość co do 
ich praw i uprawnień podczas przemieszczania się między 
państwami członkowskimi i gwarantujące pewność prawa.

(10) Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie zasad uła-
twiających dostęp do bezpiecznej transgranicznej opieki zdro-
wotnej o wysokiej jakości w Unii, zapewnienie mobilnoś ci 
pacjentów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Trybunał 
Sprawiedliwości i promowanie współpracy w zakresie opieki 
zdrowotnej między państwami członkowskimi, z pełnym po-
szanowaniem kompetencji państw członkowskich w zakresie 
określania świadczeń zdrowotnych z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej 
i medycznej oraz organizacji i udzielania świadczeń z tytu-
łu zabezpieczenia społecznego, w szczególności świadczeń 
chorobowych.

(11) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
poszczególnych pacjentów, którzy decydują się skorzystać 
z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim niż 
państwo członkowskie ubezpieczenia. Jak potwierdził Trybu-
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nał Sprawiedliwości, ani jej szczególny charakter, ani sposób 
jej organizacji lub finansowania nie powodują wyłączenia 
opieki zdrowotnej z zakresu stosowania podstawowej zasady 
swobody świadczenia usług. Jednak państwo członkowskie 
ubezpieczenia może postanowić, że ograniczy zwrot kosztów 
transgranicznej opieki zdrowotnej z powodów związanych 
z jakością i bezpieczeństwem świadczonej opieki zdrowotnej, 
gdy jest to uzasadnione nadrzędnymi względami podykto-
wanymi interesem ogólnym dotyczącym zdrowia publicz-
nego. Państwo członkowskie ubezpieczenia może również 
przyjąć dodatkowe środki oparte na innych przesłankach, 
jeżeli jest to uzasadnione takimi nadrzędnymi względami 
podyktowanymi interesem ogólnym. Trybunał Sprawiedli-
wości rzeczywiście uznał, że ochrona zdrowia publicznego 
jest jednym z nadrzędnych względów podyktowanych inte-
resem ogólnym, które mogą uzasadniać ograniczenia swo-
bodnego przepływu przewidzianego w Traktatach.

(12) Pojęcie „nadrzędnych względów podyktowanych interesem 
ogólnym”, do którego odnoszą się niektóre przepisy niniej-
szej dyrektywy, zostało ukształtowane przez Trybunał Spra-
wiedliwości w orzecznictwie dotyczącym art. 49 i 56 TFUE 
i może podlegać dalszej ewolucji. Trybunał wielokrotnie 
orzekał, że nadrzędne względy podyktowane interesem ogól-
nym mogą uzasadniać ograniczenie swobody świadczenia 
usług, takie jak wymogi planowania w celu zapewnienia wy-
starczającego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu 
leczenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim 
lub dotyczące woli kontrolowania kosztów i unikania, na 
ile to możliwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finan-
sowych, technicznych i ludzkich. Trybunał Sprawiedliwości 
uznał również, że cel, jakim jest utrzymanie - w interesie 
zdrowia publicznego - zrównoważonej i dostępnej dla wszyst-
kich opieki medycznej i szpitalnej, może również być objęty 
jednym z odstępstw przewidzianych w art. 52 TFUE, jeżeli 
przyczynia się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził ponadto, że 
takie postanowienie TFUE umożliwia państwom członkow-
skim ograniczenie swobody świadczenia usług medycznych 
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i szpitalnych w takim zakresie, w jakim utrzymanie zdolno-
ści do leczenia lub kompetencji medycznych na terytorium 
krajowym jest niezbędne dla zdrowia publicznego.

(13) Oczywiste jest, że obowiązek zwrotu kosztów transgranicz-
nej opieki zdrowotnej powinien być ograniczony jedynie do 
opieki, do której jest uprawniona osoba ubezpieczona zgod-
nie z przepisami państwa członkowskiego ubezpieczenia.

(14) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do 
usług, których głównym celem jest wspieranie osób potrze-
bujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych 
czynności życia codziennego. Mianowicie niniejsza dyrek-
tywa nie powinna mieć zastosowania do usług w zakresie 
opieki długoterminowej, które uznaje się za konieczne, by 
osoba wymagająca opieki mogła prowadzić jak najpełniej-
szą i jak najbardziej niezależną egzystencję. Zatem niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania, przykładowo, 
do usług w zakresie opieki długoterminowej świadczonych 
w domach pomocy społecznej („placówkach opiekuńczo-
pielęgnacyjnych”), do domowych usług opiekuńczych ani 
do usług świadczonych w mieszkaniach z opieką.

(15) Ze względu na swoją specyfikę dostęp do narządów prze-
znaczonych do przeszczepów oraz przydział tych narządów 
powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy.

(16) Do celów zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowot-
nej niniejsza dyrektywa powinna dotyczyć nie tylko sytuacji, 
w której pacjent uzyskuje opiekę zdrowotną w innym pań-
stwie członkowskim niż państwo ubezpieczenia, ale także 
przepisywania, wydawania i udostępniania produktów lecz-
niczych oraz wyrobów medycznych dostarczanych w ramach 
usług zdrowotnych. Definicja transgranicznej opieki zdro-
wotnej powinna objąć zarówno sytuacje, w których pacjent 
nabywa takie produkty lecznicze lub wyroby medyczne w 
innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie 
ubezpieczenia, oraz sytuacje, w których pacjent nabywa takie 
produkty lecznicze lub wyroby medyczne w innym państwie 
członkowskim niż państwo wystawienia recepty.
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(17) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na przepi-
sy państw członkowskich dotyczące internetowej sprzedaży 
produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

(18) Niniejsza dyrektywa nie powinna uprawniać żadnej osoby 
do wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium państwa 
członkowskiego, w celu uzyskania tam opieki zdrowotnej. 
W przypadku gdy pobyt danej osoby na terytorium któregoś 
z państw członkowskich nie jest zgodny z ustawodawstwem 
tego państwa dotyczącym prawa do wjazdu lub pobytu na 
jego terytorium, osoba taka nie powinna być uznawana za 
ubezpieczonego w rozumieniu definicji zawartej w niniejszej 
dyrektywie. W dalszym ciągu to państwa członkowskie po-
winny mieć możliwość określania w swoim prawodawstwie 
krajowym, kto jest uznawany za ubezpieczonego w ramach 
ich publicznych systemów opieki zdrowotnej oraz przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli zapewnione są prawa 
pacjentów ustanowione niniejszą dyrektywą.

(19) W przypadku gdy pacjent korzysta z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, konieczne jest uprzednie poinformowanie go 
o przepisach, które będą miały zastosowanie. Do transgra-
nicznej opieki zdrowotnej powinny mieć zastosowanie prze-
pisy ustawodawstwa państwa członkowskiego leczenia, gdyż 
zgodnie z art. 168 ust. 7 TFUE za organizację i świadczenie 
usług zdrowotnych i opieki medycznej odpowiadają państwa 
członkowskie. Powinno to pomóc pacjentom w dokonywaniu 
świadomych wyborów i zapobieganiu nieporozumieniom. 
Ponadto powinno to doprowadzić do wytworzenia wysokiego 
stopnia zaufania między pacjentem a świadczeniodawcą.

(20) Aby pomóc pacjentom zamierzającym skorzystać z opieki 
zdrowotnej w innym państwie członkowskim w dokonaniu 
świadomego wyboru, państwa członkowskie leczenia po-
winny zapewnić, aby pacjenci z innych państw członkow-
skich otrzymywali na własną prośbę odpowiednie informa-
cje o standardach bezpieczeństwa i jakości obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia oraz o świadczeniodaw-
cach, którzy podlegają tym standardom. Ponadto świadcze-
niodawcy powinni przekazywać pacjentom, na ich prośbę, 
informacje o szczególnych aspektach udzielanych przez nich 
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świadczeń opieki zdrowotnej oraz o możliwościach leczenia. 
W zakresie, w jakim świadczeniodawcy dostarczają już pac-
jentom zamieszkałym w państwie członkowskim leczenia 
odpowiednich informacji na te tematy, niniejsza dyrektywa 
nie powinna zobowiązywać świadczeniodawców do dos-
tarczania obszerniejszych informacji pacjentom z innych 
państw członkowskich. Nic nie powinno przeszkodzić temu, 
by państwo członkowskie leczenia zobowiązało także pod-
mioty inne niż świadczeniodawcy (np. ubezpieczycieli lub 
organy publiczne) do przekazywania informacji o szczegól-
nych aspektach świadczonych usług opieki zdrowotnej, jeżeli 
byłoby to bardziej odpowiednie ze względu na organizację 
systemów opieki zdrowotnej w danym państwie.

(21) Rada uznała w konkluzjach, że istnieją wspólne dla całej 
Unii wartości i zasady dotyczące sposobu, w jaki systemy 
opieki zdrowotnej odpowiadają na potrzeby ludności i pac-
jentów, którym służą. Najistotniejsze wartości, jakimi są 
powszechność, dostęp do wysokiej jakości opieki, sprawie-
dliwość oraz solidarność spotykają się z szerokim uznaniem 
podczas prac różnych instytucji Unii. W związku z tym pań-
stwa członkowskie powinny zapewnić poszanowanie tych 
wartości także w stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz zapewnić, aby wszyscy pacjenci 
byli jednakowo traktowani ze względu na ich potrzeby w zak-
resie opieki zdrowotnej, a nie ze względu na państwo człon-
kowskie ubezpieczenia. W tej kwestii państwa członkowskie 
powinny uwzględniać zasadę swobodnego przepływu osób 
w ramach rynku wewnętrznego, zasadę niedyskryminacji 
m.in. ze względu na narodowość oraz zasadę konieczności 
i proporcjonalności wszelkich środków ograniczających swo-
bodne przemieszczanie się. Jednak żaden przepis niniejszej 
dyrektywy nie powinien zobowiązywać świadczeniodaw-
ców do przyjęcia na planowane leczenie lub korzystniejsze-
go traktowania pacjentów z innych państw członkowskich 
ze szkodą dla innych pacjentów, np. poprzez przedłużanie 
innym pac jentom okresu oczekiwania na leczenie. Napływ 
pacjentów może spowodować, że popyt na określony zabieg 
przekroczy możliwości istniejące w danym państwie człon-
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kowskim. W takich wyjątkowych przypadkach dane państwo 
członkowskie powinno zachować możliwość rozwiązania 
tego problemu, uzasadniając to względami zdrowia publicz-
nego zgodnie z art. 52 i art. 62 TFUE. Ograniczenie to nie po-
winno jednak naruszać obowiązków państw członkowskich 
przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

(22) Należy podejmować systematyczne i ciągłe działania, aby 
zapewnić poprawę standardów jakości i bezpieczeństwa 
zgodnie z konkluzjami Rady, z uwzględnieniem postępu mię-
dzynarodowej wiedzy medycznej i powszechnie uznanych 
dobrych praktyk medycznych, a także nowych technologii 
medycznych.

(23) Zagwarantowanie jasnych, wspólnych obowiązków doty-
czących zapewnienia mechanizmów postępowania w sytu-
acji, w której wyrządzono szkodę w związku ze świadcze-
niem opieki zdrowotnej, jest niezbędne, aby zapobiec bra-
kowi zaufania do tych mechanizmów, stanowiącemu barierę 
w korzystaniu z transgranicznej opieki zdrowotnej. Systemy 
wynagradzania szkód w państwach członkowskich lecze-
nia nie powinny uniemożliwiać państwom członkowskim 
rozszerzenia zakresu ich systemów krajowych na własnych 
pacjentów zamierzających skorzystać z opieki zdrowotnej za 
granicą, jeżeli jest to bardziej odpowiednie dla pacjenta.

(24) Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby mecha-
nizmy zapewniające ochronę pacjentów oraz przewidujące 
rozwiązania w przypadku wystąpienia szkody były dostęp-
ne w odniesieniu do opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz by odpowiadały rodzajowi i wielkości ry-
zyka. Określenie rodzaju i warunków funkcjonowania ta-
kiego mechanizmu powinno być jednak zadaniem państw 
członkowskich.

(25) Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podsta-
wowym uznanym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zapewnienie ciągłości transgranicznej opieki 
zdrowotnej uzależnione jest od przekazywania danych oso-
bowych pacjenta dotyczących jego stanu zdrowia. Przepływ 
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tych danych osobowych pomiędzy państwami członkowski-
mi powinien następować przy jednoczesnym zabezpiecze-
niu praw podstawowych obywateli. Dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie prze-
twarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych ustanawia prawo obywateli do dostępu do danych 
osobowych dotyczących ich zdrowia, przykładowo zawartych 
w ich dokumentacji medycznej zawierającej takie informacje 
jak diagnozę, wyniki badań, oceny dokonane przez lekarzy 
prowadzących leczenie oraz informacje o wszelkich przepro-
wadzonych u tego pacjenta terapiach lub zabiegach. Przepi-
sy te powinny mieć zastosowanie także do transgranicznej 
opieki zdrowotnej objętej zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy.

(26) W kilku wyrokach Trybunał Sprawiedliwości uznał prawo 
pacjentów, jako ubezpieczonych, do zwrotu, w ramach usta-
wowego systemu zabezpieczenia społecznego, kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie członkowskim. 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że postanowienia Traktatu 
dotyczące swobody świadczenia usług obejmują prawo ko-
rzystających z opieki zdrowotnej, w tym osób wymagających 
leczenia, do udania się do innego państwa członkowskie-
go w celu uzyskania tam takiej opieki. Powinno to także 
mieć zastosowanie do korzystających z opieki zdrowotnej 
zamierzających uzyskać opiekę zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych środków, przykła-
dowo za pośrednictwem usług e-zdrowotnych.

(27) Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Trybunał Spra-
wiedliwości oraz nie stwarzając zagrożenia dla równowa-
gi finansowej państw członkowskich w zakresie systemów 
opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, pacjentom, 
pracownikom służby zdrowia, świadczeniodawcom oraz 
instytucjom zabezpieczenia społecznego należy zapewnić 
większą pewność prawną w zakresie zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej.

(28) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na prawa 
ubezpieczonych do tego, by pokryto koszty opieki zdrowot-
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nej, która z powodów medycznych stała się niezbędna w cza-
sie ich tymczasowego pobytu w innym państwie członkow-
skim zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004. Ponadto 
niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na prawa 
ubezpieczonych do otrzymania zgody na leczenie w innym 
państwie członkowskim, jeżeli spełnione są warunki okreś-
lone w rozporządzeniach unijnych dotyczących koordynac-
ji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności 
w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 lub rozporządzeniu 
Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow-
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się 
we Wspólnocie, które mają zastosowanie na mocy rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie 
(WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatel-
stwo, oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 
maja 2003 r. rozszerzającego przepisy rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli 
państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami 
wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

(29) Należy wprowadzić wymóg, aby także pacjenci chcący sko-
rzystać z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim 
w okolicznościach innych niż określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 883/2004 mieli możliwość korzystania z zasad do-
tyczących swobodnego przemieszczania się pacjentów oraz 
swobodnego przepływu usług i towarów zgodnie z TFUE 
oraz z niniejszą dyrektywą. Pacjenci powinni otrzymać gwa-
rancję, że koszty takiej opieki zdrowotnej zostaną pokryte w 
co najmniej takiej wysokości jak w przypadku takiej samej 
opieki zdrowotnej świadczonej w państwie członkowskim 
ubezpieczenia. Uwzględnia to w pełni odpowiedzialność 
państw członkowskich za określanie zakresu ubezpieczenia 
zdrowotnego dostępnego ich obywatelom oraz nie wpływa w 
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żaden istotny sposób na finansowanie krajowych systemów 
opieki zdrowotnej.

(30) Z punktu widzenia pacjenta oba systemy powinny być 
zatem spójne; zastosowanie ma albo niniejsza dyrektywa, 
albo rozporządzenia unijne w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

(31) Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, nie należy po-
zbawiać pacjenta bardziej korzystnych praw zagwarantowa-
nych w rozporządzeniach unijnych w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Zatem każdy pacjent 
występujący o zgodę na skorzystanie w innym państwie 
członkowskim z leczenia stosownego do jego stanu zdrowia 
powinien zawsze otrzymać tę zgodę na warunkach okreś-
lonych w rozporządzeniach unijnych, jeżeli dane leczenie 
jest wśród świadczeń przewidzianych w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym pacjent zamieszkuje, i jeżeli pac-
jent nie może uzyskać takiego leczenia w terminie uzasad-
nionym przesłankami medycznymi, z uwzględnieniem jego 
aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopodobnego przebiegu 
choroby. Jednak jeżeli pacjent wyraźnie zwróci się o skorzy-
stanie z leczenia na warunkach przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, świadczenia, których koszty podlegają zwro-
towi, powinny zostać ograniczone do świadczeń, których 
dotyczy niniejsza dyrektywa. W przypadku gdy pacjent jest 
uprawniony do transgranicznej opieki zdrowotnej zarów-
no zgodnie z niniejszą dyrektywą, jak i z rozporządzeniem 
(WE) nr 883/2004, a zastosowanie tegoż rozporządzenia jest 
korzystniejsze dla pacjenta, państwo członkowskie ubezpie-
czenia powinno zwrócić na to pacjentowi uwagę.

(32) W żadnym przypadku pacjenci nie powinni czerpać ko-
rzyści finansowych z opieki zdrowotnej świadczonej w in-
nym państwie członkowskim, a pokrycie kosztów powinno 
ograniczać się jedynie do rzeczywistych kosztów świadczonej 
opieki zdrowotnej.

(33) Celem niniejszej dyrektywy nie jest ustanowienie upraw-
nienia do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej w innym pań-
stwie członkowskim, jeżeli taka opieka zdrowotna nie jest 
objęta zakresem świadczeń przewidzianym w ustawodaw-
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stwie państwa członkowskiego ubezpieczenia danej osoby. 
Jednocześnie niniejsza dyrektywa nie powinna zapobiegać 
rozszerzeniu przez państwa członkowskie ich systemu świad-
czeń rzeczowych na opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Niniejsza dyrektywa powinna re-
spektować fakt, że państwa członkowskie mają prawo orga-
nizować swoje systemy opieki zdrowotnej i systemy zabez-
pieczenia społecznego tak, by ustalić uprawnienia do leczenia 
na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

(34) Państwa członkowskie ubezpieczenia powinny dać pacjen-
tom prawo do co najmniej takich samych świadczeń w innym 
państwie członkowskim jak te przewidziane w prawodaw-
stwie państwa członkowskiego ubezpieczenia. Jeżeli wykaz 
świadczeń nie wyszczególnia dokładnie stosowanej metody 
leczenia, ale określa typy leczenia, państwo członkowskie 
ubezpieczenia nie powinno odmawiać uprzedniej zgody lub 
zwrotu kosztów, powołując się na fakt, że metoda leczenia 
nie jest dostępna na jego terytorium, ale powinno ocenić, 
czy planowane lub otrzymane leczenie transgraniczne odpo-
wiada świadczeniom przewidzianym w jego prawodawstwie. 
Fakt, że obowiązek zwrotu kosztów transgranicznej opieki 
zdrowotnej zgodnie z niniejszą dyrektywą jest ograniczony 
tylko do opieki zdrowotnej figurującej wśród świadczeń, do 
których pacjent jest uprawniony w swoim państwie człon-
kowskim ubezpieczenia, nie wyklucza zwrotu przez państwa 
członkowskie kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej 
ponad ten pułap. Dla przykładu, państwa członkowskie mają 
prawo zwracać dodatkowe koszty, takie jak nocleg i podróż, 
lub dodatkowe koszty ponoszone przez osoby niepełno-
sprawne, nawet w przypadkach gdy koszty te nie podlegają 
zwrotowi w przypadku opieki zdrowotnej świadczonej na 
ich terytorium.

(35) Niniejsza dyrektywa nie powinna regulować transfe-
ru uprawnień wynikających z zabezpieczenia społecznego 
między państwami członkowskimi ani żadnej innej koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej zgody i zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
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członkowskim powinno być umożliwienie swobody świad-
czenia opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów oraz usunięcie 
nieuzasadnionych barier w korzystaniu z tej podstawowej 
swobody w państwie członkowskim ubezpieczenia pacjenta. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem w pełni respektować 
różnice między krajowymi systemami opieki zdrowotnej oraz 
odpowiedzialność państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

(36) Niniejsza dyrektywa powinna przewidywać, że pacjent ma 
prawo do otrzymywania każdego produktu leczniczego do-
puszczonego do obrotu w państwie członkowskim leczenia, 
nawet w przypadku gdy dany produkt leczniczy nie jest do-
puszczony do obrotu w państwie członkowskim ubezpiecze-
nia, jako że jest to niezbędny element uzyskania skutecznego 
leczenia w innym państwie członkowskim. Żaden przepis nie 
powinien zobowiązywać państwa członkowskiego ubezpie-
czenia do zwrotu kosztów ubezpieczonemu za produkt lecz-
niczy przepisany w państwie członkowskim leczenia, jeżeli 
produkt ten nie jest jednym ze świadczeń udzielanych temu 
ubezpieczonemu w ramach ustawowego systemu zabezpie-
czenia społecznego lub systemu opieki zdrowotnej państwa 
członkowskiego ubezpieczenia.

(37) Państwa członkowskie mogą utrzymać ogólne warunki, 
kryteria przysługiwania uprawnień oraz prawne i admini-
stracyjne formalności dotyczące uzyskania opieki zdrowotnej 
oraz zwrotu jej kosztów, takie jak wymóg konsultacji z le-
karzem podstawowej opieki zdrowotnej przed konsultacją 
u specjalisty lub przed skorzystaniem z opieki szpitalnej; do-
tyczy to także pacjentów zamierzających skorzystać z opieki 
zdrowotnej w innym państwie członkowskim, jeżeli warunki 
te są konieczne, proporcjonalne do celu, nie mają charakteru 
uznaniowego ani dyskryminacyjnego. Może to obejmować 
ocenę przez pracownika służby zdrowia lub pracownika ad-
ministracyjnego służby zdrowia świadczącego usługi w ra-
mach ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego lub 
krajowego systemu opieki zdrowotnej państwa członkowskie-
go ubezpieczenia, np. przez lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, u którego dany pacjent jest zarejestrowany, jeżeli jest 
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to konieczne do ustalenia, czy ten pacjent jest uprawniony do 
uzyskania opieki zdrowotnej. W związku z tym uzasadniony 
jest wymóg, aby te ogólne warunki, kryteria oraz formalności 
były stosowane w sposób obiektywny, przejrzysty i niedys-
kryminacyjny, były znane z wyprzedzeniem, opierały się 
przede wszystkim na względach medycznych oraz nie stwa-
rzały żadnych dodatkowych obciążeń dla pacjentów zamie-
rzających skorzystać z opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim w porównaniu z pacjentami uzyskującymi 
leczenie w swoim państwie członkowskim ubezpieczenia oraz 
aby decyzje te były podejmowane jak najszybciej. Nie narusza 
to prawa państw członkowskich do określania kryteriów lub 
warunków udzielania uprzedniej zgody pacjentom zamie-
rzającym skorzystać z opieki zdrowotnej w swoim państwie 
członkowskim ubezpieczenia.

(38) W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości uza-
leżnienie pokrycia kosztów opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim przez ustawowy system 
zabezpieczenia społecznego lub krajowy system opieki zdro-
wotnej od uprzedniej zgody jest ograniczeniem w swobod-
nym przepływie usług. Zatem, co do zasady, państwo człon-
kowskie ubezpieczenia nie powinno uzależniać pokrycia 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim od uprzedniej zgody, w przypadku gdy koszty 
tej opieki - jeżeli udzielono by jej na terytorium tego państwa 
- zostałyby sfinansowane przez jego system zabezpieczenia 
społecznego lub krajowy system opieki zdrowotnej.

(39) Przepływy pacjentów między państwami członkowskimi 
są ograniczone i oczekuje się, że takie pozostaną, jako że 
ogromna większość pacjentów w Unii korzysta i woli korzys-
tać z opieki zdrowotnej we własnym kraju. Jednak w okreś-
lonych okolicznościach pacjenci mogą starać się o korzysta-
nie z pewnych form opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim. Tytułem przykładu należy wymienić opiekę 
wysokospecjalistyczną lub opiekę zdrowotną świadczoną 
w obszarach przygranicznych, w sytuacji gdy najbliższa od-
powiednia placówka znajduje się po drugiej stronie granicy. 
Ponadto niektórzy pacjenci chcą leczyć się za granicą, aby być 
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blisko członków rodziny mieszkających w innym państwie 
członkowskim lub aby mieć dostęp do innej metody leczenia 
niż ta świadczona w państwie członkowskim ubezpieczenia 
lub ponieważ sądzą, że w innym państwie członkowskim 
otrzymają opiekę zdrowotną lepszej jakości.

(40) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawied-
liwości państwa członkowskie mogą uzależniać od uprzedniej 
zgody pokrycie przez krajowy system kosztów opieki szpital-
nej zapewnianej w innym państwie członkowskim. Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wymóg ten jest konieczny i uza-
sadniony, gdyż liczba szpitali, ich rozmieszczenie geogra-
ficzne, sposób ich organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj świadczeń medycznych, które są w stanie zaoferować 
poszczególne placówki, to obszary, w których powinno być 
możliwe planowanie, zazwyczaj mające zaspokoić zróżnico-
wane potrzeby. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że takie 
planowanie ma na celu zapewnienie wystarczającego i stałego 
dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia szpitalnego 
wysokiej jakości w danym państwie członkowskim. Ponadto 
planowanie to ułatwia zaspokojenie potrzeby kontroli kosz-
tów i zapobiegania w jak największym stopniu marnowaniu 
zasobów finansowych, technicznych i ludzkich. W opinii 
Trybunału Sprawiedliwości takie marnowanie przyniosłoby 
większe szkody, gdyż uznaje się zazwyczaj, że sektor opieki 
szpitalnej generuje znaczne koszty i musi zaspokajać rosną-
ce potrzeby, natomiast zasoby finansowe przeznaczane na 
opiekę zdrowotną nie są nieograniczone, niezależnie od sto-
sowanego sposobu finansowania.

(41) Ta sama argumentacja dotyczy opieki zdrowotnej nieświad-
czonej w szpitalach, ale podlegającej podobnym wymogom 
planowania w państwie członkowskim leczenia. Taka opie-
ka zdrowotna podlega wymogom planowania, bo wiąże się 
z wykorzystaniem wysoce specjalistycznej i kosztownej in-
frastruktury lub sprzętu medycznego. W związku z postępem 
technicznym, rozwojem nowych metod leczenia i różnymi 
politykami państw członkowskich dotyczącymi roli szpi-
tali w ich systemach opieki zdrowotnej to, czy dany rodzaj 
świadczenia opieki zdrowotnej jest dostępny w szpitalach 
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czy ambulatoriach, nie decyduje o wprowadzeniu wymogu 
planowania.

(42) Ze względu na to, że to państwa członkowskie są odpo-
wiedzialne za ustanawianie zasad dotyczących zarządza-
nia, wymogów, standardów jakości i bezpieczeństwa oraz 
za organizację i świadczenie opieki zdrowotnej i że w po-
szczególnych państwach występują różne wymogi związane 
z planowaniem, to do państw członkowskich należy podjęcie 
decyzji, czy jest potrzeba wprowadzenia systemu uprzednich 
zgód, a jeżeli tak, określenie, które świadczenia opieki zdro-
wotnej wymagają takiej zgody w ramach krajowego systemu, 
zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszej dyrektywie i z 
uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 
Informacje na temat tej opieki zdrowotnej powinny być pub-
licznie dostępne z wyprzedzeniem.

(43) Kryteria powiązane z udzieleniem uprzedniej zgody po-
winny być uzasadnione nadrzędnymi względami podykto-
wanymi interesem ogólnym, mogącymi usprawiedliwić wys-
tąpienie barier w swobodnym przepływie opieki zdrowotnej, 
takimi jak wymogi planowania w celu zapewnienia wystar-
czającego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu le-
czenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim lub 
dotyczące woli kontrolowania kosztów i unikania, na ile to 
możliwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich. Trybunał Sprawiedliwości określił 
kilka potencjalnych powodów: ryzyko poważnego zakłócenia 
równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego; 
cel, jakim jest zachowanie - w imię troski o zdrowie publiczne 
- zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich opieki medycznej 
i szpitalnej oraz cel, jakim jest utrzymanie potencjału w za-
kresie leczenia lub kompetencji medycznych na terytorium 
danego państwa członkowskiego, co ma podstawowe znacze-
nie dla zdrowia publicznego, a nawet przetrwania popula-
cji. Ponieważ asymetria informacji jest dobrze znaną cechą 
odnośnego sektora, przy realizacji systemu uprzednich zgód 
należy uwzględnić również ogólną zasadę, jaką jest ochrona 
bezpieczeństwa pacjenta. I odwrotnie, podstawą odmowy 
udzielenia uprzedniej zgody nie może być fakt, że na tery-
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torium danego państwa członkowskiego istnieją listy osób 
oczekujących, pozwalające planować podaż opieki szpitalnej 
i zarządzać nią w oparciu o określone wcześniej ogólne prio-
rytety kliniczne; odmowy nie można udzielić bez dokonania 
obiektywnej oceny medycznej.

(44) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Spra-
wied liwości kryteria udzielenia lub odmowy wydania 
uprzedniej zgody powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne w odniesieniu do nadrzędnych 
względów podyktowanych interesem ogólnym. Należy od-
notować, że wpływ mobilności pacjentów na krajowe sys-
temy opieki zdrowotnej może być inny w poszczególnych 
państwach członkowskich lub w poszczególnych regionach 
danego państwa członkowskiego i jest uzależniony od takich 
czynników jak: położenie geograficzne, bariery językowe, 
położenie szpitali w regionach przygranicznych, wielkość 
populacji i budżet przeznaczony na opiekę zdrowotną. 
Zatem państwa członkowskie powinny ustalić konieczne 
i proporcjonalne w konkretnym kontekście kryteria odmo-
wy wydania uprzedniej zgody, uwzględniając także, które 
świadczenia opieki zdrowotnej są objęte systemem udzielania 
uprzedniej zgody, gdyż na niektóre wysokospecjalistyczne 
metody leczenia większy wpływ może mieć nawet niewielki 
odpływ pacjentów. W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ustalenia kryteriów dla poszcze-
gólnych regionów lub innych odpowiednich administracyj-
nych poziomów organizacji opieki zdrowotnej lub wręcz dla 
poszczególnych metod leczenia, pod warunkiem że system 
taki będzie przejrzysty i łatwo dostępny, a kryteria zostaną 
z wyprzedzeniem podane do publicznej wiadomości.

(45) W przypadku gdy pacjent jest uprawniony do opieki zdro-
wotnej, a nie można jej zapewnić w terminie uzasadnionym 
przesłankami medycznymi, państwo członkowskie ubezpie-
czenia powinno być w zasadzie zobowiązane do udzielenia 
uprzedniej zgody. Jednak w pewnych okolicznościach trans-
graniczna opieka zdrowotna może narazić pacjenta lub ogół 
społeczeństwa na ryzyko, które bierze górę nad interesem 
pacjenta w uzyskaniu planowanej transgranicznej opieki 
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zdrowotnej. W takich przypadkach państwo członkowskie 
ubezpieczenia powinno móc odrzucić wniosek o wydanie 
uprzedniej zgody, a państwo członkowskie ubezpieczenia 
powinno wówczas wskazać pacjentowi alternatywne roz-
wiązania.

(46) W każdym przypadku, jeżeli państwo członkowskie zdecy-
dowało się na wprowadzenie systemu udzielania uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub opieki spe-
cjalistycznej świadczonej w innym państwie członkowskim 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, koszty takiej 
opieki świadczonej w innym państwie członkowskim powin-
ny być także zwrócone przez państwo członkowskie ubez-
pieczenia w wysokości, jaka miałaby zastosowanie w przy-
padku takiej samej opieki zdrowotnej udzielonej w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez przekraczania rzeczywis-
tych kosztów uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże jeżeli 
spełnione są warunki określone w rozporządzeniu (EWG) nr 
1408/71 lub w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004, udzielenie 
zgody oraz zapewnienie świadczeń powinno nastąpić zgod-
nie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, chyba że pacjent 
wystąpi o inne rozwiązanie. Powinno to mieć zas tosowanie 
w szczególności w przypadkach, gdy zgoda jest udzielana 
po rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu administracyj-
nym lub sądowym oraz gdy zainteresowana osoba skorzy-
stała z leczenia w innym państwie członkowskim. W tym 
przypadku art. 7 i 8 niniejszej dyrektywy nie powinny mieć 
zastosowania. Jest to zgodne z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że pacjenci, którzy otrzy-
mali decyzję o odmowie udzielenia zgody, uznaną następnie 
za nieuzasadnioną, są uprawnieni do otrzymania całkowite-
go zwrotu kosztów leczenia uzyskanego w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z ustawodawstwem państwa człon-
kowskiego leczenia.

(47) Procedury dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej 
ustanowione przez państwa członkowskie powinny gwa-
rantować pacjentom obiektywność, niedyskryminację oraz 
przejrzystość, zapewniając terminowe i należyte podejmowa-
nie decyzji przez organy krajowe, z uwzględnieniem zarów-
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no tych ogólnych zasad, jak i indywidualnych okoliczności 
każdego przypadku. Powinno to mieć także zastosowanie 
do rzeczywistego zwrotu kosztów opieki zdrowotnej po-
niesionych w innym państwie członkowskim, po poddaniu 
pacjenta leczeniu. Właściwe jest, aby w normalnych okolicz-
nościach pacjenci mieli prawo do otrzymania w rozsądnym 
terminie decyzji dotyczących transgranicznej opieki zdro-
wotnej. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia danego 
leczenia termin ten powinien jednak zostać skrócony.

(48) Konieczne jest zapewnienie odpowiednich informacji doty-
czących wszystkich istotnych aspektów transgranicznej opie-
ki zdrowotnej w celu umożliwienia pacjentom praktycznego 
korzystania z ich praw w tym obszarze. Z punktu widzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej jednym z mechanizmów 
zapewniających udzielanie takich informacji jest ustanowie-
nie krajowych punktów kontaktowych w każdym państwie 
członkowskim. Informacje, które należy obowiązkowo prze-
kazać pacjentom, powinny być ściśle określone. Jednak kra-
jowe punkty kontaktowe mogą udzielać dobrowolnie innych 
informacji, korzystając także z pomocy Komisji. Krajowe 
punkty kontaktowe powinny przekazywać pacjentom infor-
macje w dowolnym urzędowym języku państwa członkow-
skiego, w którym znajdują się te punkty. Informacji można 
udzielać także w jakimkolwiek innym języku.

(49) O formie i liczbie takich krajowych punktów kontakto-
wych powinny decydować państwa członkowskie. Takie 
kra jowe punkty kontaktowe mogą również stanowić część 
ist niejących ośrodków informacyjnych lub funkcjonować 
w ramach takich ośrodków, o ile zostanie wyraźnie wska-
zane, że ośrodki te pełnią także rolę krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Krajowe punkty kontaktowe należy ustanowić w sposób 
skuteczny i przejrzysty; powinny one móc konsultować się 
z organizacjami pacjentów, podmiotami oferującymi ubez-
pieczenia zdrowotne oraz świadczeniodawcami. Krajowe 
punkty kontaktowe powinny dysponować odpowiednimi 
możliwościami udzielania informacji z zakresu głównych 
zagadnień transgranicznej opieki zdrowotnej. Komisja po-
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winna współpracować z państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia współdziałania krajowych punktów kontakto-
wych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, m.in. 
udostępniając odpowiednie informacje na poziomie Unii. 
Funkcjonowanie krajowych punktów kontaktowych nie po-
winno wykluczać ustanowienia przez państwa członkowskie 
innych powiązanych punktów kontaktowych na poziomie 
regionalnym lub lokalnym, odzwierciedlających specyficzną 
organizację ich systemów opieki zdrowotnej.

(50) Państwa członkowskie powinny ułatwiać współpracę 
między świadczeniodawcami, płatnikami i organami regu-
lacyjnymi z różnych państw członkowskich na poziomie 
krajowym, regionalnym lub lokalnym w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej transgranicznej opieki zdrowot-
nej o wysokiej jakości. Może mieć to szczególne znaczenie 
w regionach przygranicznych, gdzie transgraniczne świad-
czenie usług może być najbardziej efektywnym sposobem 
zorganizowania świadczeń zdrowotnych dla społeczności 
lokalnych, ale gdzie trwałe osiągnięcie takiego transgranicz-
nego świadczenia usług wymaga współpracy pomiędzy sys-
temami opieki zdrowotnej różnych państw członkowskich. 
Współpraca ta może obejmować wspólne planowanie, wza-
jemne uznawanie lub dostosowywanie procedur lub standar-
dów, interoperacyjność odpowiednich krajowych systemów 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (zwanych dalej 
„TIK”), praktyczne mechanizmy zapewniające ciągłość opie-
ki lub ułatwianie w praktyce pracownikom służby zdrowia 
czasowego lub okazjonalnego świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi, że czasowe lub 
okazjonalne swobodne świadczenie usług, łącznie z usługami 
świadczonymi przez pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno podlegać ogranicze-
niom z żadnych przyczyn dotyczących kwalifikacji zawodo-
wych, chyba że jest to przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa unijnego. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać 
dyrektywy 2005/36/WE.
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(51) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do 
współpracy w dziedzinach określonych w rozdziale IV ni-
niejszej dyrektywy oraz, zgodnie z art.168 ust. 2 TFUE i 
w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, może 
podjąć wszelkie użyteczne inicjatywy służące ułatwieniu 
i promowaniu takiej współpracy. W tym kontekście Komis-
ja powinna zachęcać do współpracy w zakresie świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej na szczeblu regional-
nym i lokalnym, szczególnie poprzez określenie głównych 
przeszkód we współpracy między świadczeniodawcami w 
regionach przygranicznych, a także poprzez wydawanie za-
leceń oraz upowszechnianie informacji i najlepszych praktyk 
w zak resie sposobów pokonywania takich przeszkód.

(52) Państwo członkowskie ubezpieczenia może potrzebować 
potwierdzenia, że transgraniczna opieka zdrowotna jest lub 
będzie świadczona przez pracownika służby zdrowia prowa-
dzącego legalną praktykę. Właściwe jest zatem zapewnienie, 
aby informacje o prawie do wykonywania zawodu, zawarte 
w krajowych lub lokalnych rejestrach pracowników służby 
zdrowia - o ile są one ustanowione w państwie członkowskim 
leczenia, były na wniosek udostępniane organom państwa 
członkowskiego ubezpieczenia.

(53) W przypadku gdy produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu w jednym państwie członkowskim i zostały przepisa-
ne w tym państwie członkowskim przez osobę wykonującą 
zawód regulowany w sektorze opieki zdrowotnej - w rozu-
mieniu dyrektywy 2005/36/WE - na nazwisko określonego 
pacjenta, co do zasady w innym państwie członkowskim, 
w którym dopuszczono produkt leczniczy, powinno być 
możliwe medyczne uznawanie takich recept i wydawanie 
produktów leczniczych. Zniesienie barier natury regulacyj-
nej i administracyjnej w odniesieniu do takiego uznawania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla wymogu udzielenia 
odpowiedniej zgody przez lekarza prowadzącego leczenie 
pacjenta lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione ochro-
ną zdrowia ludzkiego oraz konieczne i proporcjonalne do 
tego celu. Uznawanie recept wydanych w innych państwach 
członkowskich nie powinno wpływać na żaden obowiązek 
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zawodowy lub etyczny, który nakazywałby farmaceucie od-
mowę zrealizowania recepty. Takie uznawanie medyczne nie 
powinno także naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych produktów lecz-
niczych w zakres świadczeń objętych jego systemem zabez-
pieczenia społecznego. Należy także zauważyć, że na zwrot 
kosztów produktów leczniczych nie mają wpływu przepisy 
o wzajemnym uznawaniu recept, lecz jest on objęty ogólnymi 
przepisami o zwrocie kosztów transgranicznej opieki zdro-
wotnej przewidzianymi w rozdziale III niniejszej dyrekty-
wy. Wdrożenie zasady uznawania powinno zostać ułatwione 
przez przyjęcie środków koniecznych do zapewnienia bez-
pieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia przypadków niewłaś-
ciwego używania lub pomyłki co do produktów leczniczych. 
Środki te powinny obejmować przyjęcie niewyczerpującego 
wykazu elementów, które powinna zawierać recepta. Nic nie 
powinno przeszkadzać, by państwa członkowskie włączały 
inne elementy do swoich recept, pod warunkiem że będą 
uznawać recepty z innych państw członkowskich zawierające 
wspólny wykaz elementów. Uznawanie recept powinno także 
dotyczyć wyrobów medycznych legalnie wprowadzonych do 
obrotu w państwie członkowskim, w którym zostaną wy-
dane.

(54) Komisja powinna wspierać trwały rozwój europejskich sie-
ci referencyjnych skupiających świadczeniodawców i centra 
wiedzy w państwach członkowskich. Sieci te mogą ułatwić 
dostęp do diagnostyki oraz świadczenie opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości wszystkim pacjentom, których stan cho-
robowy wymaga szczególnej koncentracji zasobów lub wie-
dzy fachowej; sieci te mogłyby też stanowić centra koordy-
nacyjne odpowiedzialne za szkolenia i badania medyczne, 
rozpowszechnianie informacji oraz ocenę, w szczególności 
w odniesieniu do rzadkich chorób. W związku z tym w ni-
niejszej dyrektywie należy przewidzieć działania zachęcają-
ce państwa członkowskie do umacniania trwałego rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych. Podstawą europejskich 
sieci referencyjnych jest dobrowolny udział ich członków, ale 
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Komisja powinna opracować kryteria i warunki, które sieci 
powinny spełnić, by uzyskać od niej wsparcie.

(55) Choroby rzadkie to takie, których częstość występowa-
nia nie przekracza progu pięciu chorych na 10 000 tysięcy, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie 
sierocych produktów leczniczych, i wszystkie te choroby mają 
charakter poważny, przewlekły i często zagrażają życiu. Nie-
którzy pacjenci cierpiący na choroby rzadkie borykają się 
z trudnościami w uzyskaniu diagnozy i leczenia mającego na 
celu poprawę jakości ich życia oraz zwiększenia ich oczeki-
wanej długości życia, które to trudności zostały także uznane 
w zaleceniu Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań 
w dziedzinie rzadkich chorób.

(56) Rozwój technologiczny w zakresie transgranicznego świad-
czenia opieki zdrowotnej poprzez korzystanie z TIK może 
wprowadzać niejasność co do sprawowania obowiązków 
nadzorczych przez państwa członkowskie, utrudniając w ten 
sposób swobodny przepływ opieki zdrowotnej i narażając 
ochronę zdrowia na możliwe dodatkowe ryzyko. W Unii wys-
tępuje znaczne zróżnicowanie oraz niezgodność formatów 
i standardów TIK stosowanych w świadczeniu opieki zdro-
wotnej, co stanowi przeszkodę w świadczeniu transgranicz-
nej opieki zdrowotnej tą drogą, a także stwarza potencjalne 
ryzyko dla ochrony zdrowia. Konieczne jest zatem, by pań-
stwa członkowskie dążyły do zapewnienia interoperacyjności 
systemów TIK. Wprowadzanie systemów TIK w opiece zdro-
wotnej leży jednak całkowicie w kompetencjach krajowych. 
Dlatego niniejsza dyrektywa powinna uznawać znaczenie 
działań w zakresie interoperacyjności oraz podziału kom-
petencji, umożliwiając Komisji i państwom członkowskim 
współpracę w zakresie wypracowywania środków, które - 
choć nie są prawnie wiążące - są dodatkowymi narzędziami 
będącymi w dyspozycji państw członkowskich, aby ułatwiać 
większą interoperacyjność systemów TIK w dziedzinie opieki 
zdrowotnej oraz aby zwiększać dostęp pacjentów do aplikacji 
w zakresie e-Zdrowia, jeżeli państwa członkowskie zdecydują 
się na ich wprowadzenie.

Dyrektywa transgraniczna



118

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

(57) Interoperacyjność usług zdrowotnych świadczonych za 
pośrednictwem środków elektronicznych (e-Zdrowia) na-
leży osiągnąć z poszanowaniem krajowych uregulowań do-
tyczących świadczenia usług opieki zdrowotnej, przyjętych 
w celu ochrony pacjentów, w tym przepisów dotyczących 
aptek internetowych, w szczególności krajowych zakazów 
sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę, w zakresie, w jakim są one zgodne 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i dyrektywą 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 
1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość oraz dyrektywą 2000/31/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w spra-
wie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego.

(58) Stały postęp w wiedzy medycznej i technologiach me-
dycznych stwarza z jednej strony nowe możliwości, a z dru-
giej stanowi wyzwanie dla systemów zdrowotnych państw 
członkowskich. Współpraca w ocenie nowych technologii 
medycznych może stanowić wsparcie dla państw członkow-
skich poprzez efekt skali i uniknięcie powielania działań oraz 
może dostarczać lepszej podstawy naukowej do optymalnego 
wykorzystania nowych technologii w celu zapewnienia bez-
piecznej i efektywnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. 
Taka współpraca wymaga trwałych struktur obejmujących 
wszystkie odpowiednie organy państw członkowskich i wy-
korzystuje istniejące projekty pilotażowe oraz konsultacje 
z szerokim spektrum zainteresowanych stron. Niniejsza dy-
rektywa powinna zatem stanowić podstawę trwałego, udzie-
lanego przez Unię wsparcia takiej współpracy.

(59) Zgodnie z art. 291 TFUE przepisy i zasady ogólne dotyczą-
ce trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
przez Komisję jej uprawnień wykonawczych mają być ustana-
wiane z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjętego 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do momentu 
przyjęcia nowego rozporządzenia w dalszym ciągu stosuje się 
decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. usta-
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nawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji, z wyłączeniem procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania.

(60) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu 
do przyjmowania środków, które wykluczają szczegółowo 
określone kategorie produktów leczniczych lub wyrobów 
medycznych z systemu uznawania recept przewidzianego 
w niniejszej dyrektywie. W celu określenia sieci referencyj-
nych, które powinny skorzystać ze wsparcia Komisji, Komisję 
należy także upoważnić do przyjmowania aktów delegowa-
nych w odniesieniu do kryteriów i warunków, które muszą 
spełniać europejskie sieci referencyjne.

(61) Szczególnie ważne jest, aby Komisja, działając na mocy 
upoważnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgod-
nie z art. 290 TFUE, przeprowadzała podczas prac przygo-
towawczych odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu 
ekspertów.

(62) Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa państwa członkowskie 
są zachęcane do sporządzania, dla ich własnych celów i w 
interesie Unii, własnych tabel, które w możliwie najszerszym 
zakresie odzwierciedlą zbieżność pomiędzy niniejszą dy-
rektywą a środkami transpozycji, oraz do ich upowszech-
niania.

(63) Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych przed-
stawił również swoją opinię dotyczącą niniejszej dyrektywy.

(64) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie usta-
nowienie zasad ułatwiających dostęp do bezpiecznej trans-
granicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości w Unii, 
nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast z uwagi na zasięg działań 
i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule ni-
niejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne 
do osiągnięcia tego celu,
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ułatwiające dostęp 
do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości i promuje współpracę w zakresie opieki zdrowotnej 
między państwami członkowskimi, z pełnym poszanowa-
niem kompetencji krajowych w zakresie organizacji i świad-
czenia opieki zdrowotnej. Niniejsza dyrektywa zmierza także 
do wyjaśnienia jej związku z istniejącymi ramami prawnymi 
dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego, rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, celem stosowania 
praw pacjentów.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do świadczenia opieki 
zdrowotnej na rzecz pacjentów, niezależnie od tego, jak jest 
ona zorganizowana, udzielana i finansowana.

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:
a) świadczeń w dziedzinie opieki długoterminowej, której 

celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zak-
resie wykonywania rutynowych czynności życia codzien-
nego;

b) przydziału narządów przeznaczonych do przeszczepów 
i dostępu do tych narządów;

c) z wyjątkiem rozdziału IV, programów powszechnych 
szczepień przeciw chorobom zakaźnym mających na celu 
wyłącznie ochronę zdrowia ludności na terytorium da-
nego państwa członkowskiego i objętych szczegółowymi 
środkami planistycznymi i wykonawczymi.

4. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani 
wykonawczych państw członkowskich dotyczących organi-
zacji i finansowania opieki zdrowotnej w sytuacjach niezwią-
zanych z transgraniczną opieką zdrowotną. W szczególności 
żaden przepis niniejszej dyrektywy nie zobowiązuje państwa 
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członkowskiego do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świad-
czonej przez świadczeniodawców działających na jego tery-
torium, jeżeli tacy świadczeniodawcy nie są częścią systemu 
zabezpieczenia społecznego lub publicznego systemu opieki 
zdrowotnej tego państwa członkowskiego.

Artykuł 2

Związek z innymi przepisami unijnymi

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla:
a) dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 

dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie 
cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez 
człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych;

b) dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osa-
dzania, dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 
1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz dyrekty-
wy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro;

c) dyrektywy 95/46/WE oraz dyrektywy 2002/58/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. do-
tyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony pry-
watności w sektorze łączności elektronicznej;

d) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracow-
ników w ramach świadczenia usług;

e) dyrektywy 2000/31/WE;
f) dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 

wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne;

g) dyrektywy 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dob-
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rej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania 
przez człowieka;

h) dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodek-
su odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi;

i) dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy jakości 
i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników 
krwi;

j) rozporządzenia (WE) nr 859/2003;
k) dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości 
i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, prze-
twarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji 
tkanek i komórek ludzkich; 

l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego 
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla pro-
duktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów we-
terynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego 
Europejską Agencję Leków;

m) rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia 
(WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporzą-
dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego;

n) dyrektywy 2005/36/WE;
o) rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT);

p) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa w pracy;

q) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
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nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), rozpo-
rządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właś-
ciwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) oraz 
innych unijnych przepisów w zakresie prawa prywatnego 
międzynarodowego, w szczególności przepisów dotyczą-
cych właściwości sądów i prawa właściwego;

r) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE 
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeń-
stwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszcze-
pienia;

s) rozporządzenia (UE) nr 1231/2010.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące 
definicje:

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi zdrowotne świadczo-
ne przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu 
oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie 
z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produk-
tów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

b) „ubezpieczony” oznacza:
(i) osoby, w tym członków ich rodzin i osoby pozostałe przy 

życiu, objęte art. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
i które są ubezpieczone w znaczeniu art. 1 lit. c) tego 
rozporządzenia; oraz

(ii) obywateli państwa trzeciego, którzy są objęci rozpo-
rządzeniem (WE) nr 859/2003 lub rozporządzeniem 
(UE) nr 1231/2010 lub którzy spełniają przewidziane w 
prawodawstwie państwa członkowskiego ubezpieczenia 
warunki uprawniające do świadczeń;

c) „państwo członkowskie ubezpieczenia” oznacza:
(i) w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. b) ppkt (i): 

państwo członkowskie, które jest właściwe do udzielenia 
ubezpieczonemu uprzedniej zgody na właściwe leczenie 
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w innym państwie członkowskim zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniem (WE) 
nr 987/2009;

(ii) w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. b) ppkt (ii): 
państwo członkowskie, które jest właściwe do udzielenia 
ubezpieczonemu uprzedniej zgody na właściwe leczenie 
w innym państwie członkowskim, zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 859/2003 lub rozporządzeniem (UE) 
nr 1231/2010. Jeżeli żadne państwo członkowskie nie jest 
właściwe w myśl tych rozporządzeń, państwem człon-
kowskim ubezpieczenia jest to państwo członkowskie, w 
którym dana osoba jest ubezpieczona lub w którym jest 
uprawniona do świadczeń chorobowych zgodnie z pra-
wodawstwem tego państwa członkowskiego;

d) „państwo członkowskie leczenia” oznacza państwo człon-
kowskie, na którego terytorium faktycznie świadczona jest 
opieka zdrowotna. W przypadku telemedycyny uważa się, 
że opieka zdrowotna świadczona jest w tym państwie człon-
kowskim, w którym ma siedzibę świadczeniodawca;

e) „transgraniczna opieka zdrowotna” oznacza opiekę zdro-
wotną świadczoną lub przepisaną w państwie członkow-
skim innym niż państwo członkowskie ubezpieczenia;

f) „pracownik służby zdrowia” oznacza lekarza, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza dentystę, położną 
lub farmaceutę w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE lub 
innego pracownika wykonującego czynności w sektorze 
opieki zdrowotnej, które są ograniczone do zawodów re-
gulowanych w rozumieniu art. 3 ust.1 lit. a) dyrektywy 
2005/36/WE, lub osobę uznawaną za pracownika służby 
zdrowia zgodnie z prawem państwa członkowskiego le-
czenia;

g) „świadczeniodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub 
prawną lub inną jednostkę organizacyjną legalnie świad-
czącą opiekę zdrowotną na terenie państwa członkowskie-
go;

h) „pacjent” oznacza każdą osobę fizyczną, która chce otrzy-
mać lub otrzymuje opiekę zdrowotną w państwie człon-
kowskim;
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i) „produkt leczniczy” oznacza produkt leczniczy w rozu-
mieniu dyrektywy 2001/83/WE;

j) „wyrób medyczny” oznacza wyrób medyczny w rozumie-
niu dyrektywy 90/385/EWG, dyrektywy 93/42/EWG lub 
dyrektywy Rady 98/79/WE;

k) „recepta” oznacza receptę na produkt leczniczy lub na 
wyrób medyczny wydaną przez osobę wykonującą zawód 
regulowany w zakresie opieki zdrowotnej w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/36/WE, uprawnioną 
zgodnie z prawem do wykonywania tego zawodu w pań-
stwie członkowskim, w którym recepta została wydana;

l) „technologia medyczna” oznacza produkt leczniczy, wyrób 
medyczny lub procedury medyczne i chirurgiczne, a także 
środki stosowane w opiece zdrowotnej w celu zapobiegania 
chorobom oraz ich diagnozowania lub leczenia;

m) „dokumentacja medyczna” oznacza wszystkie dokumenty 
zawierające wszelkiego rodzaju dane, oceny i informacje 
dotyczące stanu pacjenta i przebiegu choroby w okresie 
świadczenia opieki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ II

Obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej

Artykuł 4

Obowiązki państwa członkowskiego leczenia

1. Z uwzględnieniem zasad powszechności, dostępu do opieki 
wysokiej jakości oraz zasad równości i solidarności transgra-
niczna opieka zdrowotna jest świadczona zgodnie z:
a) przepisami państwa członkowskiego leczenia;
b) normami i wytycznymi dotyczącymi jakości i bezpieczeń-

stwa określonymi przez państwo członkowskie leczenia; 
oraz

c) przepisami Unii dotyczącymi norm bezpieczeństwa.
2. Państwo członkowskie leczenia zapewnia, aby:

a) pacjenci otrzymywali na wniosek z krajowego punktu kon-
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taktowego, o którym mowa w art. 6, odpowiednie informa-
cje dotyczące norm i wytycznych, o których mowa w ust. 
1 lit. b) niniejszego artykułu, w tym rozwiązań w zakresie 
nadzoru nad świadczeniodawcami i ich oceny, informacje 
o tym, którzy świadczeniodawcy podlegają tym normom 
i wytycznym oraz informacje na temat dostępności szpitali 
dla osób niepełnosprawnych;

b) świadczeniodawcy przekazywali odpowiednie informac je 
pomagające poszczególnym pacjentom w dokonaniu świa-
domego wyboru, w tym informacje na temat możliwoś-
ci leczenia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej, którą świadczą w państwie członkowskim 
leczenia, a także wystawiali jasne faktury i przekazywali 
jasne informacje o cenach, jak również na temat swojej 
sytuacji w kontekście zezwolenia na działalność i rejestracji 
oraz na temat zakresu swojego ubezpieczenia lub innych 
środków osobistej lub zbiorowej ochrony w odniesieniu 
do odpowiedzialności zawodowej. W zakresie, w jakim 
świadczeniodawcy już przekazują odpowiednie informac-
je na ten temat pacjentom zamieszkującym w państwie 
członkowskim leczenia, niniejsza dyrektywa nie nakłada 
na tych świadczeniodawców obowiązku dostarczania bar-
dziej szczegółowych informacji pacjentom z innych państw 
członkowskich;

c) istniały przejrzyste procedury i mechanizmy umożliwia-
jące pacjentom składanie reklamacji w celu dochodzenia 
środków naprawczych zgodnie z prawodawstwem państwa 
członkowskiego leczenia, w przypadku gdyby ponieśli oni 
szkody wynikające z otrzymanej opieki zdrowotnej;

d) odnośnie do leczenia realizowanego na jego terytorium, 
istniały systemy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej lub gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne lub zasadniczo porównywalne pod względem 
celu, odpowiadające rodzajowi i wielkości ryzyka;

e) podstawowe prawo do prywatności w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych było chronione zgod-
nie z krajowymi środkami wdrażającymi unijne przepisy 
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z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

f) w celu zapewnienia ciągłości opieki pacjenci, którzy sko-
rzystali z leczenia, byli uprawnieni do pisemnej lub elek-
tronicznej dokumentacji medycznej tego leczenia i mieli 
dostęp do co najmniej jednej kopii tej dokumentacji zgod-
nie z krajowymi środkami wdrażającymi unijne przepisy o 
ochronie danych osobowych, w szczególności dyrektywy 
95/46/WE i 2002/58/WE.

3. W odniesieniu do pacjentów z innych państw członkowskich 
stosowana jest zasada niedyskryminacji ze względu na przy-
należność państwową.
Nie narusza to możliwości przyjęcia przez państwo człon-
kowskie leczenia - jeżeli jest to uzasadnione nadrzędny-
mi względami podyktowanymi interesem ogólnym, takimi 
jak wymogi planowania w celu zapewnienia wystarczają-
cego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu lecze-
nia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim lub 
dotyczące woli kontrolowania kosztów i unikania, na ile to 
możliwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich - środków dotyczących dostępu do 
leczenia służących wypełnieniu podstawowego obowiązku, 
jakim jest zapewnienie wystarczającego i stałego dostępu do 
opieki zdrowotnej na jego terytorium. Środki takie są ograni-
czone do tego, co jest konieczne i proporcjonalne, i nie mogą 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji oraz są z wyprze-
dzeniem podawane do publicznej wiadomości.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby świadczeniodawcy 
stosowali na swoim terytorium wobec pacjentów z innych 
państw członkowskich tę samą skalę opłat za opiekę zdro-
wotną, która jest stosowana wobec pacjentów krajowych 
w porównywalnej sytuacji zdrowotnej, lub pobierali opłatę 
skalkulowaną zgodnie z obiektywnymi, niedyskryminacyj-
nymi kryteriami, jeżeli nie istnieje porównywalna cena dla 
pacjentów krajowych.PL L 88/56 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej 4.4.2011
Niniejszy ustęp nie narusza przepisów krajowych, które 
umożliwiają świadczeniodawcom ustalanie własnych cen, 
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pod warunkiem że nie dyskryminują oni pacjentów z innych 
państw członkowskich.

5. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani 
wykonawczych państw członkowskich dotyczących stosowa-
nia języków. Państwa członkowskie mogą zdecydować o do-
starczaniu informacji w innych językach niż języki urzędowe 
danego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Obowiązki państwa członkowskiego ubezpieczenia

Państwo członkowskie ubezpieczenia zapewnia, aby:
a) koszt transgranicznej opieki zdrowotnej był zwracany 

zgodnie z przepisami rozdziału III;
b) istniały mechanizmy umożliwiające udzielanie pacjen-

tom na wniosek informacji o ich prawach i uprawnieniach 
w tym państwie członkowskim w odniesieniu do uzyski-
wania transgranicznej opieki zdrowotnej, w szczególno-
ści w odniesieniu do warunków zwrotu kosztów zgodnie 
z art. 7 ust. 6 oraz procedur uzyskiwania dostępu do tych 
uprawnień i ich określania, a także procedur odwoław-
czych i zadośćuczynienia, w przypadku gdyby pacjenci 
uważali, że ich prawa nie są respektowane, zgodnie z art. 
9. W informacjach na temat transgranicznej opieki zdro-
wotnej zachowane jest wyraźne rozróżnienie między pra-
wami pacjenta na mocy niniejszej dyrektywy i prawami 
wynikającymi z rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

c) w przypadku gdy pacjent skorzystał z transgranicznej 
opieki zdrowotnej i gdy konieczna jest dalsza obserwacja 
medyczna, dostępna była taka sama obserwacja medyczna, 
jaka byłaby zapewniona w przypadku skorzystania z opieki 
zdrowotnej na jego terytorium; 

d) pacjenci, którzy chcą skorzystać lub korzystają z transgra-
nicznej opieki zdrowotnej, mieli co najmniej jedną kopię 
swojej dokumentacji medycznej lub mieli do niej zdalny 
dostęp, zgodnie z krajowymi środkami wdrażającymi unij-
ne przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE.
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Artykuł 6

Krajowe punkty kontaktowe do spraw transgranicznej  
opieki zdrowotnej

1. Każde państwo członkowskie powołuje co najmniej jeden 
krajowy punkt kontaktowy do spraw transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz podaje Komisji jego nazwę i dane kontakto-
we. Komisja i państwa członkowskie podają te informacje do 
publicznej wiadomości. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby krajowe punkty kontaktowe konsultowały się z orga-
nizacjami pacjentów, świadczeniodawcami i podmiotami 
oferującymi ubezpieczenia zdrowotne.

2. Krajowe punkty kontaktowe ułatwiają wymianę informacji, 
o których mowa w ust. 3, i ściśle współpracują między sobą 
oraz z Komisją. Krajowe punkty kontaktowe udzielają pac-
jentom na wniosek informacji o krajowych punktach kon-
taktowych w innych państwach członkowskich.

3. W celu umożliwienia pacjentom korzystania z ich praw w zak-
resie transgranicznej opieki zdrowotnej krajowe punkty kon-
taktowe w państwie członkowskim leczenia udzielają pacjen-
tom informacji o świadczeniodawcach, w tym - na wniosek - 
informacji o uprawnieniach konkretnego świadczeniodawcy 
do świadczenia usług lub o jakichkolwiek ograniczeniach 
nałożonych na jego praktykę, informacji, o których mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a), a także informacji o prawach pacjentów, 
procedurach reklamacyjnych oraz mechanizmach docho-
dzenia środków naprawczych, zgodnie z prawodawstwem 
tego państwa członkowskiego, jak również o istniejących 
możliwościach prawnych i administracyjnych rozstrzygania 
sporów, w tym w przypadku szkody powstałej w związku ze 
świadczeniem transgranicznej opieki zdrowotnej.

4. Krajowe punkty kontaktowe w państwie członkowskim ubez-
pieczenia udzielają pacjentom i pracownikom służby zdrowia 
informacji, o których mowa w art. 5 lit. b).

5. Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, są łatwo 
dostępne i, w stosownych przypadkach, upowszechniane za 
pomocą środków elektronicznych i w formatach dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych.
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ROZDZIAŁ III

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

Artykuł 7

Ogólne zasady zwrotu kosztów

1. Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 
z zastrzeżeniem przepisów art. 8 i 9 państwo członkowskie 
ubezpieczenia zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez 
ubezpieczonego, który korzysta z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, jeżeli dana opieka zdrowotna mieści się w zak-
resie świadczeń, do których ubezpieczony jest uprawniony 
w państwie członkowskim ubezpieczenia.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1:
a) jeżeli państwo członkowskie zostało wymienione w załącz-

niku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i zgodnie 
z tym rozporządzeniem uznało uprawnienia do świadczeń 
chorobowych emerytów i członków ich rodzin zamieszka-
łych w innym państwie członkowskim, to w przypadku 
kiedy przebywają oni na jego terytorium, udzieli im opieki 
zdrowotnej na mocy niniejszej dyrektywy na swój własny 
koszt, zgodnie z własnym prawodawstwem, tak jak gdyby 
te osoby zamieszkiwały w tym państwie członkowskim 
wymienionym w tym załączniku;

b) jeżeli opieka zdrowotna świadczona zgodnie z niniejszą 
dyrektywą nie jest objęta wymogiem uzyskania uprzedniej 
zgody, nie jest świadczona zgodnie z tytułem III rozdział 
1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i jest świadczona na 
terytorium państwa członkowskiego, które zgodnie z tym 
rozporządzeniem i rozporządzeniem (WE) nr 987/2009 
jest ostatecznie odpowiedzialne za zwrot kosztów, koszty 
tej opieki są przejmowane przez to państwo członkowskie. 
To państwo członkowskie może pokryć koszty tej opieki 
zdrowotnej zgodnie z warunkami, kryteriami przysługi-
wania uprawnień oraz formalnościami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, które ustaliło, pod warunkiem że jest 
to zgodne z TFUE.

3. Do państwa członkowskiego ubezpieczenia należy rozstrzyg-
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nięcie o pokryciu kosztów i poziomie pokrycia kosztów opie-
ki zdrowotnej, do której ubezpieczony jest uprawniony, czy 
to na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym, nieza-
leżnie od tego, gdzie opieka zdrowotna została świadczona.

4. Koszty transgranicznej opieki zdrowotnej są zwracane lub 
płacone bezpośrednio przez państwo członkowskie ubez-
pieczenia do poziomu, na którym koszty byłyby pokryte 
przez państwo członkowskie ubezpieczenia, gdyby ta sama 
opieka zdrowotna była świadczona na jego terytorium i w 
takiej wysokości, aby nie przekroczyć rzeczywistego kosztu 
otrzymanej opieki zdrowotnej.
W przypadku gdy pełny koszt transgranicznej opieki zdro-
wotnej przekracza poziom kosztów, jakie byłyby pokryte 
przez państwo członkowskie ubezpieczenia, gdyby opieka 
zdrowotna była świadczona na jego terytorium, państwo 
członkowskie ubezpieczenia może mimo wszystko zdecy-
dować o zwrocie kosztów w pełnej wysokości.
Państwo członkowskie ubezpieczenia może zadecydować 
o zwrocie innych związanych kosztów, takich jak koszty 
noclegu i podróży, lub dodatkowych kosztów, jakie mogą 
ponieść osoby niepełnosprawne podczas otrzymywania 
transgranicznej opieki zdrowotnej ze względu na jedną lub 
więcej niepełnosprawności, zgodnie z przepisami krajowymi 
oraz pod warunkiem, że istnieje wystarczająca dokumentacja 
określająca te koszty.

5. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy zgodne z TFUE, 
których celem będzie zagwarantowanie, by pacjentom ko rzys-
tającym z transgranicznej opieki zdrowotnej przys ługiwały 
te same prawa, jakie przysługiwałyby im, gdyby korzystali 
z opieki zdrowotnej w porównywalnej sytuacji w państwie 
członkowskim ubezpieczenia.

6. Do celów przepisów ust. 4 państwa członkowskie muszą mieć 
przejrzysty mechanizm obliczania kosztów transgranicznej 
opieki zdrowotnej, które mają być zwrócone ubezpieczonemu 
przez państwo członkowskie ubezpieczenia. Mechanizm ten 
musi być oparty na obiektywnych, niedyskryminacyjnych, 
znanych z góry kryteriach i stosowany na odpowiednim 
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(lokalnym, regionalnym lub krajowym) poziomie adminis-
tracyjnym.

7. Państwo członkowskie ubezpieczenia może nałożyć na osobę 
ubezpieczoną, która dochodzi zwrotu kosztów transgranicz-
nej opieki zdrowotnej, w tym opieki zdrowotnej otrzymanej 
za pomocą telemedycyny, te same warunki, kryteria przys-
ługiwania uprawnień i wymogi prawno-administracyjne, 
ustalone na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, 
jakie byłyby nałożone, gdyby ten sam rodzaj opieki zdro-
wotnej był świadczony na terytorium tego państwa człon-
kowskiego. Mogą one obejmować ocenę przez pracownika 
służby zdrowia lub pracownika administracyjnego służby 
zdrowia realizującego świadczenia w ramach ustawowego 
systemu zabezpieczenia społecznego lub krajowego systemu 
opieki zdrowotnej państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
np. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u które-
go dany pacjent jest zarejestrowany, jeżeli jest to konieczne 
do ustalenia, czy ten pacjent jest uprawniony do uzyskania 
opieki zdrowotnej. Jednakże warunki, kryteria przysługi-
wania uprawnień i wymogi prawno-administracyjne nało-
żone zgodnie z niniejszym ustępem nie mogą być dyskry-
minacyjne ani nie mogą stanowić przeszkody w swobodnym 
przepływie pacjentów, usług lub towarów, o ile nie jest to 
obiektywnie uzasadnione wymogami planowania w celu za-
pewnienia wys tarczającego i stałego dostępu do zrównowa-
żonego zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie 
członkowskim lub dotyczącymi woli kontrolowania kosztów 
i unikania, na ile to możliwe, wszelkiego marnotrawstwa 
zasobów finansowych, technicznych i ludzkich.

8. Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 państwo 
członkowskie ubezpieczenia nie może uzależniać zwrotu 
kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej od uzyskania 
uprzedniej zgody.

9. Państwo członkowskie ubezpieczenia może ograniczyć sto-
sowanie przepisów dotyczących zwrotu kosztów transgra-
nicznej opieki zdrowotnej na podstawie nadrzędnych wzglę-
dów podyktowanych interesem ogólnym, takich jak wymogi 
planowania w celu zapewnienia wystarczającego i stałego 
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dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej ja-
kości w danym państwie członkowskim lub dotyczące woli 
kontrolowania kosztów i unikania, na ile to możliwe, wszel-
kiego marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych 
i ludzkich.

10. Niezależnie od ust. 9 państwa członkowskie zapewniają, aby 
zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, na którą 
udzielono uprzedniej zgody, następował zgodnie z udzieloną 
zgodą.

11. Decyzja w sprawie ograniczenia stosowania niniejszego ar-
tykułu zgodnie z ust. 9 jest ograniczona do tego, co niezbędne 
i proporcjonalne i nie może stanowić środka arbitralnej dys-
kryminacji ani nieuzasadnionej przeszkody w swobodnym 
przepływie towarów, osób lub usług. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich decyzjach o ogranicze-
niu zwrotu kosztów opartych na względach wymienionych 
w ust. 9.

Artykuł 8

Opieka zdrowotna, która może wymagać uprzedniej zgody

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia może przewidzieć sys-
tem udzielania uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgra-
nicznej opieki zdrowotnej zgodnie z niniejszym artykułem 
oraz art. 9. System udzielania uprzedniej zgody, w tym jego 
kryteria i stosowanie tych kryteriów, oraz indywidualne de-
cyzje o odmowie udzielenia uprzedniej zgody ograniczają 
się do tego, co jest konieczne i proporcjonalne do celu, jaki 
ma zostać osiągnięty, i nie mogą stanowić środka arbitralnej 
dyskryminacji ani nieuzasadnionej przeszkody w swobod-
nym przepływie pacjentów.

2. Opieka zdrowotna, która może wymagać uprzedniej zgody 
jest ograniczona do opieki zdrowotnej, która:
a) podlega wymogom planowania w celu zapewnienia wystar-

czającego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu le-
czenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim 
lub dotyczącym woli kontrolowania kosztów i uniknięcia, 
na ile jest to możliwe, marnotrawstwa zasobów finanso-
wych technicznych i ludzkich oraz:
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(i) obejmuje pobyt danego pacjenta w szpitalu przez co 
najmniej jedną noc; lub

(ii) występuje konieczność użycia wysoce specjalistycznej 
i kosztownej infrastruktury medycznej lub aparatury 
medycznej;

b) obejmuje leczenie stwarzające szczególne ryzyko dla pac-
jenta lub dla społeczeństwa; lub

c) jest świadczona przez świadczeniodawcę, który w poszcze-
gólnych przypadkach może budzić poważne i szczegól-
ne wątpliwości związane z jakością lub bezpieczeństwem 
opieki, z wyłączeniem opieki zdrowotnej, która podlega 
prawodawstwu unijnemu zapewniającemu minimalny po-
ziom bezpieczeństwa i jakości w całej Unii.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o kategoriach 
opieki zdrowotnej, o których mowa w lit. a).

3. W odniesieniu do wniosków o udzielenie uprzedniej zgo-
dy składanych przez ubezpieczonego w celu skorzystania 
z transgranicznej opieki zdrowotnej państwo członkowskie 
ubezpieczenia ustala, czy spełnione zostały warunki rozpo-
rządzenia (WE) nr 883/2004. Jeżeli te warunki są spełnione, 
zgoda jest wydawana w myśl tego rozporządzenia, chyba że 
pacjent wyraża inną wolę.

4. W przypadku gdy o udzielenie uprzedniej zgody występu je 
pacjent cierpiący na rzadką chorobę lub gdy zachodzi po-
dejrzenie, że cierpi on na rzadką chorobę, eksperci w tej dzie-
dzinie mogą przeprowadzić ocenę kliniczną. Jeżeli w pań-
stwie członkowskim ubezpieczenia nie ma takich ekspertów 
lub jeżeli opinia eksperta nie daje jednoznacznego wyniku, 
państwo członkowskie ubezpieczenia może wystąpić o po-
radę naukową.

5. Bez uszczerbku dla ust. 6 lit. a)-c) państwo członkowskie 
ubezpieczenia nie może odmówić wydania uprzedniej zgody, 
jeżeli pacjent jest uprawniony do danej opieki zdrowotnej 
na mocy art. 7 i jeżeli taka opieka zdrowotna nie może być 
świadczona na jego terytorium w terminie uzasadnionym 
przesłankami medycznymi, w oparciu o obiektywną ocenę 
stanu zdrowia pacjenta, historii i prawdopodobnego prze-
biegu jego choroby, stopnia występującego u niego bólu lub 
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charakteru jego niepełnosprawności w chwili składania lub 
ponawiania wniosku o udzielenie zgody.

6. Państwo członkowskie ubezpieczenia może odmówić wyda-
nia uprzedniej zgody z poniższych przyczyn:
a) jeżeli w świetle oceny klinicznej istnieje dostateczna pew-

ność, że bezpieczeństwo pacjenta będzie narażone na ry-
zyko, którego nie można zaakceptować, biorąc pod uwagę 
potencjalne korzyści dla pacjenta wynikające z planowanej 
transgranicznej opieki zdrowotnej;

b) jeżeli istnieje dostateczna pewność, że społeczeństwo 
zos tanie narażone na znaczne zagrożenie bezpieczeństwa 
w wyniku świadczenia danego rodzaju transgranicznej 
opieki zdrowotnej;

c) jeżeli dany rodzaj opieki zdrowotnej jest udzielany przez 
świadczeniodawcę, który budzi poważne i szczególne wąt-
pliwości związane z poszanowaniem norm i wytycznych 
odnośnie do jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów, 
w tym przepisów dotyczących nadzoru, niezależnie od 
tego, czy wspomniane normy i wytyczne są ustanowione 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi czy poprzez sys-
temy akredytacji ustanowione przez państwo członkowskie 
leczenia;

d) jeżeli taka opieka zdrowotna może być świadczona na 
jego terytorium w terminie uzasadnionym przesłankami 
medycznymi, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia 
i prawdopodobnego przebiegu choroby każdego zaintere-
sowanego pacjenta.

7. Państwo członkowskie ubezpieczenia podaje do publicznej 
wiadomości, jaki rodzaj opieki zdrowotnej do celów niniej-
szej dyrektywy podlega obowiązkowi uzyskania uprzedniej 
zgody, a także wszelkie istotne informacje dotyczące systemu 
uprzedniej zgody.

Artykuł 9

Procedury administracyjne odnoszące się do  
transgranicznej opieki zdrowotnej

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia zapewnia, aby procedu-
ry administracyjne dotyczące korzystania z transgranicznej 
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opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
poniesionych w innym państwie członkowskim były oparte 
na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, które 
są konieczne i proporcjonalne do celu, jaki ma zostać osiąg-
nięty.

2. Wszelkie rodzaje procedur administracyjnych, o których 
mowa w ust. 1, są łatwo dostępne, a informacje dotyczące 
tych procedur są podawane do publicznej wiadomości na 
właściwym szczeblu. Takie procedury muszą zapewniać roz-
patrywanie wniosków w sposób obiektywny i bezstronny.

3. Państwa członkowskie ustalają rozsądne terminy, w jakich 
wnioski o transgraniczną opiekę zdrowotną muszą zostać 
rozpatrzone, i podają je z wyprzedzeniem do publicznej wia-
domości. Rozpatrując wniosek o skorzystanie z transgra-
nicznej opieki zdrowotnej, państwa członkowskie uwzględ-
niają:
a) określony stan chorobowy,
b) pilność i indywidualne okoliczności.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby poszczególne decyzje 
dotyczące korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej 
i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim były właściwie uzasadniane i pod-
dawane w każdym przypadku przeglądowi administracyj-
nemu oraz by istniała możliwość zaskarżenia ich na drodze 
sądowej, obejmująca możliwość wydania środków tymcza-
sowych.

5. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkow-
skich do zaoferowania pacjentom dobrowolnego systemu 
uprzedniego powiadamiania, w którym w odpowiedzi na 
powiadomienie pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie 
szacunkowej kwoty podlegającej zwrotowi. Przy szacowaniu 
tej kwoty bierze się pod uwagę kliniczny przypadek pacjenta, 
określając procedury medyczne, które mogą zostać zastoso-
wane.
Państwa członkowskie mogą zadecydować o zastosowaniu 
mechanizmów rekompensaty finansowej między właściwy-
mi instytucjami przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
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883/2004. W przypadku gdy państwo członkowskie ubez-
pieczenia nie stosuje takich mechanizmów, zapewnia ono 
otrzymanie przez pacjentów zwrotu kosztów bez zbędnej 
zwłoki.

ROZDZIAŁ IV

Współpraca w dziedzinie opieki zdrowotnej

Artykuł 10

Wzajemna pomoc i współpraca

1. Państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy, 
jaka jest konieczna do wykonywania niniejszej dyrektywy, 
łącznie ze współpracą w zakresie norm i wytycznych doty-
czących jakości i bezpieczeństwa oraz wymianą informacji, 
zwłaszcza pomiędzy ich krajowymi punktami kontaktowy-
mi zgodnie z art. 6, w tym na temat przepisów dotyczących 
nadzoru oraz wzajemnej pomocy w wyjaśnianiu zawartości 
merytorycznej faktur.

2. Państwa członkowskie ułatwiają współpracę w zakresie 
świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej na poziomie 
regionalnym i lokalnym, a także za pomocą TIK i innych 
form współpracy transgranicznej.

3. Komisja zachęca państwa członkowskie, w szczególności 
sąsiadujące państwa członkowskie, do zawarcia między sobą 
umów. Komisja zachęca również do współpracy między pań-
stwami członkowskimi w dziedzinie świadczenia transgra-
nicznej opieki zdrowotnej w regionach przygranicznych.

4. Państwa członkowskie leczenia zapewniają, aby informacje 
na temat prawa do wykonywania zawodu przez pracowników 
służby zdrowia wymienionych w krajowych lub lokalnych 
rejestrach ustanowionych na ich terytorium były na wniosek 
udostępniane organom innych państw członkowskich do ce-
lów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej zgodnie 
z rozdziałami II i III oraz zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi unijne przepisy o ochronie danych osobowych, 
w szczególności dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE, oraz 
z zasadą domniemania niewinności. Wymiana informacji 
następuje za pośrednictwem systemu wymiany informacji 

Dyrektywa transgraniczna



138

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

rynku wewnętrznego ustanowionego na mocy decyzji Komi-
sji 2008/49/WE z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdroże-
nia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) 
pod względem ochrony danych osobowych.

Artykuł 11

Uznawanie recept wystawionych  
w innym państwie członkowskim

1. W przypadku gdy produkt leczniczy jest dopuszczony do 
obrotu na ich terytorium, zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, państwa członkow-
skie zapewniają, aby recepty wystawione na taki produkt 
w innym państwie członkowskim na nazwisko określonego 
pacjenta mogły być zrealizowane na terytorium państw zgod-
nie z aktualnie obowiązującym prawodawstwem krajowym 
oraz by zakazane były jakiekolwiek ograniczenia w zakresie 
uznawania konkretnych recept, chyba że takie wymogi:
a) są ograniczone do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 

do zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego, oraz nie 
mają charakteru dyskryminującego; lub

b) opierają się na uzasadnionych i usprawiedliwionych wąt-
pliwościach co do autentyczności, treści lub zrozumiałości 
konkretnej recepty.

Uznawanie takich recept nie może naruszać krajowych 
przepisów dotyczących przepisywania i wydawania, jeżeli 
te przepisy są zgodne z prawem unijnym, w tym przepisów 
dotyczących leków generycznych lub innych zamienników. 
Uznawanie recept nie może naruszać przepisów dotyczących 
zwrotu kosztów produktów leczniczych. Zwrot kosztów pro-
duktów leczniczych uregulowany jest w rozdziale III niniej-
szej dyrektywy.
W szczególności uznawanie recept nie wpływa na prawo 
farmaceuty, na mocy przepisów krajowych, do odmowy - 
ze względów etycznych - wydania produktu przepisanego 
w innym państwie członkowskim, jeżeli farmaceuta miałby 
prawo odmowy wydania produktu, gdyby recepta została 
wydana w państwie członkowskim ubezpieczenia.
W przypadku gdy w państwie członkowskim leczenia zostaje 
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wystawiona recepta na produkty lecznicze lub wyroby me-
dyczne dostępne w państwie członkowskim ubezpieczenia 
i jeżeli realizacja recepty następuje w państwie członkow-
skim ubezpieczenia, państwo członkowskie ubezpieczenia 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki, poza uznaniem recepty, 
w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
Niniejszy ustęp ma zastosowanie również do wyrobów me-
dycznych, które są legalnie wprowadzane do obrotu w od-
nośnym państwie członkowskim.

2. Aby ułatwić wykonanie ust. 1, Komisja przyjmuje:
a) środki umożliwiające pracownikowi służby zdrowia spraw-

dzenie autentyczności recepty oraz tego, czy recepta została 
wystawiona w innym państwie członkowskim przez osobę 
wykonującą zawód regulowany w zakresie opieki zdrowot-
nej, upoważnioną zgodnie z prawem do jej wystawienia, 
poprzez opracowanie niewyczerpującego wykazu elemen-
tów, które mają być zawarte w receptach i które muszą 
być jednoznaczne we wszystkich formatach recept, w tym 
elementów ułatwiających, w razie potrzeby, kontakt między 
stroną wystawiającą receptę i stroną ją realizującą w celu 
osiągnięcia całkowitego zrozumienia sposobu leczenia, 
z należytym poszanowaniem ochrony danych;

b) wytyczne, które pomagają państwom członkowskim roz-
wijać interoperacyjność e-recept;

c) środki ułatwiające prawidłową identyfikację produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych przepisanych w jed-
nym państwie członkowskim, a wydawanych w innym, 
łącznie ze środkami umożliwiającymi uwzględnienie 
czynników bezpieczeństwa pacjentów w odniesieniu do 
stosowania ich zamienników w transgranicznej opiece 
zdrowotnej, w przypadku gdy prawodawstwo państwa 
członkowskiego wydającego zezwala na stosowanie takich 
zamienników. Komisja rozważy m.in. stosowanie między-
narodowej niezastrzeżonej nazwy oraz dawkowanie pro-
duktu leczniczego;

d) środki ułatwiające rozumienie przez pacjentów informacji 
dotyczących recepty i dołączonych instrukcji stosowania 
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produktu, w tym określenie substancji czynnej i dawko-
wania.

Komisja przyjmuje środki, o których mowa w lit. a), najpóź-
niej do dnia 25 grudnia 2012 r., a środki, o których mowa 
w lit. c) i d), najpóźniej do dnia 25 października 2012 r.

3. Środki i wytyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a)-d), przyj-
muje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 16 ust. 2.

4. Przyjmując środki lub wytyczne przewidziane w ust. 2, Ko-
misja ma na uwadze proporcjonalność wszelkich kosztów 
osiągnięcia zgodności z wymogami, a także prawdopodobne 
korzyści wynikające z zastosowania danego środka lub da-
nych wytycznych.

5. Do celów ust. 1 Komisja przyjmuje również, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków 
zawartych w art. 18 i 19 i nie później niż do dnia 25 paź-
dziernika 2012 r., środki wyłączające szczegółowo określone 
kategorie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 
z systemu uznawania recept przewidzianego w niniejszym 
artykule, jeżeli jest to konieczne dla ochrony zdrowia pu-
blicznego.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów leczniczych, 
przepisywanych na specjalnych receptach lekarskich, jak 
przewidziano w art. 71 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE.

Artykuł 12

Europejskie sieci referencyjne

1. Komisja wspiera państwa członkowskie w rozwoju europej-
skich sieci referencyjnych skupiających świadczeniodawców 
i centra wiedzy w państwach członkowskich, w szczególności 
w zakresie chorób rzadkich. Sieci są oparte na dobrowolnym 
udziale ich członków, którzy uczestniczą w działaniach sieci 
i wnoszą do nich swój wkład zgodnie z prawodawstwem pań-
stwa członkowskiego, w którym członkowie mają siedzibę; są 
one zawsze otwarte dla nowych świadczeniodawców, którzy 
chcieliby do nich przystąpić, pod warunkiem że świadczenio-

Dyrektywa transgraniczna



141

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

dawcy ci spełniają wszystkie wymagane warunki i kryteria, 
o których mowa w ust. 4.

2. Europejskie sieci referencyjne mają co najmniej trzy z po-
niższych celów:
a) przyczynianie się do wykorzystywania w interesie pacjen-

tów oraz systemów opieki zdrowotnej potencjału współpra-
cy europejskiej w zakresie wysokospecjalistycznej opieki 
zdrowotnej wypływającego z innowacji w naukach me-
dycznych i technologiach medycznych;PL 4.4.2011 Dzien-
nik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/61

b) przyczynianie się do gromadzenia wiedzy dotyczącej za-
pobiegania chorobom;

c) ułatwianie postępu w zakresie diagnozowania i w zakresie 
świadczenia efektywnej kosztowo, dostępnej opieki zdro-
wotnej o wysokiej jakości na rzecz wszystkich pacjentów, 
których stan chorobowy wymaga szczególnej koncentracji 
wiedzy fachowej w dziedzinach medycyny, w których wie-
dza fachowa jest rzadka;

d) wykorzystanie zasobów w sposób maksymalnie efektywny 
ekonomicznie przez ich koncentrację w stosownych przy-
padkach;

e) intensyfikacja badań naukowych i nadzoru epidemiolo-
gicznego, np. w postaci rejestrów, oraz organizacja szkoleń 
dla pracowników służby zdrowia;

f) ułatwianie mobilności sił fachowych, w wymiarze wirtu-
alnym lub w wymiarze fizycznym, oraz opracowywanie, 
wymiana i rozpowszechnianie informacji, wiedzy i najlep-
szych praktyk oraz pobudzanie rozwoju diagnozowania 
i leczenia chorób rzadkich, w ramach sieci i poza nimi;

g) zachęcanie do opracowania wzorców jakości i bezpieczeń-
stwa oraz pomoc w rozwoju i rozpowszechnianiu najlep-
szych praktyk w ramach sieci i poza nią;

h) pomoc państwom członkowskim ze zbyt małą liczbą pa-
cjentów z danym stanem chorobowym albo nieposiada-
jącym technologii lub wiedzy w zapewnieniu świadczeń 
wysokospecjalistycznych wysokiej jakości.
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3. Zachęca się państwa członkowskie, aby ułatwiały rozwój 
europejskich sieci referencyjnych:
a) przez przyłączenie odpowiednich świadczeniodawców 

i centrów wiedzy na swoim terytorium oraz przez zapew-
nienie przekazywania informacji odpowiednim świadcze-
niodawcom i centrom wiedzy na swoim terytorium;

b) przez zachęcanie świadczeniodawców i centrów wiedzy do 
udziału w europejskich sieciach referencyjnych.

4. Na potrzeby ust. 1 Komisja:
a) przyjmuje wykaz szczególnych kryteriów i warunków, 

które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne oraz 
kryteria i warunki, których spełnienia wymaga się od 
świadczeniodawców pragnących wstąpić do europejskiej 
sieci referencyjnej. Te kryteria i warunki gwarantują mię-
dzy innymi, że europejskie sieci referencyjne:
(i) posiadają wiedzę i biegłość w zakresie diagnozowania, 

obserwacji oraz, w razie potrzeby, zarządzania przy-
padkami pacjentów, których dokumentacja wskazuje 
na dobre wyniki;

(ii) postępują zgodnie z podejściem wielodyscyplinar-
nym;

(iii) oferują wysoki poziom biegłości i posiadają potencjał 
do wypracowania wytycznych w zakresie dobrych prak-
tyk i stosowania pomiaru rezultatów i kontroli jakości;

(iv) wnoszą wkład w badania naukowe;
(v) organizują działania w zakresie nauczania i szkolenia; 

oraz
(vi) ściśle współpracują z innymi centrami wiedzy i siecia-

mi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
b) opracowuje i publikuje kryteria tworzenia i oceny euro-

pejskich sieci referencyjnych;
c) ułatwia wymianę informacji i wiedzy fachowej w odnie-

sieniu do tworzenia europejskich sieci referencyjnych i ich 
oceny.

5. Komisja przyjmuje środki, o których mowa w ust. 4 lit. a), 
w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 17 i z zastrze-
żeniem warunków art. 18 i 19. Środki, o których mowa w ust. 
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4 lit. b) i c), przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 16 ust. 2.

6. Środki przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem nie harmo-
nizują żadnych przepisów ustawowych ani wykonawczych 
państw członkowskich i w pełni respektują odpowiedzialność 
państw członkowskich w zakresie organizacji i świadczenia 
usług zdrowotnych i opieki medycznej.

Artykuł 13

Choroby rzadkie

Komisja wspiera państwa członkowskie współpracujące w roz-
woju diagnostyki i potencjału w zakresie leczenia, mając w szcze-
gólności na celu:

a) informowanie pracowników służby zdrowia o narzędziach 
będących do ich dyspozycji na szczeblu Unii, które mają 
pomóc im w prawidłowej diagnozie chorób rzadkich, 
w szczególności o bazie Orphanet, a także o europejskich 
sieciach referencyjnych;

b) informowanie pacjentów, pracowników służby zdrowia 
i organów odpowiedzialnych za finansowanie opieki zdro-
wotnej o możliwości - stworzonej przez rozporządzenie 
(WE) nr 883/2004 - zwrócenia się przez pacjentów cierpią-
cych na rzadkie choroby do innych państw członkowskich 
o diagnozę i leczenie niedostępne w państwie członkow-
skim ubezpieczenia.

Artykuł 14
e-Zdrowie

1. Unia wspiera i ułatwia współpracę i wymianę informacji mię-
dzy państwami członkowskimi działającymi w ramach dob-
rowolnej sieci skupiającej wyznaczone przez państwa człon-
kowskie organy krajowe odpowiedzialne za e-Zdrowie.

2. Celami sieci e-Zdrowia są:
a) działania na rzecz wygenerowania trwałych korzyści eko-

nomicznych i społecznych europejskich systemów i świad-
czeń e-Zdrowia oraz interoperacyjnych zastosowań użyt-
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kowych, aby osiągnąć wysoki poziom zaufania i bezpie-
czeństwa, zwiększyć ciągłość opieki i zapewnić dostęp do 
bezpiecznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości;

b) sporządzanie wytycznych dotyczących:
(i) niewyczerpującego wykazu danych, które mają się 

znaleźć w kartotekach pacjentów i które mogą być wy-
mieniane między pracownikami służby zdrowia, aby 
umożliwić ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjenta 
w aspekcie transgranicznym; oraz

(ii) skutecznych metod udostępniania informacji medycz-
nych do celów zdrowia publicznego i badań nauko-
wych;

c) wspieranie państw członkowskich w działaniach na rzecz 
opracowania wspólnych środków identyfikacji i uwierzy-
telniania, aby ułatwić przenoszalność danych w transgra-
nicznej opiece zdrowotnej.

Cele, o których mowa w lit. b) i c), realizowane są z należytym 
uwzględnieniem zasad ochrony danych określonych w szcze-
gólności w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE.

3. Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 16 ust. 2, przyjmuje środki konieczne do utworzenia 
tej sieci, zarządzania nią i do jej przejrzystego funkcjono-
wania.

Artykuł 15

Współpraca  
w zakresie oceny technologii medycznych

1. Unia wspiera i ułatwia współpracę i wymianę informacji 
naukowych między państwami członkowskimi w ramach 
dobrowolnej sieci skupiającej wyznaczone przez państwa 
członkowskie organy lub podmioty krajowe odpowiedzial-
ne za ocenę technologii medycznych. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji ich nazwy i dane kontaktowe. Człon-
kowie takiej sieci do spraw oceny technologii medycznych 
uczestniczą w działaniach sieci i wnoszą do niej swój wkład 
zgodnie z prawodawstwem państwa członkowskiego, w któ-
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rym mają oni siedzibę. Sieć ta oparta jest na zasadzie dobre-
go zarządzania, obejmującego przejrzystość, obiektywizm, 
niezależność wiedzy, sprawiedliwe procedury i odpowiednie 
konsultacje z zainteresowanymi podmiotami.

2. Cele sieci do spraw oceny technologii medycznych są nas-
tępujące:
a) wspieranie współpracy pomiędzy organami lub podmio-

tami krajowymi;
b) wspieranie państw członkowskich w zapewnieniu obiek-

tywnych, rzetelnych, terminowych, przejrzystych, po-
równywalnych i możliwych do przekazania informacji 
na temat względnej skuteczności, jak również, w stosow-
nym przypadku, krótko- i długoterminowej skuteczności 
technologii medycznych, a także umożliwianie efektywnej 
wymiany tych informacji między podmiotami lub orga-
nami krajowymi;

c) wspieranie analizy charakteru i rodzaju informacji, które 
mogą być wymieniane;

d) unikanie powielania ocen.
3. Na potrzeby realizacji celów określonych w ust. 2 sieć do 

spraw oceny technologii medycznych może uzyskiwać pomoc 
unijną. Pomoc może zostać przyznana, aby:
a) częściowo finansować wsparcie administracyjne i tech-

niczne;
b) wspierać współpracę między państwami członkowskimi 

w zakresie opracowywania i wymiany metod oceny techno-
logii medycznych, w tym oceny względnej skuteczności;

c) częściowo finansować udostępnianie możliwych do prze-
kazania informacji naukowych, przeznaczonych do wy-
korzys tania w sprawozdawczości krajowej i w indywidu-
alnych opracowaniach studialnych zamówionych przez 
sieć;

d) ułatwiać współpracę między siecią a innymi właściwymi 
instytucjami i organami unijnymi;

e) ułatwiać konsultacje zainteresowanych stron w zakresie 
działalności sieci.
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4. Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 16 ust. 2, przyjmuje środki konieczne do utworzenia 
tej sieci, zarządzania nią i do jej przejrzystego funkcjono-
wania.

5. Mechanizmy udzielania pomocy, warunki, na jakich może 
ona zostać udzielona, i kwotę pomocy ustala się zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 16 ust. 2. Do 
pomocy unijnej kwalifikują się wyłącznie te organy i podmio-
ty w ramach sieci, które zostały wyznaczone jako beneficjenci 
przez uczestniczące państwa członkowskie.

6. Decyzję o przydziale funduszy potrzebnych na środki prze-
widziane w niniejszym artykule podejmuje się co roku w ra-
mach procedury budżetowej.

7. Środki przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem nie mogą 
kolidować z kompetencjami państw członkowskich w zakre-
sie decydowania o wprowadzaniu w życie wniosków z oceny 
technologii medycznych i nie stanowią harmonizacji jakich-
kolwiek przepisów ustawowych ani wykonawczych państw 
członkowskich; środki te w pełni respektują odpowiedzial-
ność państw członkowskich w zakresie organizacji i świad-
czenia usług zdrowotnych i opieki medycznej.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia wykonawcze i końcowe

Artykuł 16

Komitet

1. Komisję wspiera Komitet składający się z przedstawicieli 
państw członkowskich, któremu przewodniczy przedstawi-
ciel Komisji.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8.
Termin przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE 
wynosi trzy miesiące.

Dyrektywa transgraniczna
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Artykuł 17

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o któ-
rych mowa w art. 11 ust. 5 i art. 12 ust. 5, powierza się Komisji 
na okres pięciu lat od dnia 24 kwietnia 2011 r. Komisja spo-
rządza sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie 
później niż sześć miesięcy przed upływem tego pięcioletniego 
okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przed-
łużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada odwołają je zgodnie z art. 18.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja 
powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski 
i Radę.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone 
Komisji podlegają warunkom określonym w art. 18 i 19.

Artykuł 18

Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 5 
i art. 12 ust. 5, może zostać odwołane przez Parlament Eu-
ropejski lub Radę w każdym czasie.

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą 
na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przeka-
zanych uprawnień, dokłada starań, by powiadomić drugą 
instytucję i Komisję w rozsądnym czasie, przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, okrelając, które z przekazanych upraw-
nień mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przy-
czyny takiego odwołania.

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień okreś-
lonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub 
w późniejszym, określonym w niej terminie. Nie wpływa 
ona na ważność obowiązujących już aktów delegowanych. 
Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Dyrektywa transgraniczna
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Artykuł 19

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od 
daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten 
jest przedłużany o dwa miesiące.

2. Jeżeli do upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec 
aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem 
w nim określonym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upły-
wem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrazić 
sprzeciwu.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażają sprzeciw wo-
bec aktu delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw 
wobec aktu delegowanego, przedstawia powody tego sprze-
ciwu.

Artykuł 20

Sprawozdania

1. Komisja najpóźniej do dnia 25 października 2015 r., a nas-
tępnie co trzy lata, sporządza sprawozdanie dotyczące funkc-
jonowania niniejszej dyrektywy oraz przekazuje je Parlamen-
towi Europejskiemu i Radzie.

2. Sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje do-
tyczące przepływów pacjentów, wymiaru finansowego 
mobilności pacjentów, wykonywania art. 7 ust. 9 i art. 8 
oraz funkc jonowania europejskich sieci referencyjnych i 
krajowych punktów kontaktowych. W tym celu Komisja 
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dokonuje oceny systemów i praktyk stosowanych przez 
państwa członkowskie w świetle wymogów niniejszej dy-
rektywy i innego ustawodawstwa unijnego dotyczącego 
mobilności pacjentów.PL L 88/64 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej 4.4.2011

Państwa członkowskie zapewniają Komisji pomoc oraz 
wszelkie dostępne informacje niezbędne do przeprowadze-
nia oceny i opracowania sprawozdań.

3. Państwa członkowskie i Komisja mogą się odwołać do Ko-
misji Administracyjnej ustanowionej art. 71 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w celu oceny skutków finansowych stoso-
wania niniejszej dyrektywy dla tych państw członkowskich, 
które wybrały możliwość zwrotu kosztów na podstawie kwot 
zryczałtowanych, w przypadkach objętych art. 20 ust. 4 i art. 
27 ust. 5 tego rozporządzenia.

Komisja monitoruje skutki art. 3 lit. c) ppkt (i) i art. 8 ni-
niejszej dyrektywy oraz regularnie składa w tej sprawie 
sprawozdania. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedsta-
wione do dnia 25 października 2013 r. Na podstawie tych 
sprawozdań Komisja, w stosownych przypadkach, wystą-
pi z wnioskami mającymi na celu zniwelowanie wszelkich 
dysproporcji.

Artykuł 21

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawo-
we, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 25 października 
2013 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają od-
niesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego 
odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo-
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wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 23

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkow-
skich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 marca 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
J. BUZEK  

Przewodniczący

W imieniu Rady 
GYŐRI E.  

Przewodniczący
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151

Biuletyn nr 87/2013    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tanowisko Konsultanta Wojewódzkiego

Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa 

w sprawie 

wykonywania zleceń lekarskich  
w oddziałach szpitalnych

Dokumentem regulującym sprawę prowadzenia karty zleceń 
lekarskich jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grud-
nia 2010 roku (Dz. U. 10.252.1697) w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, gdzie 
znajduje się zapis w rozdz. 2:

§ 18, ust. 4.
Wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane przez leka-

rza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pac-
jentem.

Wpisy o wykonaniu zlecenia są dokonywane przez osobę wy-
konującą zlecenie.

§ 4, ust. 2
Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby 

dokonującej wpisu, zgodnie z § 10, ust. 1 pkt 3 nazwisko i imię, 
tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykony-
wania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki, położnej; 
podpis.

W tej sytuacji dokonywanie wpisów przez pielęgniarki lub re-
alizowanie ustnie lub telefonicznie przekazanego zlecenia nie 
może mieć miejsca i takie zlecenie nie może być przez pielęgniar-
kę wykonane, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu pacjenta 
lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

Opinie konsultantów
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W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 
2011 roku ( Dz. U. 11.174.1039) w rozdz. 4 zasady wykonywania 
zawodów, zawiera zapisy:

Art. 15 ust. 1
Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane 

w dokumentacji medycznej.

Art. 15 ust. 2
Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ustępie 

1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zag-
rożenia zdrowotnego.

Art. 15 ust. 3
W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i po-

łożna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, 
by uzasadnił potrzebę jego wykonania.

Białystok, dn. 3.07.2013 r.

Konsultant Wojewódzki  
w dz. Pielęgniarstwa  

mgr Anna Kulikowska
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Z  
imny łańcuch

Kalisz, dnia 6 marca 2013 r.
Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
z siedzibą w Kaliszu

Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi 
podawania przez pielęgniarki szczepionek, z którymi do punktu 
szczepień zgłaszają się rodzice, zwracam się z prośbą o wyrażenie 
w tej kwestii definitywnej opinii. Prawo dopuszcza taką sytuację, 
ale mając na uwadze, że szczepionka będąc lekiem pochodzenia 
biologicznego jest szczególnie wrażliwa na warunki przechowy-
wania z zachowaniem tzw. „zimnego łańcucha” pielęgniarki 
nie mają pewności, że lek był przechowywany i transportowany 
w tych szczególnych warunkach.

Farmaceuta sprzedający szczepionkę jest zobowiązany poin-
formować kupującego o sposobie przechowywania szczepionki, 
ale pielęgniarka takiej pewności mieć nie może i jest świadoma 
tego, że podanie szczepionki, która była nieprawidłowo prze-
chowywana czy transportowana może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia a nawet życia.

Według opinii znajdującej się na stronie Ministerstwa Zdrowia 
wyrażonej przez Departament Matki i Dziecka przy Ministerstwie 
Zdrowia cyt. „Lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać 
szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka była przecho-
wywana i transportowana przez pacjenta zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Jeśli nie ma pewności co do prawidłowości tych 
procedur lub jeśli ewidentnie doszło do naruszenia zasad „zim-
nego łańcucha” szczepionka nie może być podana. Jeśli błąd 
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jest po stronie pacjenta należy szczepionkę zniszczyć zgodnie 
z lokalnymi procedurami, jeśli niewłaściwa była informacja 
farmaceuty, szczepionkę należy zwrócić do apteki”.

Jak zauważa Departament Matki i Dziecka dostępne w aptekach 
szczepionki to preparaty bardzo drogie i jeśli były nieodpowiednio 
przechowywane, transportowane mogą ulec uszkodzeniu i nie 
mogą być stosowane, co z kolei naraża rodziców na poważne straty 
finansowe. Wobec tych argumentów nie można wykluczyć, że 
rodzice w obawie przed poważną stratą finansową i nieświadomi 
zagrożeń, nie będą prawdomówni. 

Ostatecznie w przypadku wystąpienia powikłań, odpowiedzial-
nością zostanie obarczona pielęgniarka.

Rodzi się pytanie: czy w takiej sytuacji pielęgniarka, która mając 
odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje musi i po-
winna podać szczepionkę przyniesioną przez rodzica dziecka? 

Z poważaniem 

Przewodnicząca ORPiP  
Danuta Szczerba

Opinie
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2013-04-12
Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Danuta Szczerba  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
z siedzibą w Kaliszu 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.OIPiP/252/2013, z dnia 6 mar-
ca 2013 r., w sprawie wątpliwości dotyczących podawania przez 
pielęgniarkę szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szcze-
pień zgłaszają się rodzice, Departament Pielęgniarek i Położnych 
przekazuje wyjaśnienia w tym zakresie na podstawie stanowiska 
wydanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniar-
stwa - Panią dr hab. n. hum. Marię Kózkę. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia ochron-
ne finansowane są ze środków publicznych, a realizowane przez 
świadczeniodawcę, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 
stosowne umowy. Natomiast w przypadku osób nieposiadających 
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, koszty szczepień 
są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem 
jest Minister Zdrowia. Same szczepionki, służące do przeprowa-
dzania obowiązkowych szczepień ochronnych, zakupuje Minister 
Zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

Ustawa nie wyklucza podania szczepionki uzyskanej poza tym 
trybem. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 9 ww. ustawy, osoba może 
się poddać obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu z zasto-
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sowaniem szczepionki innej niż nabyta przez Ministra Zdrowia. 
Jednak w takim wypadku ponosi koszt jej zakupu.

Pielęgniarka może zatem wykonać inną szczepionkę niż dystry-
buowaną przez Ministra Zdrowia. Dostarczony produkt leczniczy 
(np. przyniesiony przez rodziców) musi być dopuszczony do obrotu 
na terenie Polski oraz odpowiadać merytorycznym wymogom 
danego szczepienia, wytyczonym w Komunikacie Głównego In-
spektora Sanitarnego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 (Dz. Urz. Ministra 
Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. poz. 78). 

Pielęgniarki powinny również zachować warunki stosowania 
szczepionki określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
tego preparatu. W zasadzie w takich okolicznościach pielęgniarki 
nie powinny odpowiadać za ewentualne niekorzystne następstwa 
użycia takiego produktu. W praktyce należy jednak zachować 
dodatkowe środki ostrożności. Przepisy określają bowiem odpo-
wiednie standardy przechowywania i dystrybucji szczepionek (np. 
z art. 18 ust. 8 ww. ustawy wynika, iż szczepionki zakupione przez 
Ministra Zdrowia są transportowane i przechowywane z zacho-
waniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych 
w przepisach prawa farmaceutycznego). Wymogi te mają zapewnić 
trwałość i skuteczność danej szczepionki. 

W przypadku produktu leczniczego dostarczonego przez sa-
mego zainteresowanego może wystąpić ryzyko niezachowania 
tych zasad. Pielęgniarka powinna więc uprzedzić rodziców lub 
opiekuna prawnego o zaistnieniu zagrożenia i uzyskać od nich 
informację na temat przechowywania czy dystrybucji danej szcze-
pionki (tzn. odebrać odpowiednie oświadczenie na piśmie o ww. 
okolicznościach - formularz zgody i odmowy zgody na szczepienie 
oraz formularz dotyczący wykorzystania szczepionki dostarczonej 
przez pacjenta). Jeśli istnieją w tym zakresie uzasadnione wątpli-
wości (np. pacjent nie wie, nie jest pewien lub rażąco naruszył 
wymagane warunki), pożądana jest odmowa pielęgniarki użycia 
dostarczonego produktu. Na mocy bowiem art. 11 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 
174, poz. 1039, z późn. zm.), pielęgniarka wykonuje swój zawód 
z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
poszanowania praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, 
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wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Ponad-
to art. 12 ww. ustawy stanowi, że pielęgniarka może odmówić 
wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świad-
czenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem lub zakresem 
posiadanych kwalifikacji, podając przyczynę odmowy na piśmie 
przełożonemu lub osobie zlecającej. W przypadku odmowy pie-
lęgniarka ma obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub 
jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o 
takiej odmowie. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń 
zdrowotnych pielęgniarka ma obowiązek uzasadnić i odnotować 
ten fakt w dokumentacji medycznej.

W sytuacji, gdy pielęgniarka ma uzasadnione wątpliwości co 
do jakości szczepionki transportowanej i/lub przechowywanej 
w niewłaściwych warunkach, powinna odmówić jej wykorzysta-
nia i zasugerować produkt, który wątpliwości tych nie stwarza 
(dotyczy to także przypadków, gdy szczepionka przechowywana 
w lodówce pacjenta uległa zamrożeniu, np. w wyniku umieszcze-
nia jej w zamrażalniku lub w bezpośrednim kontakcie z oblodzoną 
ścianą lodówki).

Odebranie wspomnianego powyżej oświadczenia jest wskazane, 
gdyż wykonanie szczepienia wymaga odpowiedniego udokumen-
towania. Na mocy bowiem art. 17 ust. 8 ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby 
przeprowadzające szczepienia ochronne zostały zobowiązane 
do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień 
ochronnych, w tym przechowywania karty uodpornienia oraz 
dokonywania wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia. 
Rozwinięcie tej powinności następuje w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych (Dz, U. Nr 182, poz. 1086).

Zgodnie z § 9, ust. 1, informacje na temat szczepień ochronnych 
wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane: 

- w karcie uodpornienia, której wzór określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia, 

- w książeczce szczepień, której wzór określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia, stanowiącej odrębną część włączoną do ksią-
żeczki zdrowia.
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W obu tych dokumentach należy odnotować informacje na temat 
nazwy użytej szczepionki, numeru jej serii oraz daty szczepienia. 
Dane te zamieszcza się w odpowiednich rubrykach na formularzu, 
odnośnie do poszczególnych rodzajów szczepień. Kartę uodpor-
nienia przechowuje - jak wspomniano - osoba przeprowadzająca 
szczepienie ochronne. Natomiast książeczkę szczepień założoną 
dla dziecka przekazuje się za pokwitowaniem jego przedstawicie-
lowi ustawowemu (osobie sprawującej prawną pieczę nad dziec-
kiem) lub opiekunowi faktycznemu.

W związku z powyższym, pielęgniarka posiadająca uprawnie-
nia do wykonywania szczepień powinna je wykonać, jednakże 
w sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do jakości szczepionki 
transportowanej i/lub przechowywanej w niewłaściwych warun-
kach, powinna odmówić podania takiej szczepionki.

Z poważaniem 

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

Beata Cholewka

Opinie
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Z  
abiegi endoskopowe

Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
w Bydgoszczy

Pani Beata Cholewka  
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
Ministerstwo Zdrowia Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor
Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Bydgoszczy przedstawiam poniżej problem, z którym coraz czę-
ściej spotykamy się jako samorząd zawodowy, a który w świetle 
obowiązujących przepisów i procedur rodzi wiele wątpliwości in-
terpretacyjnych. Zagadnienie dotyczy asystowania bez ukończo-
nego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych. 
Pielęgniarki zgłaszają, że kierownicy jednostek organizacyjnych 
podmiotów leczniczych zobowiązują je do asystowania w charakte-
rze pielęgniarki endoskopowej podczas zabiegów endoskopowych. 
Pielęgniarki zgłaszają zastrzeżenia pielęgniarkom oddziałowym 
i kierownikom, pomimo tego wbrew swojej woli zobligowane są 
do wykonywania zabiegów do których nie mają przygotowania - 
kursu specjalistycznego endoskopia.

W naszej ocenie nieumyślnie naruszają w ten sposób zasady 
bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pacjentów, jak również na-
rażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną, zawodową oraz 
cywilno-prawną. 

Kto będzie odpowiadał w razie popełnionego błędu przez pie-
lęgniarkę wynikającego z braku kursu specjalistycznego, a zmu-
szanej do asystowania przy zabiegach endoskopowych?

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o oce-
nę zgodności zaistniałego stanu faktycznego z obowiązującymi 
przepisami. 

Z poważaniem 
Przewodnicząca OIPiP w Bydgoszczy  

Ewa Kowalska

Opinie
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2013-06-21
Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Ewa Kowalska 
Przewodnicząca 
Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodnicząca

Odpowiadając na Pani korespondencję znak: OIPiP/465/13, 
w sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego kursu 
specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych, Departament 
Pielęgniarek i Położnych na podstawie informacji uzyskanych od 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przedstawia 
poniżej następującą opinię w podmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, r. Nr 221, poz. 94 z późn. zm.), należy 
wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik powinien być zat-
rudniony na stanowisku pracy zgodnie z jego kwalifikac jami, celem 
wykonywania powierzonych mu zadań w sposób bezpieczny. 

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej zosta-
ły określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011, Nr 17, poz. 1039). Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki 
polega między innymi na realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Biorąc jednak pod uwagę zapis 
Dyrektywy 36/2005 WE Parlamentu Europejskiego który określa, 
że pielęgniarka, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej uzyskuje 
kwalifikacje ogólne i jest tzw. pielęgniarką ogólną, powierzanie 
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jej świadczeń specjalistycznych wymaga ukończenia przez nią, 
odpowiedniego szkolenia w tym zakresie.

Odnosząc się bezpośrednio do kwestii asystowania pielęgniarki 
bez ukończonego kursu specjalistycznego, Departament wskazuje, 
że zgodnie z Kodeksem Pracy za bezpieczeństwo pracy odpowie-
dzialny jest pracodawca, stąd przy zatrudnieniu lub zlecaniu wy-
konywania świadczeń pracownikowi z niepełnymi kwalifikacjami 
np. brak kursu specjalistycznego wymagane jest przeszkolenie 
w miejscu pracy i skierowanie pielęgniarki na odpowiednie szko-
lenie podyplomowe.

Ponadto, Departament wskazuje, iż zgodnie z art. 46 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 z późn. zm.), odpowiedzialność za zarządzanie podmio-
tem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik, 
który podejmuje także decyzje w sprawach kadrowych i on od-
powiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby po-
siadającej określone kwalifikacje. 

W każdym zakładzie powinny być opracowane zakresy obowiąz-
ków i opisy stanowisk pracy precyzujące cel stanowiska, kwalifi-
kacje, umiejętności, zadania do wykonania, zakres wiedzy, odpo-
wiedzialność oraz uprawnienia pracownika. Również zapewnienie 
warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie 
z obowiązującym prawem spoczywa na osobach zarządzających. 
Zatem o prawidłowości funkcjonowania danego podmiotu lecz-
niczego decyduje kadra zarządzająca tym podmiotem.

Z poważaniem 
Z-ca Dyrektora Departamentu  

Pielęgniarek i Położnych  
Jolanta Skolimowska

Opinie
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I  
nformacje PTP

Informacja EFN 
w sprawie modernizacji Dyrektywy 36/2005/UE 

o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych

W dniu 12 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie trójstron-
ne, w sprawie zmienionej dyrektywy o wzajemnym uznawaniu 
kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE). 

Po formalnym zatwierdzenia tekstu, w dniu 27 czerwca 2013 r. 
przez COREPER, 9 Lipca  odbyło się głosowanie Komisji ryNKu 
wewNętrZNego i ochroNy KoNsumeNtów ParlameNtu euroPejsKiego, 
podczas którego z przeważającą większością głosów - 37 głosów 
za i 2 wstrzymujących się, zatwierdzono wyniki dyskusji unij-
nych prowadzonych w Komisji euroPejsKiej, ParlameNcie euroPejsKim 
i radZie uNii euroPejsKiej.

Jednym z ważnych rezultatów dla pielęgniarek, który osiągnięto 
w czasie tego trudnego procesu jest włączenie 8 kluczowych efek-
tów nauczania do art. 31, które koncentrują się na: planowaniu, 
organizowaniu, wdrażaniu, ocenie i zapewnieniu jakości opiece 
pielęgniarskiej. 

Następnym krokiem będzie dalsze rozwijanie kompetencji 
w załączniku V do dyrektywy w drodze aktów delegowanych.

Dyrektywa wprowadza także europejską legitymację zawodową 
mającą na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu wzajem-
nego uznawania kwalifikacji dla pielęgniarek, które chcą, aby 
przemieszczać się w obrębie UE. W czasach kryzysu i cięć etatów,  
jest to kluczowe rozwiązanie dla pielęgniarek. Po wejściu w życie 
dyrektywy, uruchomione zostanie kilka mechanizmów, takich 
jak system IMI, który zapewnia, że pielęgniarki europejskie, 
które chcą się przenieść w inne miejsce pracy może zażądać po-
siadania europejskiej legitymacji zawodowej, która dowiedzie, 
że ich kwalifikacje są w pełni rozpoznane/uznane.

Wreszcie dyrektywa podkreśla konieczność rewizji Profesjonal-
nego Kształcenia Ustawicznego (Continuous Professional Deve-
lopment - CPD) dla pielęgniarek i innych pracowników ochrony 
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zdrowia. Uznano to jako priorytet dla Komisji Europejskiej, który 
ma zasadnicze znaczenie, co zostało wzmocnione w dyrektywie, 
w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy ochrony zdrowia 
są w stanie regularnie aktualizować swoją wiedzę, umiejętności 
i kompetencje.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że wiele 
jest jeszcze do zrobienia w tym ważnym procesie modernizacji, 
wiedząc, że gdy dyrektywa zostanie oficjalnie opublikowana (do 
końca roku), następne kroki będą miały na celu wprowadzenie 
w niezbędnych narzędzi do zapewnienia odpowiedniego i peł-
nego wdrożenia dyrektywy na szczeblu krajowym.

Ostateczne głosowanie w sprawie zmodernizowanego tekstu 
odbędzie się w dniu 7 października 2013 podczas sesji plenarnej 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Podsumowując, EFN dziękuje twórcom polityki w UE za ich 
wsparcie dla pielęgniarek w procesie modernizacji i życzy im 
wszystkim powodzenia na przyszłość, w swoich przyszłych 
przedsięwzięciach zawodowych oraz w czasie najbliższych wy-
borów. 

Pielęgniarki rozpoznają  w swoim głosowaniu na członków 
Parlamentu zwolenników pielęgniarek i pielęgniarstwa.

Z poważaniem 
dr Dorota Kilańska 
mgr pielęgniarstwa

EFN, 9 Lipca 2013 r.

Informacje stowarzyszeń
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I  
nformacje OZZPiP

Komunikat  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pielęgniarek i Położnych  
o wyborze Przewodniczącej Zarządu Krajowego

Niniejszym informujemy, iż Delegaci VII Krajowego Zjazdu 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych dokonali w dniu 10 czerwca 2013 roku wyboru Przewod-
niczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. 

Przewodniczącą Zarządu Krajowego V Kadencji została wy-
brana Pani Lucyna Dargiewicz.

I Wiceprzewodnicząca  
Zarządu Krajowego OZZPiP  

Longina Kaczmarska

Informacje stowarzyszeń
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D  
om Seniora Pielęgniarki

Fundacja Pracy  
i Ochrony Zdrowia Almach

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 
Członkowie Rady

Szanowni Państwo

W ubiegłym roku informowałam Panią Przewodniczącą oraz 
Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o organizacji 
Domu Seniora Pielęgniarki. Obecnie trwa remont budynku. 
W imieniu fuNdacji Pracy i ochroNy Zdrowia almach chciałabym, 
aby w miesiącu październiku 2013 rozstał uruchomiony.

Zwracam się z serdeczną prośbą o ogłoszenie na swoim terenie 
możliwości zamieszkania w Naszym Domu Koleżanek i Kolegów 
- pielęgniarek, położnych - emerytek, rencistek, które w jesie-
ni życia bezpiecznie zechcą zamieszkać pod wspólnym dachem 
w pokojach 1-2 osobowych.

Na terenie Domu Seniora Pielęgniarki przewidziane są pokoje 
hotelowe dla potrzeb wypoczynkowo-szkoleniowych dla naszego 
środowiska. Dalsze prace w Domu Seniora Pielęgniarki wymagają 
jeszcze bardzo dużo nakładów finansowych. O ile koleżanki zechcą 
pomóc i podarować cegiełkę, to bardzo proszę. 

Za zainteresowanie się i pomoc dziękuję. W razie wszelkich py-
tań, proszę o kontakt na numer tel. 601 256 845.

Nadmieniam, iż Tylmanowa leży na trasie Nowy Sącz - Nowy 
Targ w okolicy Krościenka, Szczawnicy, spływu Dunajcem w Sro-
mowcach Wyżnych, Czorsztyna i Niedzicy. W bliskiej odległości 
znajdują się wody termalne w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu  

Bożena Banachowicz

Informacje i komunikaty
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S  
towarzyszenia zawodowe w latach 1918-1939

Stowarzyszenia zawodowe pielęgniarek i położnych  
oraz ich organy prasowe w Polsce  

w latach 1918-1939

W XIX wieku czasopisma i stowarzyszenia medyczne, czyli 
czasopisma i towarzystwa naukowe lekarskie, powstawały już 
w I poł. XIX w. 

Z inicjatywy środowisk lekarskich wydawano wiele czasopism 
o charakterze ogólnym i specjalistycznym. W każdym zaborze 
(rosyjskim, austriackim, pruskim) wykształciło się jedno wio-
dące pismo ogólnolekarskie, skupiające wybitnych medyków. 
W Galicji wydawano Przegląd Lekarski (1862-1921), w Króle-
stwie Polskim Gazetę Lekarską (1866-1921), w zaborze pruskim 
Nowiny Lekarskie (1889-1950).

Rozwój medycyny i jej specjalizacja wymusiły powstawanie 
różnorodnych, medycznych pism specjalistycznych, poświęco-
nych poszczególnym dyscyplinom wiedzy lekarskiej. Różnorodną 
tematykę medyczną podejmowały: Przegląd Chirurgiczny (1893 
-1905), Krytyka Lekarska (1897-1907), Postęp Okulistyczny (1899 
-1914), Medycyna (1873-1907), Kronika Lekarska (1879-1907) 
i inne naukowe i popularnonaukowe czasopisma.

Wydawanie czasopism w XIX wieku. było przedsięwzięciem 
kosztownym, wymagającym dużych nakładów finansowych i nie 
zawsze opłacalnych. Wiele czasopism i gazet powstawało i ze 
względów finansowych upadało. Zamożne środowiska lekarskie, 
skupione w towarzystwach naukowych na wydawanie zawodo-
wych pism mogły sobie pozwolić.

Ze względu na brak równouprawnienia kobiet, ich skromną 
sytuację finansową,  stosunek społeczeństwa i elit do roli kobiety 
nie miały możliwości wydawania swoich zawodowych czaso-
pism akuszerki (położne), które już w początkach XIX w. jako 
pierwsze  uzyskały państwowe uznanie swej profesji. Dopiero 

Kącik pielęgniarki i położnej
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w końcu XIX w. wykształcił się zawód pielęgniarki jako osobny 
zawód medyczny.

Dzięki inicjatywie, uporowi, konsekwencji  pierwszych zawodo-
wych pielęgniarek i położnych pod koniec XIX wieku rozwinęło 
się szkolnictwo pielęgniarskie i położnicze. Różnie się kształto-
wało i miało swoją specyfikę w zależności od zaboru. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szkolnictwo te na-
dal mogło się rozwijać. Były przygotowane już kadry zawodowe. 
W organizacji szkolnictwa korzystano też z pomocy pielęgniarek 
amerykańskich i angielskich. Najwcześniej zaczęły organizować 
się absolwentki szkół dla położnych. W roku 1920 w Warszawie 
powstał ZwiąZeK aKusZereK rZecZPosPolitej. Pierwszą przewodniczą-
cą została Konstancja Kulikowska. W latach 1926-1939  związek 
wydawał Przegląd Akuszeryjny. W 1928 roku przystąpił też do 
międZyNarodowego ZwiąZKu aKusZereK a w 1932 zmienił nazwę na 
ZwiąZeK PołożNych rZecZPosPolitej. W 1922 roku, w Poznaniu po-
wołano do życia ZwiąZeK aKusZereK PoZNańsKo-PomorsKich. Pierwszą 
przewodniczącą została Wacława Nackowska. W latach 1927-1939 
organem związku były Nowiny Akuszeryjne. W 1931 r. zmieniono 
nazwę na ZwiąZeK Zawodowych PołożNych Na PoZNańsKie i PomorsKie. 
W 1928 r. we Lwowie zorganizowano stowarZysZeNie egZamiNowa-
Nych PołożNych z przewodniczącą Pauliną Kapralską.

W roku 1928, w Krakowie, kolejnym wiodącym ośrodku szkol-
nictwa akuszeryjnego powstało StowarZysZeNie Zawodowych Po-
łożNych. Jego inicjatorką i długoletnią przewodniczącą była Ada 
Markowa. Od 1928 r. do 1939 r. stowarzyszenie wydawało mie-
sięcznik Położna.

Absolwentki szkół pielęgniarskich w 1925 r. założyły PolsKie 
stowarZysZeNie PielęgNiareK Zawodowych. W roku tym odbył się 
pierwszy zjazd stowarzyszenia, powołano zarząd, zatwierdzono 
statut i regulamin, na przewodniczącą wybrano Zofię Komorską-
Barnet. W sierpniu  1925 r. na kongresie Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek w Helsinkach przyjęto stowarzyszenie w poczet jej 
członków. W lipcu 1929 r. powołano organ stowarzyszenia Pielęg-
niarka Polska. Pismo wydawane było przez 11 lat do sierpnia 1939 
r. Pierwszym pismem zawodowym pielęgniarek było wydawane 
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przez 2 lata (1924-1925) w Poznaniu czasopismo Pielęgniarka 
organ orgaNiZacji aKusZereK PoZNańsKiej sZKoły PielęgNiarstwa.

Stowarzyszenia pielęgniarek i położnych pełniły rolę związków 
zawodowych i samorządu zawodowego. Ustalało wymagania dla 
przyszłych pielęgniarek/położnych, pilnowało poziomu etyczne-
go, dbało o proces dokształcania zawodowego (przede wszystkim 
w placówkach zagranicznych), opiniowania aktów prawnych oraz 
podnoszenia rangi wykonywanego zawodu, utrzymywanie więzi 
koleżeńskich w skali międzynarodowej (współpraca z międZyNa-
rodową radą PielęgNiareK i międZyNarodowym ZwiąZKiem PołożNych) 
Dodatkowym zadaniem związków położnych było ujednolicenie 
płac, walka z konkurencją „babek położniczych”, walka z pokąt-
nym, kryminalnym przerywaniem ciąży, starania o zrównanie 
zawodu położnej z zawodem pielęgniarki. Walka  o miejsca pracy 
dla położnych w placówkach służby zdrowia. 

W latach 1936-1939 wydawany był Głos Pielęgniarki i Głos 
Położnej ale nie były to pisma wydawane przez stowarzyszenia 
pielęgniarsko-położnicze i nie reprezentowały ich poglądów. 

Pismem interesującym dla akuszerek był też Przegląd Felczer-
ski, wydawany od 1901 do 1939 roku w Warszawie jako dwutygo-
dnik popularno-naukowy przeznaczony dla felczerów i akuszerek 
- tak brzmiał podtytuł. Od października 1925 roku był oficjalnym  
organem ceNtralNego ZwiąZKu felcZerów rZecZPosPolitej PolsKiej.

W czasopismach zawodowych publikowały pielęgniarki i po-
łożne dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi, opisu-
jąc proces pielęgnacyjny w różnych jednostkach chorobowych, 
organizację pracy w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. 

Samoorganizacja zawodowa pielęgniarek i położnych w latach 
20-tych XX wieku świadczy o ich wysokim poziomie świado-
mości zawodowej i podniesienia rangi zawodu do poziomu eu-
ropejskiego.

Poniższy fragment opisuje doświadczenia zawodowe i opubli-
kowany został w styczniowym numerze czasopisma pt. Położna 
z 1939 r. (Nr 1 /1939). Zachowaliśmy oryginalną ortografię i in-
terpunkcję jako świadectwo epoki. 

Do druku podał  
Waldemar Barszczewski

Kącik pielęgniarki i położnej
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Z PRAKTYKI

Niedonosek 6-mies. utrzymany przy życiu

Przed paru laty wezwano mię do porodu w Krakowie. Rodzącej 
nie znałam, była to pierwiastka lat 21. Po przybyciu zaczęłam od 
wywiadów, jak zwykle bywa, dowiedziałam się, że w przeddzień 
porodu wróciła z kliniki Prof. Rosnera gdzie była dla obserwacji 
przez dwa tygodnie, bo jej się wydawało, że już wtedy miała 
pierwszy raz bóle porodowe. 

Opowiadała, że na klinice oświadczono jej, że nie jest możliwe 
żeby ciąża była 10 księżycowych miesięcy, lecz najwyżej 4 i pół 
miesiąca. Ja to samo stwierdziłam, gdyż dno macicy było 4 palce 
niżej pępka, wód żadnych. - Nie wierzyłam jej, namawiałam do 
kliniki z powrotem, na co się nie zgodziła. – Bóle były regularne 
co 10 minut, pierwszego okresu. Za dwie godziny mojej obecności 
zaczęła przeć i za godzinę urodził się płód męski, mały, chudy, 
czerwony i odpowiadał długości i wadze płodu urodzonego w 
6-tym miesiącu księżycowym. Dziecko było żywe, ale słabe, nikt 
nie liczył się z tym, żeby żyło. Po trzydziestu minutach urodziło 
się łożysko też dziwnej budowy, bo na błonach owodnich koło 
pępowiny rozmieszczone było 5 kawałków (zrazów) łożysko-
wych każdy zosobna. Ponieważ nie byłam pewną i doświadczenie 
miałam za małe, wezwałam lekarza, obawiając się czy kawałek 
łożyska nie został. – Ciekawy ten przypadek był i dla lekarza 
trudny do rozwiązania. Jednak macica zachowywała pozycję 
prawidłową a położnica miała się dobrze. Lekarz odszedł, a ja 
zajęłam się dzieckiem. Wyczyściłam i wykąpałam na miednicy, 
owinęłam całe w ciepłą watę i w pieluszki, ułożyłam w łóżeczku, 
obłożyłam flaszkami z wodą i nakryłam kocykiem.- Dziecko się 
ogrzało i usnęło. - Matka czuła się dobrze.

Dziecko przez pierwsze trzy dni czasami zdawało się, że już 
nie żyje, kąpałam je dwa razy dziennie w wodzie 30 stopni R 
i owijałam w ogrzaną watę, oprócz tego obłożyłam butelkami 
z gorącą wodą żeby było ciepłe, ale nie spocone. – Przez pierw-
szą dobę podałam mu ze dwa razy po trzy łyżeczki rumianku, 
następnie  dawałam co dwie godziny z flaszki 20-30 gramów 
laktolu 1 Nr. Matka pokarmu zupełnie nie dostała, nawet sutki 
nie nabrzmiały – także nowy wybryk natury.

Kącik pielęgniarki i położnej
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Przy piersi to dziecko byłoby się zagłodziło, nawet najmniej-
szej brodawki by nie chwyciło.- Po takiem karmieniu staran-
nem i opiece, dziecko zaczęło się dopominać, to znaczy budzić 
się regularnie i trawić, tak że po dwóch tygodniach oddałam je 
matce pod opiekę i lekarzowi, który co miesiąc je ważył i nim 
się interesował. – Dziecko było chowane pokarmem sztucznym 
do pół roku życia, ważyło 4.000 gr. według zdania lekarza rosło 
normalnie.

Chłopczyk ten chowa się do dziś i nie różni w niczem od in-
nych dzieci.

Dnia 20 października 1929 r.
M.W. z Krakowa

Poród płodu bezczaszkowego

W październiku wezwano mnie do rodzącej, która swój pierw-
szy poród odbyła w szpitalu, dziecko żyło trzy tygodnie i nagle 
po dwóch dniach zmarło nie wiadomo z jakiej przyczyny. – Teraz 
rodziła w domu, poród postępował bardzo szybko, przy badaniu 
zewnętrznem główka balotowała nad wchodem. Po odkażeniu 
rąk zbadałam, że ujście rozwarte na dużą dłoń, a część przodująca 
dalej balotuje. – Namyślałam się czy wezwać lekarza, ponieważ 
nie byłam pewną czy to główka, czy pośladki. Było bardzo dużo 
wód, czekam aż wody odpłyną, po odpłynięciu wód, których był 
nadmiar, układam rodzącą do łóżka, odkażam ręce ponownie, 
badam i dalej nic nie wiem. Tyle tylko wybadałam, że część przo-
dująca jest w miednicy małej wobec czego musi sama urodzić. 
Czekam dalej, po chwili pokazuje się w sromie oko, przychodzę 
do przekonania, że to musi być jak potwór. 

Po urodzeniu przekonałam się, że czoła nie było, mózg powle-
czony cienką błonką krwawił, oczy na wierzchu jak nie przymie-
rzając u małpy, noska nie było, ani podniebienia górnego, górna 
warga przecięta przez cały nosek do dołu, z tyłu główki 5 cm 
poniżej karku gęste owłosienie. Był to chłopczyk, poza głową 
normalnie zbudowany. Przyszedł omdlały cuciłam go i docuci-
łam, potem zaraz zmarł. Matka prosiła abym go pochowała na 
cmentarzu, żeby nikt w Białej nie wiedział o tem. Nie zgodziła 
się na to, mówiąc, że musi zrobić dziecku pogrzeb, a nie musi 
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go sąsiadkom pokazywać. Pierwszy raz zdarzyło mi się za 12 lat 
praktyki, że nie rozpoznałam co przoduje.
Zabobony

U pewnej rodzącej, u której byłam przy ciężkim porodzie, ro-
dzina chcąc poród ułatwić pootwierała wszystkie zamki, a gdy 
i to nie pomogło wybili szyby, ponieważ potem też nie było wi-
dać skutku przywiązali matce parę złotych monet w chusteczce 
powyżej kolana.

Barbara Kiercowa z Białej 15 października 1929 r.
Praktyka babek

Wezwano mię do jednej rodzące, która rodziła 10 raz. Po uro-
dzeniu łożyska masuje macicę, żeby wygnieść z niej skrzepy i 
zastanowić krwawienie. Traf chciał, że przy tem porodzie było 
obecnych osiem „babek” wszystkie patrzyły na mnie z rozwartą 
gębą i dziwiły się co robię, że macicę ugniatam ku dołowi. We-
dług nich macicę po porodzie trzeba wypychać pod piersi co 
stale praktykują.
Poród dużego dziecka siłami natury przy ciasnej miednicy.

Wezwano mię do rodzącej 13 września b.r., gdy przybyłam 
dowiedziałam się z wywiadów, że był to poród ósmy. Wszystkie 
miały być ciężkie, odbywały się siłami natury, dzieci były liche, 
drobne. – Przy badaniu zewnętrznem zauważyłam brzuch silnie 
obwisły, położenie płodu prawidłowe. Po odkażeniu sromu i rąk 
zbadałam wewnętrznie, ujście było zupełnie rozwarte. Kobieta 
miała dość silnie bóle, główka jednak była wysoko nad wchodem 
i wybadać było można wielkie przedgłowie. Zawezwałam w tej 
chwili lekarza, który wnet przyjechał i powiedział, że musi być 
wymóżdżenie, bo miednica ciasna a główka dziecka duża. Nie 
zabrał jednak ze sobą instrumentów i miał się zjawić po pewnym 
czasie. Po odjeździe lekarza rodząca dostała silnych partych bó-
lów i urodziła dziecko żywe i zdrowe. 

Emilja Hebdowa, dnia 10 października 1929 pow. Nowy – 
Sącz

Kącik pielęgniarki i położnej
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DYŻURY:

Radca Prawny OIPiP
wtorki - godz. 1300-1500  
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki mgr Anna Kulikowska
pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godzinach 1300-14³⁰ w siedzibie OIPiP 
(tel. 601 569 700)

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)

UWAGA !
Dni dodatkowo wolne  
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku w roku 2013
 24 grudnia 2013
Soboty pracujące w biurze  
OIPiP w Białymstoku w roku 2013
 7 grudnia 2013

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy
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BIURO 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 pro-
wadzących 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 3: 
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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WYDAWCA:
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 REDAGUJE:
E. Niegierewicz; B. Olejnik; J. Królewska; 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.

Projekt graficzny okładki ©, koncepcja typograficzna ©  
oraz realizacja przygotowania numeru do druku:   
Computer Found Białystok «kiwaszko@gmail.com»  
tel/fax 85 71-82-177 &  mob. 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 742-25-17

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

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

Adres i aktualne numery telefonów

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16 i tel/fax  85 744-11-09

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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