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Święta Wielkanocne co roku 
dają nadzieję na nowe życie.

Są też okazją radosnego przeżywania 
spotkań z Rodziną i Przyjaciółmi.

Niech takich chwil będzie jak najwięcej.
Życzę tego Państwu w imieniu własnym 

oraz ORPiP w Białymstoku
Przewodnicząca ORPiP 

Cecylia Dolińska
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Chrystus Zmartwychwstał 
Alleluja!!

Na Święta Wielkanocne 
najlepsze życzenia:

Niech Zmartwychwstały Pan 
obdarza Was drogie koleżanki 
i koledzy obfitością łask, szcze-
gólnie mocą swojego zwycię-
stwa i kieruje krokami Waszymi 

ku prawdziwej radości

Niech Chrystus Zmartwych-
wstały przyniesie Wam swo-
je najpiękniejsze dary: pokój, 
zdrowie, radość, szczęście i moc 

Bożą

Stanisława Zimnoch 
W imieniu Katolickiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i położnych polskich 
w Białymstoku
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Szanowne Koleżanki i Koledzy
Minął kolejny rok działalności samorządu, podsumowując ten czas możemy po-

wiedzieć, że dużo się działo lecz niekoniecznie zaowocowało zmianami, na które 
od dawna czekamy.

Z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu kolejny numer naszego biuletynu 
informacyjnego. Polecam szczególnej uwadze chronologię prac NRPiP nad projektem 
Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ra-
mach opieki długoterminowej. Projekt daleko odbiegający nie tylko od oczekiwań 
pielęgniarek, ale przede wszystkim stanowiący zagrożenie dla pacjentów wyma-
gający stałej opieki pielęgniarskiej. Gdyby nie nacisk środowiska pielęgniarskiego, 
który wymusił na NFZ wycofanie się z tego projektu, wiele osób chorych cierpiących 
zostałoby pozbawionych profesjonalnej opieki. Rozszerzenie kompetencji pielęg-
niarek jest logiczne i konieczne aby dostosować się do zmieniającego się systemu 
opieki zdrowotnej.

Polecam zatem zapoznanie się z nowym Rozporządzeniem MZ (na str. 78) po-
zwalającym pielęgniarkom wypisywać recepty na materiały, które są niezbędne w 
w codziennej pracy z pacjentem.

Na zakończenie w imieniu ORPiP w Białymstoku i swoim własnym pragnę złożyć 
Państwu życzenia: Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, wypełnionych nadzieją budzącej 
się do życia wiosny i wiarą w piękno życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz umiejętności dostrzegania piękna tego świata.

Życzy Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska



Z okazji uzyskania przez Panią

dr n. med. 
Jolantę lewko

 habilitacji - w imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz swoim własnym
pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze gratulacje, 
życzenia dalszych sukcesów naukowych, wielu sił 
twórczych w zdobywaniu nowych horyzontów 
wiedzy medycznej wspieranych dobrym zdro-

wiem oraz pomyślności w życiu osobistym.

Życzy Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

graf. Anna Sienkiewicz
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Gratulacje i podziękowania
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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

Pani Marii Kornackiej
Pielęgniarce Kliniki Chirurgii 

Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

Pani Annie Gil
Pielęgniarce Kliniki Chirurgii 

Klatki Piersiowej

w związku z odejściem na emeryturę

składamy serdeczne podziękowania za 
wieloletnią, pełną poświęcenia i oddania 
pracę na rzecz pacjentów, za codzienny 
trud, okazywaną życzliwość, cierpliwość 
i wyrozumiałość.
Życzymy wielu lat w zdrowiu, pogody du-
cha i radości z każdego nadchodzącego 
dnia. Niech nastanie teraz czas spokoju, 
radości, beztroski i spełniania marzeń.

Pielęgniarki i Położne 
USK Białystok

Gratulacje i podziękowania
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Póki młodość w Tobie żyje, 
Póki serce silnie bije, 
Ty od żalów stroń! 
Patrz daleko, czuj głęboko, 
Młodą duszę wznieś wysoko 
I za celem goń

Pani Teresie Borysiuk
Pielęgniarce oddziałowej 
Kliniki Gastroenterologii

Składamy serdeczne podziękowania za 
wszystkie dni, które przeżyłyśmy 

w ciągu 40 letniej współpracy.
Jesteśmy wdzięczne za każdą pogodną 

chwilę, uśmiech i dob re rady. 
W ciągu tych lat była Pani dla nas 

osobą, służącą pomocą i wsparciem. 
Za to wszystko pragniemy podzięko-
wać, składając najlepsze życzenia.

Pielęgniarki i Położne 
USK Białystok

Gratulacje i podziękowania
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Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku
Pani Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Na ręce Pani Przewodniczącej mam przyjemność 
złożyć gratulacje dla:

Pani Katarzyny Baranowskiej

z Państwa Izby za czynny udział w konferencji:

Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne 
Gdańsk 17-18 stycznia 2014 r.

Wystąpienie Katarzyny Baranowskiej przyczyni-
ło się w sposób znaczący do podniesienia wartości 
merytorycznej konferencji. Postawa taka jest godna 
podkreślenia i wyróżnienia ma bowiem ona na celu 
budowanie silnej pozycji i wizerunku czyli wysoką 
rangę pielęgniarstwa.

Dzielenie się natomiast szeroką wiedzą jest trudne 
do przecenienia, lecz godne podziwu i docenienia.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

mgr Anna Wonaszek

Gdańsk, 23 stycznia 2014 r.

Gratulacje i podziękowania
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Człowiek w swym życiu etapów ma wiele 
Są narodziny, szkoła, wesele.

A kiedy stanie u bram dorosłości 
Zaczyna pracę - ku swej radości? 
Ta praca daje mu satysfakcję...

Chociaż nie zawsze szef nasz ma rację, 
Są chwile miłe, radości i smutki,

Człowiek raz duży, raz jest malutki 
Lecz wszystko zawsze swój koniec ma 
Także i praca nie wiecznie trwa.

Wtedy to człowiek myśli z zachwytem: 
Nareszcie jestem już EMERYTEM!

Pani Krystynie Czerewacz
Przełożonej Pielęgniarek 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Serdeczne życzenia realizacji dalszych 
planów i zamierzeń, wspieranych do-
brym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją 
z zawodowych dokonań oraz wszelkiej 

pomyślności na dalsze lata składają:

Pielęgniarki i Położne 
USK Białystok

Gratulacje i podziękowania
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Pielęgniarki z Grodna

P  
ielęgniarki z Grodna

W dniach 12-13 grudnia 2014 roku, na zaproszenie Kierowni-
ka Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Pana prof. Piotra 
Knappa odwiedziły nas przedstawicielki pielęgniarek i położnych 
z Grodna.

Delegacji przewodniczyła Pani dyrektor Szpitala Ratunkowego 
miasta Grodna dr Ludmiła Bout-Gusain oraz:

Svietłana Antonovich - konsultant obwodu Grodzieńskiego 
do spraw pielęgniarek i położnych;

Nadzeya Piarskevich - przełożona pielęgniarek i położnych ze 
Szpitala Ratunkowego w Grodnie;

Tatsiana Shchastnaya - przełożona pielęgniarek i położnych 
z Wojewódzkiego Centrum Perinatologii Uniwersytetu Me-
dycznego w Grodnie;

Alena Lutenka - oddziałowa oddziału ginekologicznego ze 
Szpitala Ratunkowego w Grodnie.
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W trakcie 2-dniowej wizyty koleżanki zapoznały się z organi-
zacją pracy Kliniki Ginekologii, Kliniki Chirurgii wraz z blokiem 
operacyjnym USK oraz z funkcjonowaniem Prywatnej KliniKi le-
czenia niePłodności Bocian. Koleżanki zapoznały się z metodami 
leczenia chorób kobiecych i procedurami pielęgniarskimi.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z dziekanem Wy-
działu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymsto-
ku Panem prof. Sławomirem Terlikowskim oraz wizyta w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku i rozmowy 
z przewodniczącą Panią dr Cecylią Dolińską.

Efektem tych spotkań jest deklaracja podjęcia współpracy mię-
dzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu UM oraz OIPiP w Białymstoku 
a Uniwersytetem Medycznym w Grodnie w zakresie wymiany 
doświadczeń medycznych, szkoleń personelu oraz współpracy 
w organizacji zjazdów naukowych.

Agnieszka Wojno 
położna USK

Pielęgniarki z Grodna



Fot. materiały OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

W grudniu 2013 roku, 30 naszych Koleżanek, członków OIPiP 
w Białymstoku ukończyło kurs specjalistyczny:

Wykonanie i interpretacja 
 zapisu elektrokardiograficznego

Poniżej zamieszczamy listę absolwentów.
Anna Bondaryk  Joanna Bujnarowska
Sylwia Czypek  Ewelina Monika Drejer
Jadwiga Dudzik  Krystyna Iwaniuk
Anna Jakubczyk  Agata Jóźwiak
Elżbieta Kalina  Krystyna Małgorzata Koc
Anna Kosior  Katarzyna Kozak-Zagubień
Jolanta Kraśnicka  Barbara Łapińska
Krystyna Łuczaj  Martyna Łuszczyńska

Szkolenia podyplomowe
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Monika Mojsa  Halina Nicińska
Katarzyna Nierodzik Jolanta Dorota Olszewska
Barbara Ołtarzewska Iwona Pietlukiewicz
Barbara Romanek  Wiesława Samojlik
Joanna Supińska  Marta Tietiorka
Sylwia Trubowicz  Elżbieta Trypuć
Marta Zalewska   Izabela Wysocka-Skurska

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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K  
alendarium

02.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. kształcenia w Naczelnej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

03.12.2013 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

03.12.2013 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

03-04.12.2013 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

04.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

04.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
04.12.2013 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wy-

konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

06.12.2013 Obchody jubileuszu 60-lecia SP zoz wojewódzKiego 
SzPitala zeSPolonego im. j. śniadecKiego w BiałymStoKu - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

10.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

11.12.2013 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę spo-

łeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych 
w roku 2013;

Kalendarium OIPiP
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- zwołania XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku;

- prowizorium budżetowego na rok 2014.
11.12.2013 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-

żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - zaliczono przesz-
kolenie 1 pielęgniarce;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 59 
koleżanek;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano pod nr 119 kurs kwalifikacyjny •	 w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego organizowany przez 
ośrodeK KSztałcenia PodyPlomowego PielęgniareK i Położ-
nych eduKacja S.c. Ewa Baranowska, Anna Barbara 
Maszkowska,
wpisano pod nr 120 szkolenie specjalizacyjne •	 w dzie-
dzinie pielęgniarstwa położniczego organizowane 
przez PolSKie centrum eduKacji i analiz ordo,
wykreślono wpis nr 54 - kurs specjalistyczny •	 Wyko-
nanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowany przez centrum eduKacji eKSPert małgo-
rzata wierzBicKa w Białymstoku,
wykreślono wpis nr 53 - kurs specjalistyczny •	 Szcze-
pienia ochronne organizowany przez centrum eduKacji 
eKSPert małgorzata wierzBicKa w Białymstoku,
wykreślono wpis nr 47 - kurs kwalifikacyjny •	 w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki organizowany przez niePuBliczny zaKład oPieKi 
zdrowotnej omni-med zofia StojaK w Białymstoku;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg-•	
niarską:
wykreślono z rejestru 2 praktyki pielęgniarskie,•	

Kalendarium OIPiP
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dokonano 1 zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wy-•	
konujących działalność leczniczą;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
wpisano do rejestru 4 pielęgniarki,•	
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 2 pielęgniarki i 1 położną,
wydano 1 prawo wykonywania zawodu pielęgniarce,•	
wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki;•	

- przyznania zapomóg - z funduszu losowego - pomoc 
otrzymały 4 pielęgniarki;

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach konkursowych 
w USK Białystok na stanowiska pielęgniarek oddziało-
wych;

- zatrudnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku;

- powołania kierownika kursu specjalistycznego Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

- zatrudnienia informatyka w Okręgowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku.

12.12.2013 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli.

12.12.2013 Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w domach 
pomocy społecznej nt. Stosowanie przymusu bezpośredniego 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
w ramach współpracy z Kołem Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego przy SP ZOZ w Choroszczy.

12.12.2013 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk na 
warsztatach dla pielęgniarek pracujących w domach po-
mocy społecznej nt. Aspekty etyczno-prawne w praktyce 
zawodowej pielęgniarki - udział wzięło 37 osób.

12.12.2013 Spotkanie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z pielęgniarkami z Białorusi.

15.12.2013 Spotkanie opłatkowe Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Katolickich w Białymstoku - uczestniczyła Prze-

Kalendarium OIPiP
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wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Skarbnik ORPiP 
Beata Janina Olejnik.

16.12.2013 Posiedzenie Zarządu PTP - spotkanie opłatkowe.
17.12.2013 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-

toryjnej Opiece Zdrowotnej.
19.12.2013 Spotkanie opłatkowe z pielęgniarkami i higienistkami 

szkolnymi w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

19.12.2013 Wizytacja indywidualnej specjalistycznej praktyki 
pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania przy ul. Armii 
Wojska Polskiego w Białymstoku.

30.12.2013 Posiedzenie Rady Społecznej wojSKowej SPecjaliStycz-
nej Przychodni leKarSKiej SP zoz BiałyStoK - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

14.01.2014 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.01.2014 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

15.01.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
 Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia planu kontroli indywidualnych, grupo-

wych praktyk pielęgniarek i położnych oraz podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe zarejestrowa-
nych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku na rok 2014;

- zatwierdzenia programu szkoleń podyplomowych orga-
nizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku na rok 2014;

- zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych 
działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych na rok 2014;

- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc 
otrzymały 3 pielęgniarki;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 32 
osoby;

Kalendarium OIPiP



18

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 3 pielęgniarki.
wpisano do rejestru 2 pielęgniarki;•	

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 3 indywidualne praktyki,•	
wykreślono z rejestru 6 indywidualnych praktyk;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano pod nr 121 Kurs specjalistyczny •	 Wykonanie i 
interpretacja zapisu EKG organizowany przez PodlaSKi 
ośrodeK medycyny ratunKowej wojewódzKi i nammouS

- wytypowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych do udziału w komisjach konkursowych 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Białystok i w SP 
ZOZ Łapy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

- zatwierdzenia planu pracy Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych na 2014 rok.

16.01.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Przełożonej 
Pielęgniarek w Samodzielnym PuBlicznym zaKładzie oPieKi 
zdrowotnej w dąBrowie BiałoStocKiej - przewodniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek 
komisja konkursowa wytypowała Urszulę Drzewiecką. 
Nowo wybranej Przełożonej serdecznie gratulujemy.

20.01.2014 Warsztaty szkoleniowe w Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku prowadzone przez Beatę 
Mianowską i Jolantę Turlińską we współpracy z firmą 
PlPharma pt. ,,Porty naczyniowe (dożylne - obsługa i pie-
lęgnacja)” - uczestniczyło 40 osób.

21.01.2014 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach Pielęgniarek 
Oddziałowych w uniwerSytecKim dziecięcym SzPitalu Klinicznym 
w BiałymStoKu - przewodniczyła Bożena Kostro.

Kalendarium OIPiP
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Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego komisja konkursowa 
wytypowała Celinę Ciżewską, a na Oddział Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym 
Joannę Smarżewską. Nowo wybranym oddziałowym 
ser decznie gratulujemy.

22.01.2014 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za II i III kwartał 2013 r.

23.01.2014 Obrady Konwentu Przewodniczących Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych w Naczelnej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

23.01.2014 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSW Bia-
łystok - uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olej-
nik.

29.01.2014 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.
11.02.2014 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 

Kształcenia Podyplomowego.
11.02.2014 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 

w Przypadkach Losowych.
12.02.2014 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

12.02.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg - z funduszu losowego - pomoc 

otrzymało 5 pielęgniarek;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 20 

koleżanek;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-

żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę,•	
zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

Kalendarium OIPiP
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wykreślono z rejestru wpis nr 52 •	 Kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego organizowa-
ny przez nzoz omni-med zofia StojaK,
wykreślono z rejestru wpis nr 55 i 70 •	 Kurs specjali-
styczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organi-
zowany przez PodlaSKi ośrodeK medycyny ratunKowej 
wojewódzKi i nammouS,
wykreślono z rejestru wpis nr 56 •	 Kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego organizo-
wany przez ośrodeK SzKoleniowy eKSPert małgorzata 
wierzBicKa,
wykreślono z rejestru wpis nr 58 •	 Kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego organi-
zowany przez ośrodeK SzKoleniowy eKSPert małgorza-
ta wierzBicKa;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

dokonano wykreślenia z rejestru 2 indywidualne prak-•	
tyki pielęgniarek,
wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg-•	
niarską w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

- zmiany w Uchwale Nr 1/VI Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 9 listo-
pada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia składów ko-
misji problemowych działających przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 3 pielęgniarki.

13.02.2014 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia w Naczelnej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

16.02.2014 Szkolenie w Wyższej Szkole Medycznej w Białym-
stoku dla pielęgniarek studiów licencjackich przeprowa-
dzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Irenę Stepaniuk nt. Aspekty prawne w prak-
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tyce zawodowej pielęgniarki/położnej - udział wzięło 96 
pielęgniarek.

19.02.2014 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

25.02.2014 Warsztaty szkoleniowe w Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku prowadzone przez Beatę 
Mianowską i Jolantę Turlińską we współpracy z firmą 
PlPharma pt. Porty naczyniowe (dożylne - obsługa i pie-
lęgnacja) II edycja - uczestniczyło 50 osób.

27.02.2014 Wizytacja 3 indywidualnych praktyk pielęgniarek 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w tmS 
diagnoStyKa w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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Chronologia prac - opieka długoterminowa

O  
pieka długoterminowa

Chronologia prac NRPiP nad projektem 
Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej

Szanowni Państwo,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych czyniła intensywne sta-
rania na rzecz zmiany brzmienia projektu Zarządzenia Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej.

Przedmiotowy projekt, zgodnie z procedurą został poddany 
konsultacji z Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych, jak 
też był przedmiotem spotkania w dniu 2 grudnia 2013 r. Preze-
sa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami 
Świadczeniodawców, realizujących świadczenia pielęgnacyjno-
opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Ponadto, w dniu 4 grudnia 2013 r. NRPiP podjęła „Stanowi-
sko dotyczące projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej”, w którym wnioskowała o natychmiastowe 
podjęcie działań dotyczących zmiany zapisów projektu, w części 
dotyczącej świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej oraz zasad jej finansowania.

NRPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec proponowanych 
w projekcie zmian, które doprowadzą do całkowitej likwidacji 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, co jednocześnie bę-
dzie skutkowało pozostawieniem bez opieki tysiące potrzebują-
cych pacjentów i ich rodzin.
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Jednocześnie w dniu 5 grudnia 2013 r. z inicjatywy Prezesa Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk 
odbyły się spotkania w Ministerstwie Zdrowia i NFZ, dotyczące 
projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W dniu 11 grudnia 2013 r. NRPiP przekazała do NFZ uwagi, 
będące implementacją uwag, opinii, postulatów od ORPiP, Świad-
czeniodawców - pielęgniarek realizujących powyższe świadczenia, 
Krajowego Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej - Porozumienie Śląskie, NZOZ-ów - Pielęgniarska 
Opieka Domowa, Zespołów ds. Opieki Długoterminowej Domowej 
działających przy Okręgowych Radach Pielęgniarek i Położnych, 
Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z oczekiwania-
mi środowiska zawodowego konsekwentnie wnioskowała o wyda-
nie Zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 r. na 
aktualnie obowiązujących zasadach.

Ponadto, w celu przygotowania propozycji nowych warunków 
umów na lata następne NRPiP wnosiła o powołanie zespołu skła-
dającego się z przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, 
świadczeniodawców oraz członków i ekspertów komisji ds. kon-
traktowania świadczeń działającej przy NRPiP. Korespondencja 
w tej kwestii została, w dniu 12 grudnia 2013 r. przekazana do 
wiadomości Pana Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia oraz 
Pani Beaty Cholewki, Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Ministerstwie Zdrowia.

W celu omówienia i wypracowania rozwiązań możliwych do 
przyjęcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych, w dniu 16 grudnia 2013 r. z inicjatywy 
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Roga-
li-Pawelczyk odbyło się kolejne spotkanie z Panem Marcinem 
Pakulskim, Zastępcą Prezesa ds. medycznych, dotyczące projek-
tu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków za-
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wierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządu pielęgniarek 
i położnych uczestniczyły także pielęgniarki, reprezentujące 
Świadczeniodawców z zakresu pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej.

Podczas rozmów omówiono zapisy projektu zarządzenia do-
tyczące:

1. rozdzielenia świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na czyn-
ności pielęgniarskie i czynności pielęgnacyjne,

2. finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki dłu-
goterminowej domowej oraz proponowanych współczynni-
ków,

3. katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz Karty 
czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długotermi-
nowej domowej.

Przedstawiciele NRPiP zwrócili także uwagę na konieczność 
opracowania wspólnie przez przedstawicieli NFZ oraz samorządu 
pielęgniarek i położnych warunków zawierania i realizacji umów 
w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, zgod-
nych z oczekiwaniami środowiska zawodowego.

Jednocześnie, w dniu 16 grudnia 2013 r. NRPiP wystosowała 
ponownie pismo do Prezesa NFZ, w którym NRPiP po raz kolej-
ny wnioskowała o wydanie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-
terminowej na rok 2014 na aktualnie obowiązujących zasadach 
oraz o powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców oraz człon-
ków i ekspertów komisji ds. kontraktowania świadczeń działającej 
przy NRPiP w celu przygotowania propozycji nowych warunków 
umów na lata następne. Powyższe pismo zostało przekazane do 
wiadomoś ci Pana Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia oraz 
Pani Beaty Cholewki - Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych w dniu 16 grudnia 2013 r.

W dniu 18 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Zdrowia zostało opublikowane Zarządzenie Nr 87/2013/
DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 
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warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W Komunikacie prasowym Funduszu czytamy (cyt.):

 „...Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do projektu 
zarządzenia uznano, że wprowadzenie nowych rozwiązań 
powinno zostać poprzedzone modyfikacją sprawozdawczo-
ści w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji 
w trakcie roku. Ta przesłanka spowodowała, że - przychy-
lając się do wniosku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - Prezes Funduszu określiła wejście w życie nowych 
zasad rozliczania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej, z uwzględnieniem współczyn-
ników korygujących, na dzień 1 stycznia 2015 r. Do koń-
ca 2014 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady 
rozliczeń, to jest podział na dwa produkty rozliczeniowe: 
osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej do-
mowej dla pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania 
oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej dla pacjentów pod tym samym adresem zamiesz-
kania. Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozda-
wanych informacji w szczególności w zakresie czynności 
związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim 
stanie”.

Przedstawiam, w załączeniu porównanie projektu zarządzenia 
i aktualnie obowiązującego zarządzenia.

Prezes NRPiP 
Grażyna Rogala-Pawelczyk

Chronologia prac - opieka długoterminowa
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S  
ejmowa Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Zdrowia 
w dniu 19 lutego 2014 roku

Od grudnia 2013 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
czyniła intensywne starania na rzecz zmiany brzmienia projektu 
Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, określającego 
zasady i warunki realizacji ww. świadczeń na 2014 r.

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska zawodowego (w tym 
świadczeniodawców - pielęgniarek realizujących świadczenia 
w powyższym rodzaju) wnioskowała o wydanie Zarządzenia 
Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 r. na ak-
tualnie obowiązujących zasadach. Ponadto, w celu przygotowania 
propozycji nowych warunków umów na 2015 r. i lata następne 
NRPiP wnosiła o powołanie Zespołu składającego się z przed-
stawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców 
oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 18 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Narodo-
wego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane Zarządzenie 
Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej. W komunikacie prasowym Funduszu została 
zawarta informacja, że po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych 
do projektu zarządzenia uznano, że wprowadzenie nowych roz-
wiązań powinno zostać poprzedzone modyfikacją sprawozdaw-
czości w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji 
w trakcie roku. Ta przesłanka spowodowała, że - przychylając 
się do wniosku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Prezes 
Funduszu określiła wejście w życie nowych zasad rozliczania 
świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
domowej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, na 
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dzień 1 stycznia 2015r. Do końca 2014 roku będą obowiązywały 
dotychczasowe zasady rozliczeń, to jest podział na dwa produkty 
rozliczeniowe: osobodzień w pielęgniarskiej opiece długotermi-
nowej domowej dla pacjentów pod różnymi adresami zamiesz-
kania oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej dla pacjentów pod tym samym adresem zamieszkania. 
Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozdawanych infor-
macji w szczególności w zakresie czynności związanych z opieką 
nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie”.

W dniu 19 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej 
Komisji Zdrowia, której tematyka obejmowała „Rozpatrzenie 
informacji Ministra Zdrowia na temat zmian w zarządzeniu 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia 
warunków zawierania umów w rodzaju: świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian finansowania oraz związanych 
z tym zagrożeń i ograniczeń dla pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej - przedstawia Minister Zdrowia oraz Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia”.

W posiedzeniu Komisji Zdrowia uczestniczyła Pani Maria 
Matusiak - Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych NRPiP (poniżej zamieszczamy notatkę z posiedzenia 
Komisji Zdrowia).

Należy zaznaczyć, iż wielkim zaskoczeniem jest wypowiedź 
Pana Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia, który przekazał Posłom Sejmowej Komisji 
Zdrowia informację o powołaniu i spotkaniu w dniu 11 lutego 
2014 r. Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie „nowych” 
warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-
terminowej. Do dnia dzisiejszego tj. 27 lutego 2014r. NRPiP nie 
otrzymała oficjalnej informacji o powołaniu tego Zespołu.

Na stronie internetowej Sejmu, pod adresem: www.sejm.gov.pl, 
pod datą 19.02.14 jest możliwość zapoznania się z przebiegiem 
posiedzenia Komisji.

Wiceprezes NRPiP 
Teresa Kuziara

Chronologia prac - opieka długoterminowa



28

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

N  
otatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 
w dniu 19.02.2014 roku

Posiedzenie Komisji Zdrowia prowadził jej Przewodniczący 
Poseł Tomasz Latos.

Powitał członków komisji oraz zaproszonych gości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa 

Zdrowia, Centrali NFZ, Krajowy Konsultant w dziedzinie pie-
lęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, Związku Powiatów Polskich, 
świadczeniodawców.

Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu Komisji uznali, że kwe-
stia prawidłowo zaplanowanej i finansowanej opieki długoter-
minowej jest istotna i patrząc na starzejące się społeczeństwo 
powinna być prowadzona w tym zakresie polityka długofalowa. 
Zagadnienie to powinno być rozwiązane przez Ministerstwo 
Zdrowia oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia zadawane były pytania dotyczące za-
sad kontraktowania, udzielania, sprawozdawania i finansowania 
świadczeń w ramach opieki długoterminowej. Na zadane pytania 
Przewodniczący Komisji oczekuje od Ministra Zdrowia oraz Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzi na piśmie.

Mówiono o działaniach, jakie były prowadzone w związku 
z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 
wstrzymaniem na rok tych propozycji oraz propozycją powołania 
Zespołu, składającego się z przedstawicieli różnych środowisk, 
który opracowałby zasady udzielania i finansowania opieki dłu-
goterminowej.

Pan Tomasz Latos - Przewodniczący Komisji Zdrowia zapro-
ponował, aby w końcowych posiedzeniach Zespołu udział brali 
także członkowie Komisji Zdrowia.
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Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych poin-
formował, że od początku powstania produktu NRPiP wnosiła, 
że projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielę-
gnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nie jest 
poprawnie przygotowany, NRPiP proponowała zmiany. W wyni-
ku podjętych działań przez NRPiP Narodowy Fundusz Zdrowia 
odroczył o rok proponowane zmiany, dotyczące wskaźników, jed-
nak wprowadził katalog świadczeń, który pomija samodzielność 
zawodową pielęgniarek. Wykazywane są tam czynności zlecone 
przez lekarza (Załącznik Nr 8 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 
rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej). Pielęgniarki w swoich kompetencjach mają 
szeroki wachlarz świadczeń począwszy od diagnostyki, poprzez 
terapię, rehabilitację, pielęgnowanie aż do edukacji.

Przedstawiciele świadczeniodawców mówili o trudnościach 
w realizacji świadczeń, o zbyt niskim finansowaniu (zmniej-
szające się przy każdym następnym kontraktowaniu), niskich 
limitach powodujących kolejki oraz sprawozdawczości, która 
nie uwzględnia samodzielności zawodowej pielęgniarki. Zgłosili 
chęć współpracy w ramach zespołu. Sygnalizowano, że brak jest 
długoplanowych i skoordynowanych działań.

Pan Aleksander Sopliński - Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia stwierdził, że Ministerstwo idzie w kierunku 
związku opieki z finansowaniem. Natomiast kwestia stawki za 
osobodzień jest wynikiem negocjacji pomiędzy oferentem a NFZ, 
który ma pewną dowolność w ustalaniu stawki.

Ministerstwo Zdrowia dąży do otwarcia ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, które będzie rozszerzała kompetencje 
pielęgniarek. Odpowiedział na wcześnie zadane pytanie, iż żaden 
kontrakt nie został zerwany. W strategii idzie się w kierunku 
dłuższych kontraktów.

Poinformował, że w dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie zes-
połu. Poprosiłam o głos i poinformowałam, że Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych nie ma informacji o oficjalnym powo-
łaniu zespołu, spotkanie które odbyło się 11 lutego 2014 r. nie 
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było poświęcone pracy nad rozwiązaniami w zakresie opieki 
długoterminowej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia zakończono bez po-
dejmowania wniosków odraczając je do czasu zakończenia prac 
Zespołu, który ma opracować zasady udzielania i finansowania 
opieki długoterminowej.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia, która od-
była się w dniu 19 lutego 2014 r. Przedmiotem posiedzenia ko-
misji było: „Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat 
zmian w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-
terminowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian finansowania 
oraz związanych z tym zagrożeń i ograniczeń dla pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej - przedstawia Minister Zdro-
wia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Maria Matusiak 
Przewodnicząca Komisji 

ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych

Chronologia prac - opieka długoterminowa



31

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
odziękowanie Krajowego Związku Pracodawców NZOZ

Krajowy Związek Pracodawców 
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Porozumienie Śląskie

Podziękowanie 
Krajowego Związku Pracodawców 

Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
za współpracę dotyczącą opieki długoterminowej

Szanowna Pani Prezes,

W imieniu członków Krajowego Związku Pracodawców Niepu-
blicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Porozumienie Śląskie, 
pragnę złożyć wyrazy podziękowania za zorganizowanie spotka-
nia, w którym mogli uczestniczyć przedstawiciele naszego związku 
w Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
Wypracowane podczas spotkania w Narodowym Funduszu Zdro-
wia uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczącego świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej, zostały uwzględnione przy 
tworzeniu wyżej wymienionego Zarządzenia. Jesteśmy przeko-
nani, że bez Pani pomocy takie osiągnięcie mogłoby się okazać 
niemożliwe.

Wyrażamy tym samym nadzieję na dalszą owocną współpracę 
mającą na celu polepszenie świadczonych usług oraz wypraco-
wanie możliwie najlepszego modelu opieki długoterminowej. 
Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości uczestniczenia w 
powołanym zespole przedstawiciela naszego Związku.

Z poważaniem
Prezes KZP NZOZ PS 

mgr Dorota Horodyńska
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P  
ytania i odpowiedzi NRPiP

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Czy pracodawca kierujący mnie na kurs kwalifikacyjny lub 
specjalistyczny może nie udzielić mi urlopu szkoleniowego 
jeżeli grafik dyżurów nie koliduje z terminem zajęć? 
Kurs ma się odbywać kosztem mojego czasu wolnego.

Treść odpowiedzi NIPiP:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 
ze zm.) pielęgniarce lub położnej, które podejmują kształcenie 
podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez praco-
dawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, przysługują zwolnienia 
z części dnia pracy i urlop szkoleniowy w wymiarze określonym 
w art. 65 ww. ustawy, płatne według zasad obowiązujących przy 
obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie natomiast z art. 65 ust.1 ustawy wymiar urlopu szkole-
niowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie 
podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pra-
codawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, na udział w obo-
wiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia 
podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych i jest ustalany przez 
pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplo-
mowego. 

Wobec powyższego pracodawca, który skierował pielęgniar-
kę na kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny jest zobowiązany 
udzielić jej płatnego urlopu szkoleniowego na udział w obowiąz-
kowych zajęciach w ramach ww. kursu w wymiarze ustalonym 
z pracodawcą w zależności od czasu trwania przedmiotowego 
kursu ale nie więcej niż 28 dni roboczych.

Jednocześnie należy wskazać, iż pielęgniarka, niezależnie od 
przysługującego jej urlopu szkoleniowego, ma także prawo do 
zwolnienia z części dnia pracy płatnego według zasad obowią-
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zujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy.

Z poważaniem
Joanna Walewander 

Sekretarz NRPiP

Odpowiedzialność za pacjenta 
w procesie przeprowadzania badań USG/RTG

W odpowiedzi na zapytanie prawne dotyczące momentu prze-
jęcia odpowiedzialności za pacjenta w procesie przeprowadzania 
badań USG/RTG, wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lu-
tego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania pro-
mieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (Dz. U. 2013.1015 ze zm.), za właściwe wykonanie 
badań diagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabie-
gowej oraz za ograniczenie do minimum ekspozycji pacjenta na 
promieniowanie jonizujące odpowiada osoba wykonująca takie 
badanie lub zabieg, odpowiednio do wykonanych czynności.

Badanie radiologiczne wykonuje technik elektroradiolog. Do 
zakresu jego zadań należy przygotowanie pacjenta do badań, 
diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych, wykonywanie prac 
związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz obs-
ługiwanie aparatury medycznej.

Technik elektroradiologii ponosi pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo pacjenta w trakcie wykonywanego badania za-
biegu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane badanie 
lub zabieg, ich wartość diagnostyczną lub terapeutyczną.

Lekarz uczestniczący w badaniu jest odpowiedzialny za stan 
pacjenta podczas badania.

Pielęgniarka doprowadzając chorego do pracowni nie ma obo-
wiązku uczestniczenia w badaniu, przekazuje chorego pod opiekę 
technikowi lub lekarzowi. Jeśli pacjent jest na tyle zdrowy, że sam 
może ułożyć się do badania, zgodnie ze wskazówkami technika, 
to pielęgniarka jest zwolniona z odpowiedzialności w momencie 
przekazania pacjenta technikowi bądź lekarzowi. W przypadku 
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jednak kiedy pacjent u którego ma być przeprowadzone bada-
nie, nie jest w stanie samodzielnie poddać się badaniu, lub ma 
z tym trudności, pielęgniarka powinna zająć się takim pacjentem 
- zgodnie z kodeksem etyki i dla dobra pacjenta. Konieczna jest 
współpraca z technikiem i lekarzem, wykonującymi badanie, 
ponieważ to technik elektroradiologii wie jak ułożyć pacjenta do 
badania, a pielęgniarka jest w stanie ocenić czy w takiej pozycji 
i stanie zdrowia pacjent jest bezpieczny i możliwe jest wykonanie 
badania. Jedynie pełna współpraca tych dwóch osób zapewnia 
pełne bezpieczeństwo pacjenta a jednocześnie daje rękojmię, iż 
badanie zostanie prawidłowo wykonane.

Jeżeli jednak przy badaniu obecny jest lekarz, wówczas to on 
może ocenić czy dane ułożenie pacjenta przez technika nie jest 
zagrożeniem dla jego zdrowia. Wówczas nawet nie jest wskazane 
by pielęgniarka uczestniczyła w badaniu.

Podsumowując, zawsze należy brać pod uwagę dobro pacjenta 
oraz jego stan zdrowia. Pielęgniarka co do zasady nie ma obo-
wiązku uczestniczenia w badaniu ani przygotowywania pacjenta 
do niego, jeżeli wymaga tego dobro pacjenta powinna współdzia-
łać z osobą wykonującą badanie.

 Agnieszka Ambroziak 
radca prawny

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych 
pełnionych w domu przez pielęgniarki

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 października 2013 r. 
uprzejmie przedstawiam opinię prawną dotyczącą dyżurów pra-
cowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki, zwanych 
dalej: „dyżurami”:

Tytułem wstępu pragnę wskazać, iż na ternie różnych okręgo-
wych izb istnieje różna praktyka w zakresie wypłaty wynagro-
dzenia za czas dyżuru.

Dalej trzeba wskazać, iż po myśli art. 9 § 1 k.p. ilekroć w Kodek-
sie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy 
Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonaw-
czych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodaw-
ców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych 
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opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i sta-
tutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Zgodnie zaś z § 2 cyt. Przepisu, postanowienia układów zbioro-
wych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statu-
tów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy 
Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Kon-
sekwencją powyższych zapisów jest norma wynikająca z art. 18 
k.p., który w § 1 stanowi, iż postanowienia umów o pracę oraz 
innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie 
mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa 
pracy. Stosownie zaś do dyrektyw wypływających z art. 18 § 2 
k.p., postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; 
zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Jak z powyższego wynika, w sytuacji, w której przepisy regu-
laminów, czy też umów o pracę byłyby dla pracownika (tu: pie-
lęgniarki) mniej korzystne aniżeli wynika to z przepisów prawa 
pracy (np.: ustawy), tego rodzaju postanowienia są nieważne, a w 
ich miejsce stosować należy odpowiednie przepisy prawa pracy.

Powyższa uwaga jest istotna w kontekście poniższych rozwa-
żań.

Otóż jak stanowi art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. 2013 r. poz. 217) - dalej 
zwanej: „ustawą” - pracownicy wykonujący zawód medyczny 
(a więc także pielęgniarki i położne - por.: art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy) i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w pod-
miocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodza-
ju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być 
zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu 
dyżuru medycznego.

Stosownie zaś do treści art. 98 ust. 1 tej ustawy, pracownicy, 
o których mowa w art. 95 ust. 1, mogą zostać zobowiązani do po-
zostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z powyższego wynika, iż pielęgniarka (spełniająca warunki 
określone art. 95 ust. 1) może zostać zobowiązana do pozostawa-
nia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Kwestia 
wynagrodzenia za czas pozostawania w tego rodzaju gotowości 
określona została w art. 98 ust. 2 ustawy. Stanowi on, iż za każ-
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dą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% staw-
ki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie zaś z ust. 
3 tego przepisu, godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika 
przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu.

Inne zasady naliczenia i wypłaty wynagrodzeń stosować nale-
ży w przypadku wezwania do podmiotu leczniczego. W takim 
bowiem przypadku, w myśl art. 98 ust 4 ustawy zastosowanie 
mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego.

A skoro tak, to w myśl art. 95 ust. 3 ustawy czas pełnienia 
dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy.

Ponadto, stosownie do treści art. 95 ust. 5 ustawy, do wynagro-
dzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 151 § 1-3 k.p.

W tej sytuacji, istotne jest odesłanie do art. 151 § 3 k.p., zgodnie 
z którym za czas dyżuru pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego 
stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynag-
rodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków 
wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Reasumując tę część rozważań dotyczących pielęgniarek speł-
niających wymogi art. 95 ust. 1 ustawy: za każdą godzinę po-
zostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 
przysługuje im wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzi-
nowej wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku wezwania 
do podmiotu leczniczego - wynagrodzenie wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wy-
odrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% 
wynagrodzenia.

Jak wskazano powyżej, regulaminy czy umowy o pracę mogą 
regulować powyższe kwestie w sposób bardziej korzystny dla 
pielęgniarek. W sytuacji, w której czyniłyby to w sposób mniej 
korzystny - tego rodzaju postanowienia będą nieważne, a w ich 
miejsce wejdą odpowiednie (powyższe) przepisy prawa pracy.
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Jeżeli chodzi o pielęgniarki nie spełniające wymogów art. 95 
ust. 1 ustawy (np.: nie legitymujące się wykształceniem wyższym) 
zastosowanie mieć będą przepisy ogólne.

I tak, art. 151 § 1 k.p. stanowi, że pracodawca może zobowiązać 
pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy 
w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pra-
cę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę (dyżur). Po myśli § 2 cyt. przepisu, czasu dyżuru nie 
wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie 
wykonywał pracy (ale czas pełnienia dyżuru nie może naruszać 
prawa pracownika do odpoczynku (…).

O wynagrodzeniu za czas dyżuru (ewentualnie czasie wolnym 
za dyżur) traktuje art. 151 § 3 k.p. który mówi, iż za czas dy-
żuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi 
przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym 
długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu 
wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zasze-
regowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a je-
żeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. 
Przepisu tego - stosownie do treści § 4 cyt. przepisu - nie sto-
suje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy.

W kontekście powyższego przepisu warto wskazać na wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r. sygn. II PK 115/11, 
publ.: OSNP 2013 r. Nr 9-10, poz. 103 w którym wyjaśniono, że 
„Pozostawanie pracownika w gotowości do wykonywania pracy po 
wezwaniu go przez pracodawcę za pomocą środków porozumiewa-
nia się na odległość („pod telefonem”), jeżeli pracownik ma obo-
wiązek stawić się do pracy w wyznaczonym czasie, jest dyżurem 
w innym wyznaczonym miejscu w rozumieniu art. 151 § 1 k.р.”

W uzasadnieniu przywołanego judykatur wyjaśniono, iż „regu-
lacje zawarte w Kodeksie pracy dotyczące czasu pracy i pełnienia 
dyżurów mają charakter bardziej korzystny dla pracownika niż 
przepisy prawa wspólnotowego. W rozumieniu Kodeksu pracy 
czasem dyżuru jest czas, w którym pracownik jest zobowiązany 
do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości 
do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie 
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pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 
151 § 1 k.p.). Jeżeli podczas dyżuru pracownik nie świadczył 
pracy, to czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Jednak 
czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do 
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 k.p. (art. 151 § 2 
in fine k.p.). Analiza przepisów Kodeksu prowadzi do wniosku, 
że uregulowane zostały trzy przypadki dotyczące tego problemu: 
po pierwsze - czas pracy, a więc czas w którym pracownik pozo-
staje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy (w tym dyżur 
zakładowy) lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 
pracy (art. 128 § 1 k.p.), po drugie - czas odpoczynku, czyli czas, 
którym pracownik może dysponować całkowicie swobodnie (czas 
prywatny), oraz po trzecie - czas dyżuru poza zakładem pracy, 
w ramach którego pracownik nie wykonuje pracy, niebędący cza-
sem pracy, ale też niebędący czasem odpoczynku w rozumieniu 
art. 132 i 133 k.p. (por. A. Zwolińska: Dyżur [w:] Czas pracy, pod 
red. L. Florka, Warszawa 2011, s. 168). Czas dyżuru pełnionego 
poza zakładem pracy (niekoniecznie w domu pracownika), w ra-
mach którego pracownik nie wykonuje pracy (art. 151 k.p.), nie 
jest więc ani czasem pracy, ani czasem odpoczynku pracownika. 
Miejsce dyżurowania (inne miejsce poza zakładem pracy) może 
być wyznaczone przez pracodawcę w różny sposób (podobnie, 
jak miejsce wykonywania pracy - art. 29 § 1 pkt 2 k.p.). Może to 
być adres (punkt) albo pewien obszar geograficzny. Taki obszar 
może też być określony w sposób pośredni przez zobowiązanie 
pracownika do stawienia się w pracy w odpowiednim czasie 
po wezwaniu go przez pracodawcę. Pozostawanie pracownika 
w gotowości do wykonywania pracy po wezwaniu go przez pra-
codawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
(„pod telefonem”), jeżeli pracownik ma obowiązek stawić się 
do pracy w wyznaczonym czasie, jest więc dyżurem w innym 
wyznaczonym miejscu w rozumieniu art. 151 § 1 k.р. Dyżurem 
pozazakładowym jest więc także dyżur „pod telefonem komórko-
wym”, w trakcie którego pracownik musi mieć włączony telefon, 
licząc się z koniecznością świadczenia pracy po wezwaniu przez 
pracodawcę i stawieniu się w miejscu świadczenia pracy w okre-
ś lonym czasie. Pracownik dysponuje wówczas dość znacznym 
marginesem swobody co do sposobu spędzania tego czasu. Musi 
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być jednak przez cały czas gotowy do świadczenia pracy, a więc 
nie może podejmować żadnych czynności wyłączających zarówno 
gotowość do pracy, jak i gotowość do stawienia się w określonym 
czasie w miejscu jej wykonywania pracy (por. A. Chobot: Czas 
pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Poznań 2003, s. 324; A. 
Sobczyk: Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005, 
s. 140; Ł. Pisarczyk [w:] Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VI, pod 
red. L. Florka, Warszawa 2011, komentarz do art. 151 k.p.).”

Powyższe oznacza, że w omawianej sytuacji, minimum na-
leżnym pielęgniarce za czas pełnienia dyżuru pod telefonem 
jest czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości 
dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - 
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, 
określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki skład-
nik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu 
warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Podobnie jak w przypadku pielęgniarek, o których mowa w art. 
95 ust. 1 ustawy, o których mowa wyżej, zasadą jest, iż regula-
miny czy umowy o pracę mogą regulować powyższe kwestie w 
sposób bardziej korzystny dla pielęgniarek. W sytuacji, w której 
czyniłyby to w sposób mniej korzystny - tego rodzaju posta-
nowienia będą nieważne, a w ich miejsce wejdą odpowiednie 
przepisy prawa pracy.

Z wyrazami szacunku
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Opinia w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych za granicą

Jestem na rencie i pracuję dorywczo, czyli nie spełniam wa-
runku stażu pracy 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat? i zamyka mi 
się drogę do emigracji zawodowej !!!

Treść odpowiedzi NRPiP:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości uznania 

kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających mi-
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nimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymują-
cych się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, uprzejmie 
wyjaśniam.

Nikt nie zamyka przed Panią drogi do emigracji zawodowej. 
Jednymi z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europej-
skiej jest wolny rynek, swobodny przepływ towarów, usług, osób 
i kapitału.

Natomiast, aby mieć możliwość wykonywania zawodu regu-
lowanego na terenie innego kraju UE konieczne jest uznanie 
kwalifikacji zawodowych na terenie danego kraju.

Przyjęto w tym celu Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych, która określa kilka sposobów na 
dokonanie wspomnianego uznania kwalifikacji.

Jak stanowi art. 50 ww. Dyrektywy, właściwe ograny Państwa 
Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykony-
wanie określonego zawodu regulowanego mogą żądać przedsta-
wienia następujących dokumentów i zaświadczeń:

1) dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby,
2) kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument 

potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniających do 
wykonywania zawodu pielęgniarki (mogą również żądać 
programu kształcenia),

3) dokument poświadczający, że nie zawieszono i nie pozba-
wiono danej osoby prawa wykonywania zawodu ani nie toczy 
się postępowanie w tej materii,

4) dokument poświadczający, że dana osoba posiada odpowied-
ni stan zdrowia do wykonywania zawodu pielęgniarki,

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego, że kształcenie jest zgodne z ww. 
Dyrektywą.

Dokumenty takie jak poświadczenie kompetencji oraz zaświad-
czenie, że nie zawieszono ani nie pozbawiono danej pielęgniarki/
położnej prawa wykonywania zawodu ani nie toczy się postępo-
wanie w tej materii, jak również zaświadczenie potwierdzające 
zgodność uzyskanego kształcenia z Dyrektywą 2005/36/WE 
wydają właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego 
(okręgowa izba pielęgniarek i położnych, w której jest się zare-
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jestrowanym). Dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 mogą być 
przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wydania.

W Pani przypadku niemożliwym będzie automatyczne uznanie 
kwalifikacji zawodowych, natomiast może Pani mieć uznane 
kwalifikacje w systemie tzw. ogólnym. Uznawanie kwalifikacji 
w tym systemie oznacza, iż absolwent pielęgniarstwa/położnic-
twa odbył kształcenie w trybie nie spełniającym wymogów ok-
reślonych w Dyrektywie 2005/36/WE (tj. minimum 10-letnie 
kształcenie ogólne a następnie co najmniej 3 lata lub 4600 godzin 
kształcenia teoretycznego i klinicznego). To znaczy, że właściwy 
organ regulacyjny w Państwie Przyjmującym będzie badał i po-
równywał przebieg kształcenia ukończonego przez Panią, z tym 
jaki mają w swoim kraju.

W przypadku gdy organ regulacyjny stwierdzi, iż:
a) okres kształcenia, wykazanego przez wnioskodawcę jest 

co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyj-
mującym Państwie Członkowskim;

b) kształcenie, które wnioskodawca odbył, obejmuje materiał 
zasadniczo różniący się od tego, którego opanowanie jest 
podstawą uzyskania dokumentu potwierdzającego posia-
danie kwalifikacji w przyjmującym Państwie Członkow-
skim;

c) na zawód regulowany w przyjmującym Państwie Człon-
kowskim składają się jedna lub więcej regulowanych 
działalności zawodowych, które nie wchodzą w zakres 
odpowiadającego mu zawodu w rodzinnym Państwie 
Członkowskim wnioskodawcy w rozumieniu art. 4 ust. 2, 
a różnica ta polega na specyficznym programie kształcenia 
wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim, 
który obejmuje materiał zasadniczo różniący się od ob-
jętego kształceniem, którego ukończenie potwierdza po-
świadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy;

może taką osobę skierować na odbycie stażu adaptacyjnego trwają-
cego nie dłużej niż 3 lata lub przystąpienia do testu umiejętności.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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Podawanie choremu  
przez pielęgniarkę antybiotyku  

podczas trwania zabiegu operacyjnego

Witam bardzo, proszę o wypowiedź na temat podawania 
antybiotyku na bloku operacyjnym przez pielęgniarkę 
operacyjną - instrumentariuszkę, pacjentowi mającemu 
zabieg w znieczuleniu miejscowym. 
Czy nie powinna tego wykonać pielęgniarka anestezjologiczna?

W związku z otrzymanym zapytaniem uprzejmie informuję, iż 
NRPiP wystąpiła do Pani dr hab. n. med. Marii Teresy Szewczyk 
- Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicz-
nego i operacyjnego w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii czy 
jest dopuszczalne podawanie antybiotyku na bloku operacyjnym 
przez pielęgniarkę operacyjną - instrumentariuszkę pacjentowi 
mającemu zabieg w znieczuleniu miejscowym oraz czy nie po-
winna powyższej czynności wykonać pielęgniarka anestezjolo-
giczna.

Odpowiedź Konsultanta:

Stanowisko w sprawie podania choremu antybiotyku przez 
pielęgniarkę podczas trwania zabiegu operacyjnego.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów podczas za-
biegu operacyjnego w czynnościach związanych z podawaniem 
płynów, krwi, leków, środków poza lekarzem anestezjologiem 
uczestniczy pielęgniarka anestezjologiczna (Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz 15). 
Pielęgniarka ta współpracuje także podczas znieczulenia ogól-
nego oraz znieczulenia regionalnego z lekarzem anestezjologiem, 
dotyczy to również znieczuleń miejscowych; regionalnych wy-
konywanych poza blokiem operacyjnym. W zakresie wykony-
wania przez pielęgniarkę zleceń lekarskich należy kierować się 
także zapisem art. 15 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, który określa, że pielęgniarka wykonuje 
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zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, wyjątek 
stanowić mogą zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagro-
żenia zdrowotnego. Oznacza to, że płyny, leki itp. w tym również 
antybiotyk podczas zabiegu operacyjnego podaje pielęgniarka 
anestezjologiczna zgodnie z przepisami prawa.

Reasumując, pielęgniarki operacyjne w czasie trwania operacji 
zajmują się instrumentowaniem i w pierwszeństwie wykonują 
zadania związane z asystowaniem chirurgowi; pielęgniarka anes-
tezjologiczna uczestniczy w znieczuleniu ogólnym i miejscowym 
współpracując z lekarzem anestezjologiem. Jak na wstępie, za-
dania dotyczące prowadzenia zabiegów operacyjnych precyzu-
je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz 15) w tym § 9, 
w szczególności pkt. 9 oraz 10, dostęp: www.mz.gov.pl).

Z poważaniem

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, 
prof. UMK Konsultant Krajowy w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego
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Czy należy wykonywać polecenia lekarskie,  
które są wydawane na kilka minut przed zakończeniem zmiany?

Jak zaznaczono w pytaniu dotyczącym czasu pracy Kodeks 
Pracy stanowi, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodaw-
cy w ciągu całego swojego czasu pracy. W Pani przypadku do 
godziny 1900.

Zlecenie lekarskie wydane na kilka minut przed końcem zmia-
ny, nadal należy traktować jako jeden z Pani obowiązków, mimo 
że jego wykonanie spowoduje przekroczenie przez Panią czasu 
pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna są obowiązane, 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzie-
lenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu 
mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Pielęgniarka i położna zgodnie z zasadami etyki powinny dbać 
o dobro pacjenta, dlatego pomimo zakończenia przez Panią zmia-
ny, zlecenie lekarskie powinno zostać wykonane, jeśli nie jest 
możliwe przekazanie takiego zlecenia innej pielęgniarce (z nas-
tępnej zmiany), ze względu na konieczność natychmiastowej 
pomocy pacjentowi. Tak jak zostało zaznaczone powyżej czas 
na wykonanie takiego zlecenia oraz przekazanie raportu zmie-
niającej pielęgniarce stanowi nadgodziny.

Prezes NRPiP 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Czy przekazywanie raportu pielęgniarce odbywającej zmianę 
bezpośrednio po zmianie innej pielęgniarki można traktować 
jako nadgodziny?

Jak wynika z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy, czasem pracy jest 
czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wyko-
nywania pracy. Czas przekazywania raportów pielęgniarskich, 
w tym również czas przekazywania raportów przez pielęgniarki 
zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy, powinien 

Opinie i stanowiska NRPiP



45

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

więc być w pełni wliczany do czasu pracy, a co za tym idzie ewi-
dencjonowany. Wykonywanie zadania wynikającego z rodzaju 
świadczonej przez pielęgniarkę pracy na terenie zakładu pracy, 
powinno być zatem w całości wliczane do czasu pracy.

Z powyższego wynika, że jeżeli przekazanie raportu pielęgniars-
kiego powoduje przekroczenie obowiązujących pielęgniarkę norm 
czasu pracy, świadczy ona pracę w godzinach nadliczbowych, za 
którą otrzymać powinna wynagrodzenie powiększone o stosow-
ny dodatek, zgodnie z art. 151 k.p. Zgodnie bowiem z art. 151 
§ 1 k.p., praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłu-
żony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego 
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w go-
dzinach nadliczbowych.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w piśmie 
Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy 
z dnia 17 kwietnia 2009 roku znak GNN-417/456-68/09, gdzie 
stwierdzono, że „czas przekazywania raportów przez pielęgniarki 
zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy, powinien 
być w pełni wliczany do czasu pracy” oraz zostało wyrażone 
w Stanowisku Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy 
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie czasu pracy pielęgniarek 
zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy w związku 
z przekazywaniem zmian.

Dział Prawny NRPiP
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O  
pinie prawne

Termin wejścia w życie 
zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych:

Dyrektywa Unii Europejskiej jest specyficznym aktem praw-
nym. Nie jest to dokument, na który można powoływać się bez-
pośrednio w kontaktach z danym organem w państwie człon-
kowskim. Dopiero implementacja dyrektywy za pomocą ustawy 
daje możliwość jej stosowania. Organy Unii Europejskiej poprzez 
dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie do wprowadzenia 
pewnych regulacji prawnych. Dyrektywy służą do osiągnięcia 
wskazanego w nich, pożądanego stanu rzeczy. Dyrektywy w wie-
lu kwestiach pozostawiają krajom członkowskim Unii znaczną 
swobodę wyboru rozwiązań.

Warto zwrócić uwagę na art. 3 ust. 1 Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 
w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem sys-
temu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporzą-
dzenie w sprawie IMI”) zgodnie, z którym państwa członkowskie 
wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i admi-
nistracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 
dnia 18 stycznia 2016 r.

Reasumując należy dodać, iż wskazana powyżej data jest osta-
tecznym terminem, w jakim państwa członkowskie muszą przy-
jąć odpowiednie regulacje. Jednocześnie to od ustawodawców 
każdego z państw członkowskich zależy, kiedy implementują ni-
niejszą dyrektywę. Muszą to zrobić do 18.01.2016 roku, jednakże 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby transponować ją wcześniej.

Prezes NRPiP 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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W  
ynagrodzenie za dyżury pielęgniarek

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiła opinię prawną 
dotyczącą dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez 
pielęgniarki.

Z opinii wynika, że za każdą godzinę pozostawania w gotowoś-
ci do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje im wyna-
grodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego.

 Wynika tak z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, która mówi, że pracownicy wykonujący zawód me-
dyczny (a więc także pielęgniarki i położne - por.: art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy) i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni 
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą 
w zakresie stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowot-
nego mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie 
tego podmiotu dyżuru medycznego.

Natomiast w przypadku wezwania do podmiotu leczniczego 
przysługuje im wynagrodzenie wynikające z osobistego zasze-
regowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a je-
żeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. 
W takim bowiem przypadku, w myśl art. 98 ust 4 ustawy zasto-
sowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego.

Jeżeli chodzi o pielęgniarki nie spełniające wymogów art. 95 
ust. 1 ustawy (np.: nie legitymujące się wykształceniem wyższym) 
zastosowanie mieć będą przepisy ogólne.

O wynagrodzeniu za czas dyżuru (ewentualnie czasie wolnym 
za dyżur) traktuje art. 151 § 3 k.p. który mówi, iż za czas dy-
żuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi 
przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym 
długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu 
wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zasze-
regowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a je-
żeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 

Opinie i stanowiska NRPiP



48

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. 
Przepisu tego - stosownie do treści § 4 cyt. przepisu - nie sto-
suje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r. sygn. II 
PK 115/11, publ.: OSNP 2013 r. Nr 9-10, poz. 103 wyjaśniono, że 
„Pozostawanie pracownika w gotowości do wykonywania pracy 
po wezwaniu go przez pracodawcę za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość („pod telefonem”), jeżeli pracownik 
ma obowiązek stawić się do pracy w wyznaczonym czasie, jest 
dyżurem w innym wyznaczonym miejscu w rozumieniu art. 151 
§ 1 k.p..”

Oznacza to, że w omawianej sytuacji, minimum należnym pie-
lęgniarce za czas pełnienia dyżuru pod telefonem jest czas wolny 
od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie 
braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie 
wynikające z jej osobistego zaszeregowania, określonego stawką 
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia 
nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagra-
dzania - 60% wynagrodzenia.

Podobnie jak w przypadku pielęgniarek, o których mowa w art. 
95 ust. 1 ustawy, o których mowa wyżej, zasadą jest, iż regula-
miny czy umowy o pracę mogą regulować powyższe kwestie 
w sposób bardziej korzystny dla pielęgniarek. W sytuacji, w której 
czyniłyby to w sposób mniej korzystny - tego rodzaju posta-
nowienia będą nieważne, a w ich miejsce wejdą odpowiednie 
przepisy prawa pracy.

Źródło: www.nipip.pl, stan z dnia 20 stycznia 2014 r.

Opracowanie:
Magdalena Okoniewska
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S  
tanowisko naczelnej pielęgniarki

W strukturze ZOZ nie może zabraknąć 
stanowiska naczelnej pielęgniarki

W strukturze organizacyjnej publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej nie można pominąć stanowisk obligatoryjnych, w tym 
stanowiska naczelnej pielęgniarki - uznał WSA w Krakowie.

Rada powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian 
w statucie publicznego szpitala specjalistycznego.

Wojewoda uznał, iż uchwała narusza ustawę o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), między 
innymi poprzez pominięcie w strukturze szpitala stanowiska 
naczelnej pielęgniarki.

W odpowiedzi rada powiatu stanęła na stanowisku, iż ani wo-
jewoda ani samorząd zawodowy nie mogą domagać się tworzenia 
określonego stanowiska w publicznym zakładzie opieki zdrowot-
nej, nawet, jeśli jest ono konieczne dla właściwego wykonywa-
nia zawodu pielęgniarek i położnych. Zdaniem rady w ustawie 
o zakładach opieki zdrowotnej nie ma regulacji nakazujących 
obligatoryjne tworzenie stanowiska naczelnej pielęgniarki.

WSA rozpatrując skargę zgodził się z organem nadzoru, iż 
zmiany wprowadzone w uchwale rady powiatu w rzeczywistoś-
ci doprowadziły do niedozwolonego pominięcia stanowiska 
naczelnej pielęgniarki. W ocenie sądu zmiana taka umożliwiła 
uniknięcie obligatoryjnej procedury konkursowej obowiązującej 
w zakresie obsady tego stanowiska.

WSA podkreślił, iż ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 
i przepisy wykonawcze przewidują określone elementy ustroju 
ZOZ, w tym w szczególności stanowisko naczelnej pielęgniarki 
i pielęgniarki oddziałowej, precyzując dodatkowo warunki jakie 
musi spełnić osoba na tym stanowisku. W tym zatem zakresie 
obowiązujące przepisy wyłączają samodzielność statutową po-
wiatu - podkreślił WSA.

WSA zwrócił uwagę, iż zawarty w ustawie katalog stanowisk 
jakie mogą być powołane w ZOZ nie jest zamknięty i w ramach 
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samodzielności statutowej organ powiatu mógłby powołać także 
inne stanowiska nie wymienione w ustawie.

Nie jest jednak dopuszczalne omijanie ustawy i kształtowa-
nie struktury organizacyjnej szpitala, które doprowadziłoby do 
sprzeczności z ustawą. Wprowadzenie zamiast stanowiska „pie-
lęgniarki naczelnej” innego stanowiska o tych samych funkcjach, 
stanowi obejście prawa - uznał WSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 14 listopada 2013 r., 
sygn. akt III SA/Kr 844/13; 
opublikowano: www.samorzad.lex.pl, 2014-01-17

Anna Dudrewicz
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P 
ielęgniarki na oddziałach położniczych

Zatrudnianie pielęgniarek 
na oddziałach położniczych  

niezgodne z prawem

Według opinii Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zatrud-
nianie pielęgniarek na oddziałach: ginekologicznym, ginekologii 
onkologicznej, położniczo-noworodkowym, neonatologicznym, 
patologii ciąży, na sali porodowej czy izbie przyjęć położniczo-
ginekologicznej wydaje się niezgodne z treścią ustawy.

Kompetencje pielęgniarek ujęte są w odrębnym artykule usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039 
z późn. zm.) i odnoszą się do innych dziedzin. Nie bez przyczyny 
ustawodawca zróżnicował kompetencje tych dwóch grup zawodo-
wych. Wynika z tego, że uzasadnione jest i prawnie i merytorycz-
nie zatrudnianie położnych w wyżej wymienionych oddziałach. 
Pozostałe oddziały szpitalne pozostają w obszarze zainteresowań 
pielęgniarek - co jest uzasadnione opisem ich kompetencji za-
wodowych.

Kompetencje położnej, określone w ustawie o zawodach pie-
lęgniarki i położnej odnoszą się do opieki świadczonej kobie-
cie ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety ze 
schorzeniami ginekologicznymi. Są to unikatowe kompetencje 
- żadna inna grupa zawodowa nie może ich świadczyć. Są one 
przynależne zawodowi położnej - potwierdzone prawem wyko-
nywania zawodu. Te unikatowe kompetencje położnych deter-
minują miejsce pracy położnych.

Grupie tej przynależą szczególne kompetencje. Są to m.in.:
- rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad kobietą w prze-

biegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenie w określo-
nym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży 
fizjologicznej;

- kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego 
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
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- prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

- przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku koniecz-
ności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych 
także porodu z położenia miednicowego;

- podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do 
czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, 
a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;

- sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monito-
rowaniu przebiegu okresu poporodowego;

- badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podejmowanie 
w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym na-
tychmiastowej reanimacji;

- realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji;

- samodzielne udzielaniu w określonym zakresie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych;

- profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych;
- rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowoś-

ci wymagających skierowania do lekarza;
- sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;
- prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej
Poza analizą dokumentów prawnych warto sięgnąć do praktyki 

edukacyjnej i systemu kształcenia położnych w Polsce. Położna 
przed uzyskaniem dyplomu licencjata położnictwa musi zdać 
egzamin z praktycznego przygotowania do zawodu - ten egza-
min ma miejsce właśnie na wyżej wymienionych oddziałach 
pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej złożonej 
z położnych.

Ze względu na coraz częstsze sygnały o próbach zatrudniania 
pielęgniarek na wyżej wymienionych oddziałach należy pod-
kreślić, że egzamin z praktycznego przygotowania do zawodu 
pielęgniarki nigdy nie odbywał się na tych oddziałach, bo nie 
mógł. Pielęgniarki w toku kształcenia nie są przygotowywane 
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do pracy w tych oddziałach i nie uzyskują takich kompetencji 
specjalistycznych. 

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wyraźnie określa 
świadczenia i sylwetkę pacjenta (pacjentki), którą ma opiekować 
się wyłącznie położna.

Standardy kształcenia w zawodzie położnej wyraźnie określają 
sylwetkę absolwenta, która jest spójna z treścią ustawy o zawodzie 
i charakteryzuje kompetencje, które ma zdobyć absolwent. 

Standardy kształcenia w zawodzie pielęgniarki są zawarte w od-
dzielnym dokumencie i odnoszą się do innych kompetencji.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia pacjentkom bezpieczeństwa 
i opieki wysokiej jakości należy w procesie rekrutacji pracowni-
ków kierować się w pierwszym rzędzie zapisami aktu wyższego 
czyli ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej gdzie wyraźnie 
określono kompetencje zawodowe.

Opracowanie:
Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nipip.pl, stan z dnia 13 stycznia 2014 r.
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E  
uropejska legitymacja zawodowa

UE wprowadza  
europejską legitymację zawodową

17 stycznia weszły w życie zmiany w dyrektywie 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. 

Uznawania Kwalifikacji Zawodowych.
Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia 
europejskiej legitymacji zawodowej, systemu 
ostrzegania oraz uznawania doświadczenia 

zawodowego.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE 

z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrz-
nym („rozporządzenie w sprawie IMI”) wprowadza europejską 
legitymację zawodową.

Będzie to certyfikat elektroniczny, który zostanie wprowadzony 
dla wybranych zawodów (m.in. zawodów medycznych) o najwięk-
szej mobilności, stanowiący nową ścieżkę uznania kwalifikacji.

Na podstawie przekazanych dokumentów organ w państwie 
wysyłającym stworzy projekt legitymacji, który również będzie 
dostępny dla państwa przyjmującego, które porówna dokumen-
ty ze swoimi wymaganiami i podejmie decyzję czy do uznania 
kwalifikacji jest to wystarczające. Jeśli tak, to wtedy nastąpi zat-
wierdzenie legitymacji. W przypadku stwierdzenia, że konieczny 
jest staż lub test, zatwierdzenie nastąpi po spełnieniu wskazanych 
wnioskodawcy warunków.

Dyrektywa ma za cel zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i ochrony konsumentów. Skutkiem tego jest rozszerzenie 
obowiązków informacyjnych i ostrzegawczych w odniesieniu 
do pracowników służby zdrowia. Ostrzeganie ma następować 
przez system IMI i być niezależne od tego czy dana osoba złożyła 
wniosek o wydanie legitymacji.
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Do dyrektywy zostały również wprowadzone, zaproponowane 
przez Polskę zmiany umożliwiające automatyczne uznawanie 
kwalifikacji polskich pielęgniarek - absolwentek liceów medycz-
nych (na zasadzie praw nabytych), a także zmiana warunków 
uznawania kwalifikacji pielęgniarek - absolwentek szkół poma-
turalnych polegająca na skróceniu wymaganego doświadczenia 
zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat zamiast 5 lat doś-
wiadczenia z ostatnich 7 lat).

Opracowanie:
Ewelina Wójcik, 

RPE WK

Źródło: www.nipip.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.
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O  
pinia w sprawie składki członkowskiej

W odpowiedzi na pismo w sprawie zajęcia stanowiska  
w kwestii ustalenia wysokości składki członkowskiej,  
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W myśl art. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 
1038 ze zm.) członkowie samorządu (pielęgniarek i położnych) 
są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską, której 
wysokość - stosownie do dyrektyw wypływających z art. 20 
pkt 11) ustawy - określa Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
w drodze uchwały.

Delegację powyższą Krajowy Zjazd wykonał podejmując 
uchwałę Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkow-
skiej oraz zasad jej podziału.

Zatem, zapłata składki w wysokości określonej w uchwale Kra-
jowego Zjazdu jest obowiązkiem każdego członka samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych.

Po myśli zaś § 1 ust. 1 cyt. uchwały, składki członkowskie 
opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych. W tej 
sytuacji, rzeczą każdego członka samorządu jest zapewnienie, by 
jego składka na rzecz korporacji została odprowadzona.

Wysokość składki członkowskiej określa § 2 ust. 1 pkt 1) cyt. 
wyżej uchwały nr 19, miesięczną składkę członkowską określono 
na poziomie 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w 
przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej 
na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służ-
bowego, a także w § 2 ust. 1 pkt 3) przyjęto miesięczną składkę 
członkowską w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłasza-
nego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód 
pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej m.in. 
dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach 
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działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej prak-
tyki zawodowej.

Wyjątki w tym zakresie wprowadza § 4 uchwały, stanowiący, 
iż z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, 
położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające 

zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek 

odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.
Na osobach należących do jednej z trzech w/w grup obowiązek 

uiszczania składek nie ciąży. (...)
Pragnę poinformować, że zdajemy sobie sprawę, że treść tej 

uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska, 
niemniej jednak przyjęcie przez delegatów Zjazdu ww. uchwały 
w takim brzmieniu oznacza, że delegaci uznali za słuszne okreś-
lone w niej zasady opłacania składek członkowskich.

Należy również zauważyć, że jedynym organem, który może 
dokonać jakichkolwiek zmian odnośnie wysokości składki człon-
kowskiej jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Pozostaję z nadzieją, że powyższe wyjaśnienia będą dla Pani 
pomocne.

Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 3 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 
roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego

Prezydium NRPiP wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów 
w/w rozporządzenia dotyczącego pominięcia stanowiska pielę-
gniarki w wykazie osób uprawnionych do realizacji świadczeń 
z zakresu leczenia stomatologicznego. Powyższy zapis spowoduje 
zmianę stanowiska pielęgniarki na pomoc dentystyczną, co skut-
kować będzie degradacją zawodową znacznej grupy pielęgniarek 
od lat wykonujących zawód w placówkach stomatologicznych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych widząc zagrożenie dla 
pozycji zawodowej i ekonomicznej pielęgniarek realizujących 
świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego zgłaszała uwa-
gi do projektu rozporządzenia wnioskując o utrzymanie realizacji 
świadczeń również przez pielęgniarki.

Należy podkreślić, iż zatrudnione tam pielęgniarki posiadają 
doświadczenie, wieloletni staż pracy na danym stanowisku oraz 
wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny, 
prezentując dużą wiedzę w tej dziedzinie.

Uważamy, że po raz kolejny opinie samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych zostały zlekceważone przez decydentów.

Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowych moż-
liwości wykonywania zadań w zakresie leczenia stomatologicz-
nego przez pielęgniarki poprzez zmianę zapisów w/w rozporzą-
dzenia i umieszczenie w wykazie pozostały personel „stanowiska 
pielęgniarki z 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu świad-
czeń stomatologicznych”.
 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 4 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie

sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy  
systemu ratownictwa medycznego

Prezydium NRPiP realizując działania wynikające z ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych zwraca ponownie uwagę 
na nieprawidłowości wynikające z praktyk kadry zarządzającej 
niektórych podmiotów leczniczych.

Powyższe nieprawidłowości dotyczą zwalniania pielęgniarek 
i pielęgniarzy wykonujących zawód w ramach systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego i zatrudnienie na ich miejsce 
ratowników medycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi 
m. in. pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Wskazuje to, 
iż powyższe grupy zawodowe posiadają te same uprawnienia do 
wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 
medycznego.

Brak jest uzasadnienia dla działań dysponentów jednostek, 
którzy zwalniają pielęgniarki a na ich miejsca zatrudniają ra-
towników medycznych.

Wskazujemy, iż projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie 
określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie za-
warcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w po-
zycji - ratownictwo medyczne wprowadza zmiany nazewnictwa 
dla zawodu systemu ratownictwa medycznego, określając je jako 
„personel nielekarski”.

Takie działania są niedopuszczalne i budzą sprzeciw naszego 
środowiska, przyjęta nomenklatura nazewnictwa pracowników 
wykonujących świadczenia zdrowotne w Systemie Ratownic-
twa Medycznego została jasno określona w ustawie o Państwo-
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wym Ratownictwie Medycznym, dlatego też niezrozumiałym 
jest wprowadzanie nowych niezgodnych ze słownikiem ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym określeń dla pracow-
ników systemu.

Prezydium NRPiP stwierdza, iż powyższe działania są wstę-
pem do likwidacji stanowisk pracy pielęgniarek i pielęgniarzy 
w systemie Ratownictwa Medycznego. Takie działania w ocenie 
samorządu są przejawem dyskryminacji zawodu pielęgniarki 
i pielęgniarza oraz brakiem odpowiedzialności za wydatkowanie 
środków publicznych w tym także z funduszy Unii Europejskiej 
na przygotowanie wysokospecjalistycznej kadry pielęgniarek 
i pielęgniarzy, którzy z chwilą powstania projektu systemu ra-
townictwa medycznego ten system tworzyli.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 16 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 z dnia 4 grudnia 2013 roku dotyczące treści

Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, 
Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady NFZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwia 
się stosowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia praktykom, 
w których Prezes NFZ dopuszcza się zmian w treści Zarządzenia 
niezgodnych z wcześniej przekazanym do konsultacji społecz-
nych projektem.

Treść projektu została zmieniona z dnia na dzień bez uzgod-
nienia z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych 
z ogromną stratą dla środowiska.

Naczelna Rada od wielu lat wnioskuje do Prezesa NFZ o wzrost 
środków na realizację zadań w zakresie pielęgniarki POZ.

W związku z faktem, że treść przyjętego Zarządzenia w istot-
ny sposób różni się od treści projektu i uzgodnień w trakcie 
spotkania z Panią Prezes NFZ w miesiącu sierpniu 2013 roku 
wnosimy o wprowadzenie do treści Zarządzenia procedur do-
datkowo finansowanych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

 Prezes NRPiP  Sekretarz NRPiP 
 Grażyna Rogala-Pawelczyk  Joanna Walewander
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 15 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące

projektu zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju: 

świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza stanowczy 
sprzeciw wobec proponowanych w projekcie zmian, które dopro-
wadzą do całkowitej likwidacji świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych, co jednocześnie będzie skutkowało pozostawieniem 
bez opieki tysiące potrzebujących pacjentów i ich rodzin.

NRPiP domaga się natychmiastowego podjęcia działań w spra-
wie zmiany zapisów w/w projektu, w części dotyczącej świadczeń 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz zasad 
jej finansowania.

Wejście w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w proponowanej formie będzie przyczyną marginali-
zacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na rynku 
usług zdrowotnych lub całkowitego jej upadku. Proponowany 
projekt Zarządzenia, w części dotyczącej zasad sprawozdawania, 
rozliczania i finansowania w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej należy odrzucić i uznać jako skandaliczne 
pogwałcenie praw pacjenta! 

Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym przypadku narzuca w trak-
cie już istniejącej opieki nad pacjentem zmianę zasad rozliczania 
osobodnia na stawkę rażąco niską, stosuje w ten sposób mono-
polistyczną praktykę wobec pacjentów i świadczeniodawców!
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Jest to czyn społecznie nieakceptowany narusza zasady współ-
życia społecznego i zasady równego traktowania obywateli wy-
nikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wzywa do na-
tychmiastowego podjęcia działań eliminujących niekorzystne 
zapisy, które zagrażają właściwej opiece nad pacjentami oraz pie-
lęgniarkom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w zak-
resie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

 Prezes NRPiP  Sekretarz NRPiP 
 Grażyna Rogala-Pawelczyk  Joanna Walewander

Opinie i stanowiska NRPiP



64

Biuletyn nr 89/2014    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

oraz
Prezydium Zarządu  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie braku działań  
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  

w odpowiedzi na postulaty wnoszone  
przez Pielęgniarki i Położne

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych domagają się w try-
bie pilnym przekazania stronie społecznej informacji o efektach 
pracy nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1545).

Zmiana powyższego dokumentu jest niezbędna, ponieważ 
dalsze utrzymywanie obecnie obowiązujących zapisów przed-
miotowego rozporządzenia doprowadzi do znacznego ograni-
czenia liczby Pielęgniarek i Położnych w oddziałach szpitalnych 
co zmniejszy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Domagamy się zobowiązania podmiotów leczniczych do infor-
mowania opinii publicznej o aktualnych obsadach Pielęgniarek 
i Położnych.

Ponadto pilnej interwencji wymaga ustalenie wynagrodzenia 
dla Pielęgniarek i Położnych na poziomach odpowiadających ich 
kwalifikacjom, pełnionym funkcjom i doświadczeniu, uwzględ-
niających zagrożenie i niebezpieczeństwo związane z wykony-
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waniem tego zawodu oraz spoczywającej na Nich odpowiedzial-
ności. Ustalenie wynagrodzeń na odpowiednim poziomie jest 
niezbędne by pozyskać młodych ludzi do zawodu Pielęgniarki 
i Położnej.

Zwracamy uwagę iż w ciągu pięciu najbliższych lat dojdzie 
do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych 
Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Skutkować to będzie poz-
bawieniem społeczeństwa polskiego opieki i brakiem realizac-
ji świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Pielęgniarki 
i Położne.

Oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wią-
żących decyzji.

Brak reakcji zmusi nas do podjęcia radykalnych działań.

 Przewodnicząca Zarządu  Prezes Naczelnej Rady 
 Krajowego Ogólnopolskiego ZZPiP  Pielęgniarek i Położnych 
 Lucyna Dargiewicz  Grażyna Rogala-Pawelczyk

Powyższe Stanowisko zgodnie z przyjętymi ustaleniami zostało 
przesłane do:

Prezydenta
Prezesa Rady Ministrów
Ministra Zdrowia
Klubów Parlamentarnych
Marszałka Sejmu
Marszałka Senatu
Komisji Zdrowia w UE
Międzynarodowej Organizacji Pracy
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K  
obieta Medycyny 2014

Drogie Koleżanki i Koledzy,

z ogromną przyjemnością informuję, że nasza przedstawicielka, 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
została nominowana do tytułu  
KOBIETA MEDYCYNY 2014

Znalazła się w gronie 30 wybitnych przedstawicielek zawodów 
medycznych lub w inny sposób związanych z systemem opieki 
zdrowotnej.

 Nominacja Prezes NRPiP to docenienie tego, co my wszystkie 
- jako samorząd zawodowy - robimy na rzecz „utrzymanie rangi 
zawodu pielęgniarki i położnej oraz ich miejsca w polskim syste-
mie ochrony zdrowia.”, jak napisano w uzasadnieniu wyboru.

Kapituła wybierająca kandydatki do tytułu KOBIETA MEDY-
CYNY 2014 dostrzegła nasz wysiłek, pisząc: „Twarde stanowi-
sko NRPiP niejednokrotnie - chociażby w sprawie finansowania 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki dłu-
goterminowej na rok 2014 i lata następne - wpłynęło na kształt 
całego systemu ochrony zdrowia”.

 Jestem przekonana, że to docenienie rangi zawodu pielęgniarki 
przez skierowany do środowiska medycznego portal internetowy 
przyczyni się do tego, że nasz głos w ważnych sprawach dla pac-
jentów i naszego środowiska, będzie coraz lepiej słyszalny.

 Więcej o samym plebiscycie, a także sylwetki wszystkich kan-
dydatek i zasady głosowania oraz termin ogłoszenia wyników 
plebiscytu znajdziecie Państwo na stronie http://kobiety-medy-
cyny.pl/

 Pozdrawiam serdecznie
Teresa Kuziara 

Wiceprezes NRPiP
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N  
owe akty prawne

1. Dz.U.2014.145 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opako-

wań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecz-
nych oraz niektórych mieszanin

2. Dz.U.2014.168 z dnia 4 lutego 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu  

Agencji Oceny Technologii Medycznych

3. Dz.U.2014.88 z dnia 17 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Kra-
jowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjal-
nym

4. Dz.U.2014.87 z dnia 17 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastoso-

wania przymusu bezpośredniego

5. Dz.U.2014.86 z dnia 17 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonują-

cego obserwację orzeczoną przez sąd

6. Dz.U.2014.104 z dnia 22 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na do-

puszczenie do obrotu produktu leczniczego

Nowe akty prawne
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7. Dz.U.2014.66 z dnia 14 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie procedur ramowych przyjmowania wezwań przez 

dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratow-
nictwa medycznego

8. Dz.U.2014.6 z dnia 3 stycznia 2014 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

9. Dz.U.2014.20 z dnia 7 stycznia 2014 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzys-

kiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryj-
nych

10. Dz.U.2014.4 z dnia 3 stycznia 2014 roku.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy we-

ryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz 
wysokości opłaty za tę analizę

11. Dz.U.2013.1715 z dnia 31 grudnia 2013 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiega-

jących się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifi-
kowanych pracowników ochrony fizycznej

12. Dz.U.2013.1570 z dnia 17 grudnia 2013 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpo-

wiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu 
zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

13. Dz.U.2013.1562 z dnia 13 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin ma-

Nowe akty prawne
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jących zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

14. Dz.U.2013.1610 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwaran-

towanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uza-
leżnień

15. Dz.U.2013.1559 z dnia 16 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki 

w 2014 r.

16. Dz.U.2014.10 z dnia 3 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie 

okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego

17. Dz.U.2013.1565 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie

18. Dz.U.2013.1678 z dnia 9 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby me-

dyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

19. Dz.U.2013.1511 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego

Nowe akty prawne
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P  
rocedury bezpieczeństwa

Z dniem 27 czerwca 2013 r. weszło w życie nowe rozporządze-
nie dotyczące procedur bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami 
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

28 lutego 2014 r., upłynie termin na sporządzenie raportu 
o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym 
w zak resie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych.

Celem raportu ma być przekazanie pracownikom informacji 
o ekspozycji zawodowej związanej z wykonywaną pracą w danym 
podmiocie leczniczym, a także weryfikacja zakresu i efektywnoś-
ci podejmowanych przez pracodawcę działań zmierzających do 
ograniczenia liczby zranień. Przekazywane do publicznej wia-
domości informacje mają zmotywować pracodawców do podej-
mowania stosownych działań, a w szczególności do inwestowa-
nia w sprzęt posiadający rozwiązania najskuteczniej chroniące 
pracowników przed zranieniem.

W myśl § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
(dalej r.b.h.o.n.) (Dz. U. poz. 696) pracodawca nie rzadziej niż 
raz na 6 miesięcy ma obowiązek sporządzać raport o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień 
ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Przepisy nie określają urzędowego wzoru takiego raportu, na-
tomiast zgodnie z treścią r.b.h.o.n. powinien on zawierać w szcze-
gólności następujące informacje:

1) tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędzia-
mi, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie 
sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie 
poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne 
podmiotu leczniczego,
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2) tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie lecz-
niczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, 
które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zra-
nieniem,

3) analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym 
uwz ględnieniem ich przyczyn systemowych,

4) propozycje możliwych działań mających na celu ograni-
czenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do 
użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych 
narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zra-
nieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań,

5) informacje o działaniach, związanych z aktualizacją pro-
cedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami 
(o ile takowe działania były realizowane w okresie spra-
wozdawczym),

6) informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie szko-
leń mających na celu zapobieganie narażeniu i jego skut-
kom.

Przepisy nie wskazują również, kto w danej placówce powinien 
taki raport przygotować?

Zważywszy jednak na mnogość, a zarazem różnorodność in-
formacji, jakie powinny się w nim znaleźć, można przypuszczać, 
że do jego sporządzenia należy zaangażować wiele komórek or-
ganizacyjnych, które będą dysponowały danymi związanymi 
m.in. z ekspozycją zawodową (m.in. lekarz medycyny pracy), 
rodzajem wszystkich stosowanych ostrych narzędzi medycznych 
(m.in. dział zaopatrzenia), oszacowaniem kosztów związanych 
z wymianą narzędzi na bezpieczniejsze (np. dział zakażeń szpi-
talnych w porozumieniu z działem zaopatrzenia), czy wreszcie 
zmianami w zakresie szkoleń z dziedziny bhp (m.in. pracownik 
służby bhp).

Powyższy raport, po zatwierdzeniu przez pracodawcę, powi-
nien zostać udostępniony pracownikom w przyjętej w danym 
zakładzie formie. Może to zatem nastąpić zarówno przez za-
mieszczenie go w wewnętrznej sieci komputerowej (intranecie), 
jak również przez wywieszenie go na ogólnodostępnej tablicy 
ogłoszeń.
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Przepisy r.b.h.o.n. nie przewidują szczególnych konsekwen-
cji za brak raportu w terminie. Nie oznacza to jednak, że jego 
sporządzenie nie jest obowiązkowe i nie jest obwarowane żadną 
sankcją.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 283 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), pracodawca jako odpowiedzialny za 
stan bhp, w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków w tym 
zakresie, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Maciej Ambroziewicz

Źródło: newsleter.wolterkluwer
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N  
owy wykaz kursów i specjalizacji

Minister zdrowia ogłosił w dniu 12 grudnia 2013 roku nowy 
wykaz kursów kwalifikacyjnych oraz specjalizacji, które może 
odbywać pielęgniarka i położna.

Z dotychczas obowiązującego wykazu specjalizacji dla pie-
lęgniarek zlikwidowano 6 specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa:

- środowiska nauczania i wychowania,
- kardiologicznego,
- nefrologicznego,
- diabetologicznego,
- neurologicznego,
oraz
- w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotne.
Specjalizację zachowawczą zastąpiono internistyczną.
Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinie 

ginekologiczno-położniczej (połączono w jedną specjalizację).
Z dotychczas obowiązującego wykazu specjalizacji dla położ-

nych zlikwidowano specjalizację w dziedzinie promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa ginekologicznego i w dzie-
dzinie pielęgniarstwa położniczego.

Z wykazu specjalizacji, które mogły odbywać dotychczas za-
równo pielęgniarki jak i położne zlikwidowano szkolenie spec-
jalizacyjne w dziedzinie organizacji i zarządzania.

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek dodatkowo mogą wg 
nowego rozporządzenia odbywać się w np. dziedzinach pielęg-
niarstwa:

- diabetologicznego (bowiem zlikwidowano specjalizację dia-
betologiczną)

- geriatrycznego (nowy kurs kwalifikacyjny)
- internistycznego (dotychczas zachowawczego)
- neurologicznego (nowy kurs kwalifikacyjny, bowiem zlikwi-

dowano specjalizację neurologiczną)
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- transplantacyjnego (nowy kurs kwalifikacyjny)
- w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w 

ochronie zdrowia pracujących.

Z dotychczas obowiązującego wykazu kursów kwalifikacyjnych 
dla pielęgniarek zlikwidowano w dziedzinie promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej).

Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone 
w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii; (nowy kurs kwalifikacyjny).

Z dotychczas obowiązującego wykazu kursów kwalifikacyjnych 
dla położnych zlikwidowano kurs pielęgniarstwa neonatologicz-
nego i w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej .

Z wykazu kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać do-
tychczas zarówno pielęgniarki jak i położne zlikwidowano kurs 
w dziedzinie organizacji i zarządzania.

Poniżej prezentujemy nowy wykaz kursów kwalifikacyj-
nych i szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły odbywać 
pielęg niarki i położne.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa 
oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 

w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone 
w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego;
5) onkologicznego;
6) operacyjnego;
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.

2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona 
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 
w ochronie zdrowia pracujących.
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3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dzie-
dzinach pielęgniarstwa:
1) ginekologiczno-położniczego;
2) rodzinnego.

4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być pro-
wadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.

§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowa-
dzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) diabetologicznego;
4) geriatrycznego;
5) internistycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego z dializoterapią;
8) neonatologicznego;
9) neurologicznego;
10) onkologicznego;
11) operacyjnego;
12) opieki długoterminowej;
13) opieki paliatywnej;
14) pediatrycznego;
15) psychiatrycznego;
16) ratunkowego;
17) rodzinnego;
18) środowiska nauczania i wychowania;
19) transplantacyjnego.

2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzo-
ny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
- w ochronie zdrowia pracujących.
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3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone 
w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 

i ginekologii;
2) operacyjnego;
3) rodzinnego.

4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może 
być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 
roku.

Minister Zdrowia 
B. Arłukowicz
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W  
yroby medyczne wydawane na zlecenie

Wyroby medyczne 
wydawane na zlecenie przez: 

osoby uprawnione 
oraz pielęgniarki i położne

1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów me-
dycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa kata-
log wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom 
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia 
w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określe-
niem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich 
finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania 
i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada 
wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dos-
tępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia 
pacjentów w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 38. 1. ustawy o świadczeniach zdrowotnych fi-
nansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom 
przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrze-
nie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz 
ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne 
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może 
odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubez-
pieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy 
o świadczeniach.

2. Udział środków publicznych w cenie wyrobu medycznego 
nie może być niższy niż kwota stanowiąca 50% jego limitu 
finansowania ze środków publicznych, określonego w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 4.

3. Limit finansowania ze środków publicznych określony dla 
naprawy wyrobu medycznego może być wykorzystany przez 
świadczeniobiorcę do dokonania naprawy tego wyrobu 
w ustalonym dla niego okresie użytkowania. W przypadku 
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dokonania naprawy i wykorzystaniu części lub całości tego 
limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wy-
dłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu 
naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze roz-
porządzenia, wykaz wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie:
1) osoby uprawnionej,
2) pielęgniarki i położnej

- z określeniem limitów ich finansowania ze środków pub-
licznych i wysokości udziału własnego świadczeniobior-
cy w tym limicie i kryteria ich przyznawania,

3) okresy użytkowania oraz limity cen ich napraw
- uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowa-

nia, sposób ich wytwarzania, oraz możliwości płatnicze 
podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

5. Zlecenie na zaopatrzenie zawiera:
1) dane świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość;
2) określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem 

zaopatrzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem;
3) dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie;
4) potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowa-

nym wyrobem medycznym;
5) potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadcze-

niodawcy.
6. Zlecenie naprawy zawiera:

1) dane świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość;

Nowe akty prawne
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2) określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem 
naprawy wraz z pisemnym uzasadnieniem;

3) potwierdzenie uprawnienia do naprawy wyrobu medycz-
nego;

4) potwierdzenie naprawy wyrobu medycznego u świadcze-
niodawcy.

Powyższe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami or-
topedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, 
poz. 1141 z późn. zm.).

 Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kon-
tynuacji wydawania określonych takich jak (cewniki zewnętrzne, 
cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe urologiczne, worki do 
zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne, pie-
luchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne) 
wyrobów medycznych na zlecenie są:

- pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego
- pielęgniarka lub położna będącą świadczeniodawcą, z któ-

rym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej,

albo
- pielęgniarka lub położna zatrudniona lub wykonującą za-

wód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowe akty prawne
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie

wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(Dz.U. 2013.1565 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 
696, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubez-
pieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wraz z określeniem:

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wy-
sokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym li-
micie,

2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku 
do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzo-
ne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 
2014 r.

Nowe akty prawne
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2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu me-
dycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego 
po tym dniu, stosuje się te przepisy. 

Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia od-
bioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Nowe akty prawne
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W  
zory zleceń na wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

(Dz. U. 2013.1678 z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 
696, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medycz-
ne, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, 
stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem me-
dycznym dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia w przypadku:

1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie 
zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1 
zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Załączniki na kolejnych stronach

Nowe akty prawne
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Załącznik nr 1, str 1

Nowe akty prawne
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Załacznik nr 1, str 2
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N  
owy Konsultant Krajowy

Przyjęcie rezygnacji  
z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych

Na postawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 
roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 419, z późn. zm.), w związku ze złożoną rezygnacją, Minister 
Zdrowia odwołał z dotychczas pełnionej funkcji Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych - Panią dr n. o zdrowiu Elżbietę Szwałkiewicz, 
z dniem 31 grudnia 2013 r.

Powołanie  
Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych

Na postawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsul-
tantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, 
z późn. zm.) Minister Zdrowia powołał Panią dr n. o zdrowiu 
Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych, z dniem 2 stycznia 2014 r.

Konsultant Krajowy dr n. o zdrowiu Mariola Rybka posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinach: pielęgniarstwa opieki długoter-
minowej oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki. Czynnie uczestniczy w działalności dydaktyczno-nauko-
wej Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej we Włocławku.

W ramach działalności naukowo-badawczej jest autorem/
współautorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, 

Stanowiska i opinie konsultantów
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w tym dotyczących m.in. opieki geriatrycznej oraz opieki dłu-
goterminowej.

Od kilku lat kieruje zespołem pielęgniarskim, jako zastępca 
Dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa oraz, jako 
Kierownik Przedsiębiorstwa - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Szpitalu Lipno Sp. z o.o.

Należy dodać, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski w czerwcu 
2011 r. powołał Panią Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim.

Powyższy komunikat opublikowano 
na stronie Ministerstwa Zdrowia 
w dniu 27 grudnia 2013 roku

Stanowiska i opinie konsultantów
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O  
pinia Konsultanta Wojewódzkiego

Opinia 
w sprawie kompetencji i zakresu pracy położnych 

oraz oddziałów szpitalnych,  
w których mogą być zatrudnione

z dnia 9.08.2013 r.

Kompetencje położnej, określone w Ustawie o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (Dz.U. z 15 lipca 2011 nr 174 poz. 1039), 
odnoszą się do opieki świadczonej kobiecie ciężarnej, rodzącej, 
położnicy i noworodka oraz kobiety ze schorzeniami gineko-
logicznymi. Są to unikatowe kompetencje - żadna inna grupa 
zawodowa nie może ich świadczyć. Są one przynależne zawodowi 
położnej - potwierdzone prawem wykonywania zawodu.

Te unikatowe kompetencje położnych determinują miejsce pra-
cy położnych. Oddziały szpitalne, w których mają prawo pra-
cować położne to: oddział ginekologiczny, oddział ginekologii 
onkologicznej, oddział położniczo-noworodkowy, oddział neo-
natologiczny, oddział patologii ciąży, sala porodowa, izba przyjęć 
położniczo-ginekologiczna. Upoważniają je do tego szczególne 
kompetencje przynależne wyłącznie tej grupie zawodowej.

Są to m.in.:
„- rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad kobietą 

w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenie w ok-
reś lonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu 
ciąży fizjologicznej;

- kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego 
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

- prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

- przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku koniecz-
ności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych 
także porodu z położenia miednicowego;

- podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, 
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do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia 
łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;

- sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz moni-
torowaniu przebiegu okresu poporodowego;

- badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podejmowanie 
w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym 
natychmiastowej reanimacji;

- realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji;

- samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych;

- profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych;
- rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidło-

wości wymagających skierowania do lekarza;
- sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad ko-

bietą;
- prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakre-

sie: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania 
rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

- przygotowywanie do rodzicielstwa oraz pełnego przygoto-
wania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na 
temat higieny i żywienia.”

Zatrudnianie pielęgniarek na wyżej wymienionych oddziałach 
wydaje się niezgodne z treścią ustawy ponieważ kompetencje 
pielęgniarek ujęte są w odrębnym artykule (4.1. Dz.U. z 15 lipca 
2011 nr 174 poz. 1039) i odnoszą się do innych dziedzin. Nie bez 
przyczyny ustawodawca zróżnicował kompetencje tych dwóch 
grup zawodowych. Wynika z tego, że uzasadnione jest i prawnie 
i merytorycznie zatrudnianie położnych w wyżej wymienionych 
oddziałach. Pozostałe oddziały szpitalne pozostają w obszarze 
zainteresowań pielęgniarek - co jest uzasadnione opisem ich 
kompetencji zawodowych.

Poza analizą dokumentów prawnych warto sięgnąć do praktyki 
edukacyjnej i systemu kształcenia położnych w Polsce. Położna 
przed uzyskaniem dyplomu licencjata położnictwa musi zdać 
egzamin z praktycznego przygotowania do zawodu - ten egza-
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min ma miejsce właśnie na wyżej wymienionych oddziałach 
pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej złożonej 
z położnych. Ze względu na coraz częstsze sygnały o próbach 
zatrudniania pielęgniarek na wyżej wymienionych oddziałach 
należy podkreślić, że egzamin z praktycznego przygotowania do 
zawodu pielęgniarki nigdy nie odbywał się na tych oddziałach, bo 
nie mógł. Pielęgniarki w toku kształcenia nie są przygotowywane 
do pracy w tych oddziałach i nie uzyskują takich kompetencji 
specjalistycznych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wy-
raźnie określa świadczenia i sylwetkę pacjenta (pacjentki), którą 
ma opiekować się wyłącznie położna.

Standardy kształcenia w zawodzie położnej wyraźnie określają 
sylwetkę absolwenta, która jest spójna z treścią ustawy o zawo-
dzie i charakteryzuje kompetencje, które ma zdobyć absolwent. 
Standardy kształcenia w zawodzie pielęgniarki są zawarte w od-
dzielnym dokumencie i odnoszą się do innych kompetencji.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia pacjentkom bezpieczeństwa 
i opieki wysokiej jakości należy w procesie rekrutacji pracowni-
ków kierować się w pierwszym rzędzie zapisami aktu wyższego 
czyli ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej gdzie wyraźnie 
określono kompetencje zawodowe.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 

dla województwa mazowieckiego 
dr n. med. Grażyna Bączek
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P  
rzechowywanie i transport szczepionek

Informacja dotycząca warunków 
przechowywania i transportu szczepionek

Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza 
to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki 
przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. 
Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka 
powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łań-
cucha”, co oznacza temperaturę między +2 a +8 stopni. 

Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamro-
żenie jak przegrzanie. Szczególnie źle wpływa zamrożenie na 
szczepionki w postaci płynnej. Podanie szczepionki, która była 
nieprawid łowo przechowywana lub transportowana może spo-
wodować poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Farmaceuta sprzedający szczepionkę powinien poinformować 
kupującego o szczególnych warunkach przechowywania i trans-
portu szczepionek oraz jeśli to konieczne, wydać odpowiednie 
termoizolacyjne opakowanie transportowe. Jeśli farmaceuta 
nie dopełnił obowiązku poinformowania pacjenta o sposobie 
przechowywania zakupionej szczepionki co może skutkować 
nieprawidłowym jej przechowywaniem, pacjent może zwrócić 
szczepionkę do apteki i żądać zwrotu pieniędzy.

Wiele obecnie dostępnych w aptekach szczepionek to preparaty 
bardzo drogie. W wyniku nieprawidłowego przechowywania 
i transportu szczepionki ulegają uszkodzeniu i nie mogą być 
stosowane, co powoduje poważne straty finansowe.

Szczepionka kupowana w aptece powinna być w jak najkrót-
szym czasie przetransportowana w opakowaniu zabezpieczają-
cym przed zmianami temperatury do miejsca użycia (gabinet 
szczepień) lub umieszczona w lodówce, jeśli wizyta w punkcie 
szczepień jest w późniejszym terminie. W lodówce należy umieś-
cić szczepionkę na środkowej półce zabezpieczając przed do-
sunięciem do tylnej ściany lodówki (grozi zamrożeniem) oraz 
uszkodzeniem opakowania (zamykana torebka foliowa).

Stanowiska i opinie konsultantów
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Nie należy szczepionki umieszczać na drzwiach lodówki, po-
nieważ są tam narażone na największe wahania temperatury. 
Nigdy nie należy umieszczać szczepionek w zamrażalniku lub 
zamrażarce.

Szczepionki mogą być transportowane bez specjalistycznych 
opakowań, wyłącznie jeśli temperatura powietrza nie przekracza 
25 stopni C przez czas do 60 minut. Jeśli transport jest dłuższy 
lub temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, koniecz-
ne jest zastosowanie opakowania termoizolacyjnego (np. termo-
torba, pudełko ze styropianu z wkładem chłodzącym, termos).

Lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie po-
winni upewnić się, czy szczepionka była przechowywana i trans-
portowana przez pacjenta zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli 
nie ma pewności co prawidłowości tych procedur lub jeśli ewi-
dentnie doszło do naruszenia zasad „zimnego łańcucha” szcze-
pionka nie może być podana. Jeśli błąd jest po stronie pacjenta 
należy szczepionkę zniszczyć zgodnie z lokalnymi procedurami, 
jeśli niewłaściwa była informacja farmaceuty, szczepionkę należy 
zwrócić do apteki.

Informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia
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U  
poważnienie pielęgniarki

Opinia w sprawie możliwości 
pisemnego upoważnienia pielęgniarki 

do wykonywania czynności zabiegowych 
w oddziale chirurgii przez ordynatora oddziału

z dnia 23.05.2013 r.

W nawiązaniu do zapytania o możliwość pisemnego upoważ-
nienia pielęgniarki do wykonywania czynności zabiegowych 
(np. usuwania drenów) w oddziale chirurgii przez ordynatora 
oddziału uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących prze-
pisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej (Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej z dn. 15 
lipca 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z poźń. zm.) ordy-
nator nie może udzielić pielęgniarce pisemnego upoważnienia do 
wykonywania takich czynności. Kwalifikacje do wykonywania 
określonych czynności zawodowych (specjalistycznych) pielęg-
niarka uzyskuje po ukończeniu odpowiedniego szkolenia (w for-
mie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycz-
nego). Ponadto zakres samodzielnych czynności wykonywanych 
przez pielęgniarkę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

Pielęgniarka pracująca w oddziale chirurgii (również onkolo-
gicznej) może na zlecenie lekarza usuwać dren założony do rany 
operacyjnej (znajdujący się w powłokach ciała/loży po usuniętym 
narządzie), jeśli posiada ukończony kurs specjalizacyjny (specja-
lizację) lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa chirurgicznego. 
Pielęgniarka nie posiada kompetencji w zakresie usuwania dre-
nów założonych, np. do narządów (np. dren Kehra).

Z poważaniem,
Konsultant krajowy 

w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
dr hab. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK
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S  
tanowisko XVI Zjazdu Delegatów PTP

Stanowisko XVI Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w sprawie

wprowadzenia kształcenia 
Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) 
na drugim poziomie studiów pielęgniarskich

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że 
kształcenie na drugim poziomie studiów pielęgniarek powinno 
być realizowane dla uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki 
zaawansowanej praktyki (APN).

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 
(ICN) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), 
kształcenie podyplomowe powinno mieć wymiar przygotowania 
do praktyki specjalistycznej. Europejska Federacja Stowarzyszeń 
Pielęgniarek na posiedzeniu w dniu określiła cztery poziomy 
profesjonalistów odpowiedzialnych za opiekę pielęgniarską; są 
to: pielęgniarka ogólna (wykształcenie zgodne z Dyrektywą 
36/2005/WE), pielęgniarka specjalista, Pielęgniarka Zaawan-
sowanej Praktyki (zgodnie z wytycznymi ICN) oraz personel 
pomocniczy - opiekun medyczny.

Pielęgniarki po ukończeniu drugiego poziomu kształcenia 
powinny uzyskać tytuł magistra ze specjalizacją w głównych 
dziedzinach pielęgniarstwa, strategicznych dla systemu ochrony 
zdrowia w Polsce.

Zmiana kształcenia pielęgniarek w kierunku APN wymaga 
powołania zespołu ekspertów, którzy podejmą pracę nad przy-
gotowaniem strategii wprowadzenia tego typu kształcenia na 
drugi poziom studiów.

Pielęgniarka posiadająca wykształcenie specjalistyczne na 
poziomie magisterskim powinna kontynuować swój rozwój za-
wodowy poprzez akredytowane kształcenie ustawiczne (CPD) 
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i uzyskiwanie kompetencji umożliwiających profesjonalne wy-
konywanie zawodu.

Rozwiązanie to jest konieczne także w związku z uznawal-
nością kwalifikacji w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
ogólnoświatowym trendem opisanym w raporcie OECD z 2010 r., 
ale przede wszystkim z obserwowanymi tendencjami kształce-
nia pielęgniarek tak w Europie jak i na świecie, gdzie odchodzi 
się od kształcenia pielęgniarek ogólnych na drugim poziomie 
studiów.

Wprowadzenie APN do systemu polskiej ochrony zdrowia 
wymagałoby dokonania koniecznych regulacji prawnych tj. 
m. in.:

- prawo do diagnozowania medycznego w wybranych obsza-
rach (badanie fizykalne obecnie jest elementem kształcenia 
na studiach pierwszego stopnia, jego rozszerzony zakres 
obejmuje ocenę stanu pacjenta),

- kompetencje do przepisywania określonych leków (zgodnie 
z wypracowanymi standardami kompetencji w oparciu o 
kształcenie ustawiczne),

- kompetencje do stosowania leczenia w wybranych obsza-
rach praktyki,

- kompetencje do kierowania klientów do innych specjali-
stów,

- kompetencje do wysyłania pacjentów do szpitala,
- prawo do nadawania i ochrony tytułu Pielęgniarka Zaawan-

sowanej Praktyki, - akty prawne lub inne formy i mecha-
nizmy regulujące pielęgniarkę APN,

- oficjalnie uznane tytuły i funkcje pielęgniarek pracujących 
w zaawansowanej praktyce,

- proces reakredytacji na podstawie CPD (Continuum Pro-
fessional Development).

Stworzenie nowej roli i nowe podejście do rozwoju zawodowego 
w pielęgniarstwie:

1. Skróci czas uzyskania specjalizacji.
2. Ułatwi politykę uznawalności kwalifikacji w transgranicznej 

opiece zdrowotnej.
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3. Ograniczy koszty kształcenia ponoszone przez pielęgniarkę 
i system ochrony zdrowia, a także pracodawców.

4. Umożliwi przekierowanie środków na inne ważne strategicz-
nie zagadnienia w zakresie kształcenia przeddpyplomowego, 
czy też kształcenia ustawicznego pielęgniarek.

5. Ułatwi pielęgniarkom budowanie ścieżki kariery zawodowej 
o oparciu o nowe kompetencje.

6. Będzie sygnałem
- dla potencjalnych kandydatów do zawodu o możliwości roz-

woju zawodowego podobnego jak w innych zawodach,
- dla pacjentów, którzy otrzymają kompetentną, wysokiej 

jakości opiekę i zwiększony dostęp do świadczeń zdro-
wotnych w najważniejszych sektorach opieki zdrowotnej 
w tym w poz.

7. Pomoże w budowaniu praktyki opartej na EBN (Eviden-
ce Base Nursing), badaniach naukowych umożliwiających 
pracę zgodną z najnowszymi badaniami i rozwijanie ich dla 
praktyki.

8. Pozwoli pielęgniarkom świadomie ponosić odpowiedzialność 
za kształcenie ustawiczne (CPD) - uczenie się przez całe życie, 
własny rozwój zawodowy i zachowanie kompetencji

9. Pomoże pielęgniarkom w regularnej ocenie swojej praktyki 
poprzez refleksję, krytyczne myślenie i ewaluację oraz po-
szukiwanie opinii innych profesjonalistów.

Należy zdecydowanie podkreślić, że dotychczasowe wielo-
letnie doświadczenia krajów wprowadzających APN wykazały 
konieczność:

1) przygotowania definicji APN, jednostkowo dostosowaną 
do danego kraju,

2) opracowanie program nauczania dla pielęgniarek, konty-
nuacji kształcenia i recertyfikacji zgodnie z polityką UE 
oraz

3) oceny kosztów wprowadzenia tego poziomu pielęgniarstwa 
dla systemu.

Informacje PTP
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Tło:

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) określa zaawanso-
waną praktykę pielęgniarską (APN):

APN jest zarejestrowaną pielęgniarką, która nabyła facho-
wą i gruntowną, poszerzoną wiedzę (zalecaną na poziomie 
magisterskim), zespół umiejętności podejmowania decyzji i 
kliniczne kompetencje oraz cechy, właściwe dla udoskona-
lonej praktyki, sformułowane w kraju, w którym uzyskała 
zezwolenie do jej wykonywania (ICN 2002).

Pielęgniarstwo APN rozwija się od drugiej połowy XX wieku 
najwcześniej wprowadzono tę rolę w USA, gdzie w roku 1960 r., 
wprowadzono Pielęgniarkę Praktyki (NP). Wprowadzeniu tego 
poziomu pielęgniarstwa sprzyjała wzrastająca liczba pacjentów 
pozbawionych opieki w rolniczych gminach Stanu Kolorado (Ho-
user&Player 2004). Ponad 40 lat intensywnego rozwoju APN 
spowodowało, że dla pielęgniarek jest to pożądana ścieżka kariery 
zawodowej. Dodatkowo wyniki analizy koszt-efekt wykazały, 
że APN w znacznym stopniu poprawia dostępność klientów do 
świadczeń opieki zdrowotnej (Gott/Goodyear/Ford 2006).

W Wielkiej Brytanii wprowadzono ten poziom kompetencji 
pod koniec lat 80. XX wieku. Kształcenie w zakresie pielęgniarki 
praktyki/NP zainicjował Royal College of Nursing. Wzrastający 
popyt pacjentów na świadczenia NP i reforma publicznej służby 
zdrowia (NHS), a także dowody wynikające z badań naukowych 
spowodowały szerokie uznanie kompetencji APN w Zjednoczo-
nym Królestwie i dalsze rozwijanie tej roli.

W Australii powodem wprowadzenia APN było przystąpienie 
do analizy koszt-efekt opieki zdrowotnej (Gott 2000), oraz po-
dobnie jak w innych krajach - brak zainteresowania lekarzy do 
prowadzenia praktyki w odosobnionych australijskich obszarach 
i odległych terenach wiejskich. Nawet w Chinach APN zosta-
ła włączona do planu strategicznego Ministra Zdrowia na lata 
2005-2010. W innych państwach Azji już wcześniej powołano 
pielęgniarki APN, miało to miejsce m.in. w: Macao - 2006; Hong-
Kong 1993 czy Korei Południowej - 1950, gdzie - jako pierwsze 
- status APN uzyskały pielęgniarki anestezjologiczne. W Singa-
purze pierwszą pielęgniarkę APN zarejestrowano w 2003 r., w 
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2004 r. ten status posiadało 1,4% pielęgniarek. Wcześ niej APN 
wprowadzono w Tajlandii (1998 r.) w następujących specjalno-
ściach w pielęgniarstwie: chirurgia, pediatria, położnictwo i 
kształcenie w tym kierunku do 2009 r. zakończyło 7000 pielęg-
niarek obecnie rejestrację i status pielęgniarki APN posiada 4100 
pielęgniarek (ICN, Durban 2009). Rolę tę ostatnio wprowadzono 
również w Rosji.

Zainteresowanie wprowadzeniem APN zgłosiły do ICN: 
Włochy, Francja, Luxemburg, Hiszpania, Austria oraz Szwecja. 
W Holandii pierwsze starania podjęto starania o wprowadzenie 
APN w 1997 r. (ICN 2009/PTP 2010).

Należy podkreślić, że istnieje wiele badań, które wskazują na 
pozytywne wyniki efektywności pracy pielęgniarek APN szcze-
gólnie w obszarach wiejskich, gdzie dostęp do świadczeń me-
dycznych jest utrudniony. 

Wnioski z badań pokazują zwiększoną dostępność do świad-
czeń zdrowotnych.

Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.
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P  
acjent a transgraniczna opieka zdrowotna

Stanowisko XVI Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w sprawie

praw pacjenta w transgraniczej opiece zdrowotnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że Pac-
jent, zgodnie z dyrektywą 24/2011 /UE, ma prawo do zapewnie-
nia opieki na oczekiwanym przez niego standardzie, bezpiecznej 
i umożliwiającej jej kontynuację w kraju ubezpieczenia.

Pielęgniarki mają prawo do korzystania z najnowszych osią-
gnięć technologii, aby zagwarantować tym, którymi się opiekują 
jak najlepszą opiekę na poziomie zgodnym z najnowszymi bada-
niami naukowymi w tej dziedzinie.

Pielęgniarki mają prawo do tworzenia Pielęgniarskich Centrów 
Referencyjnych, które pozwolą na wymianę doświadczeń i wiedzy 
oraz umożliwią pracę z pacjentami w oparciu o dobre praktyki, 
dostępne w innych krajach Unii Europejskiej.

Pielęgniarki pełnią istotną rolę w zapewnieniu ciągłości opieki 
zdrowotnej. Pielęgniarstwo stanowi podstawowy element łączący 
sektory opieki szpitalnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
opieki społecznej. Jest pomostem prowadzącym do zapewnienia 
ciągłości opieki zdrowotnej. 

Zdaniem PTP konieczne jest podjęcie następujących kroków 
ułatwiających pielęgniarkom zapewnienie ciągłości opieki zdro-
wotnej:

•	Bezpośredni	dostęp	do	karty	zdrowia	pacjenta,	zawierają-
cej dokładne, zrozumiałe, przejrzyste, ujednolicone i bez-
pieczne dane pacjenta (z zachowaniem ochrony danych 
osobowych oraz uwzględniające zgodę pacjenta na ich 
wykorzystanie).

•	Transparentność	w	wymianie	niezbędnych	danych	do-
tyczących opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególnymi 
szczeblami opieki.
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•	Dostęp	 do	 interoperacyjnych	 usług	 typu	 „e-zdrowie”,	
wspierających komunikację pomiędzy specjalistami oraz 
skuteczne mechanizmy wymiany informacji.

•	Zastosowanie	Międzynarodowej	Klasyfikacji	Praktyki	Pie-
lęgniarskiej (CNP - International Classification for Nursing 
Practice) w prowadzeniu dokumentacji zdrowotnej pacjen-
ta, wpisanej do Krajowego Systemu Rejestrów, dostępnej 
bezpłatnie dla podmiotów leczniczych.

•	Jasna	identyfikacja	ról	i	obowiązków	określonych	dla	pie-
lęgniarek specjalistów, włącznie z zaawansowaną praktyką 
pielęgniarską (APN), określona przez OECD.

•	Zapewnienie	najwyższych	standardów	współpracy	w	zespo-
le interdyscyplinarnym, sprawnego przepływu informacji, 
pracy w zespole multidyscyplinarnym.

•	Zintegrowanie	systemu	planowania	usług,	finansowania,	
organizacji i wprowadzania innowacji w życie.

•	Zapewnienie	realizacji	zadań	przez	kompetentny,	zmoty-
wowany i skuteczny zespół profesjonalistów.

•	Odpowiednia	polityka	kształcenia	i	utrzymania	miejsc	pra-
cy dla zapewnienia ciągłości opieki dzięki odpowiednio 
wykształconemu personelowi ochrony zdrowia.

•	Dostosowanie	usług	do	indywidualnych	potrzeb	pacjentów	
dla uzyskania holistycznego i zintegrowanego podejścia do 
zarządzania opieką nad pacjentem.

•	Wysoki	poziom	komunikacji	i	wymiany	informacji	pomię-
dzy poszczególnymi szczeblami opieki zdrowotnej oraz 
opieką społeczną.

Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.
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M  
inimalne normy zatrudnienia

Stanowisko  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w sprawie

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.12.2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że nie 
do przyjęcia jest aktualny stan Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

 Zmiana zapisów wypracowanych przez kilkuletnią pracę 
ekspertów, które zostały zamieszczone w projekcie w/w Rozpo-
rządzenia oraz nieuwzględnienie wyników badań naukowych 
spowodowało, iż Rozporządzenie to nie stanowi żadnego wyz-
nacznika dla obliczania rzeczywistego zapotrzebowania na usługi 
pielęgniarskie. W aktualnym stanie kierownik podmiotu lecz-
niczego (zazwyczaj bez fachowej wiedzy w zakresie obliczania 
zapotrzebowania) decyduje o czasie opieki bezpośredniej.

Usunięcie z Rozporządzenia średnich czasów świadczeń bezpoś-
rednich w poszczególnych kategoriach pacjentów, spowodowało, 
iż każdy kierownik wg. własnego uznania może go określać nie 
uwzględniając potrzeb pacjentów, a jedynie osobiste cele. Jest to 
całkowicie pozbawione merytorycznego spojrzenia na bezpie-
czeństwo pacjenta i personelu. Jest bardzo subiektywne i może 
przyczyniać się do zawyżania lub zaniżania czasu opieki, co sta-
nowi duże niebezpieczeństwo obniżenia jakości usług, gdyż wiele 
przeprowadzonych badań potwierdza istnienie bezpośredniego 
związku pomiędzy odpowiednią obsadą pielęgniarską a stanem 
zdrowia pacjentów, ich zachorowalnością i śmiertelnością.
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Normy zatrudnienia to także niezbędny element dla zapewnie-
nia pielęgniarkom bezpiecznego środowiska pracy, środowiska, 
które spowoduje zatrzymanie personelu i będzie promować ten 
zawód jako bezpieczny i dających satysfakcję.

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla za-
pewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględnieniem realizacji 
potrzeb wyrażonych i niewyrażonych, niezbędnych dla prawidło-
wego procesu terapeutycznego, zapewniającego skrócenie okresu 
leczenia i zapewnienia możliwości realizacji procesu edukacji 
i przygotowania do samoopieki dla zwiększenia potencjału pac-
jenta w realizacji codziennych zadań związanych z pełnieniem 
ról społecznych, w tym pracą i nauką.

 Uważamy, że polityka zdrowotna powinna opierać się na oce-
nie kosztów nie tylko związanych z zatrudnianiem personelu, ale 
przede wszystkim na ocenie kosztów wynikających z niezatrud-
niania tego personelu w odpowiedniej liczbie, co m.in. prowadzi 
do zwiększenia szeroko rozumianych zjawisk - błędu medycznego 
i zdarzeń niepożądanych.

Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę w lecz-
nictwie stacjonarnym w Polsce powinna być ustalana w oparciu 
o badania naukowe. Natomiast obliczone normy powinny do-
tyczyć wszystkich podmiotów leczniczych, które korzystają ze 
środków publicznej ochrony zdrowia (NFZ) a nie tylko podmio-
tów, które nie są przedsiębiorcami. Polski obywatel korzystający 
z publicznych środków powinien otrzymywać ten sam standard 
jakości opieki bez względu na formę organizacyjną podmiotu 
leczniczego.

Biorąc pod uwagę Raport NRPiP o „Wstępnej ocenie zasobów 
kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce do roku 2020” 
z 2010 roku oraz braki kadrowe pielęgniarek na całym świecie, 
a także rosnące obciążanie ich pracą, - to wydaje się pilnym 
podjęcie przez Rząd Polski działań, które wprowadzą rozwiąza-
nia pozwalające w przyszłości na zapewnienie opieki wysokiej 
jakości. W opinii ekspertów WHO w kolejnych latach kryzys 
dotyczący liczby pielęgniarek będzie wzrastał, a szczególnie dot-
kliwie będzie odczuwany w państwach cechujących się wysoką 
średnią wieku obecnych pielęgniarek, do których należy również 
Polska. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zwracają uwagę, 
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że problemu niewystarczającej liczby pielęgniarek nie można 
rozwiązać jedynie za pomocą zwiększenia liczby zatrudnienia, 
ale przede wszystkim poprzez doskonalenie organizacji pracy, 
aby efektywniej wykorzystać wiedzę i umiejętności pielęgniarek 
i uwzględniać personel pomocniczy tzn. opiekunów medycznych. 
Opiekunowie medyczni mogą przejąć część zadań zawodowych 
pielęgniarek z zakresu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Nato-
miast pielęgniarki i położne mając wyższe wykształcenie i coraz 
szersze kompetencje, - mogą przejmować część zadań dotychczas 
wykonywanych przez lekarzy. W wielu krajach takie rozwiąza-
nia mają miejsce od kilkudziesięciu lat, co przyczyniło się do 
zmniejszenia kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych, gdyż 
np. zmniejszyła się liczba dyżurujących lekarzy, czy zwiększyła 
się dostępność do świadczeń w POZ poprzez np. nadanie pielęg-
niarkom uprawnień do wypisywania recept na część leków.

Tło

Badania naukowe dowodzą, że liczba pacjentów przypadających 
na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na występowanie 
zdarzeń niepożądanych t.j.: zakażenia dróg moczowych, zapale-
nia płuc, zakończone niepowodzeniem akcje reanimacyjne, czy 
też mniejsza przeżywalność pacjentów. Występowanie zdarzeń 
niepożądanych to nie tylko problemy dla pacjenta i ryzyko zgo-
nu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim 
ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia.

 Według Komisji Europejskiej w Polsce 91% badanych ocenia 
ten problem jako bardzo ważny, a aż 50% obawia się występowa-
nia zdarzeń niepożądanych, 51% czytała o nich często w donie-
sieniach prasowych, natomiast 28% respondentów doświadczyło 
powikłań związanych z kontaktem z ochroną zdrowia, które 
nie były związane bezpośrednio z chorobą, która ich dotyczyła 
(„Medical Errors”, Eurobarometer, Jan.2006). Według Towa-
rzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej najczęstszą wska-
zywaną przyczyną powodującą brak możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentom jest zbytnie obciążenie pracą (83%) 
(Lisowska, 2005).
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Poniżej ponownie podajemy wyniki badań naukowych, które 
jednoznacznie dowodzą występowania istotnych zależności po-
między obsadą pielęgniarek a:

1. Bezpieczeństwem pacjenta. Liczba pacjentów przypadają-
cych na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na wystę-
powanie zdarzeń niepożądanych m.in. takich jak: zakażenia 
dróg moczowych, zapalenie płuc, zakończone niepowodze-
niem akcje reanimacyjne, zapalenie żył, czy też zakażenia 
ran pooperacyjnych (Canadian Federation of Nurses Union, 
2005). Nieodpowiednia obsada pielęgniarska - to większa 
śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów 
w sztuce i zdarzeń niepożądanych, włączając w to infekcje 
dróg moczowych, stanowiących 40% wszystkich zakażeń 
szpitalnych (Hampton, 2004).
Każdy dodatkowy pacjent, powyżej 4, na jedną pielęgniarkę 
w oddziałach chirurgicznych powoduje 7% wzrost prawdo-
podobieństwa zgonu w ciągu 30 dni od przyjęcia oraz 7% 
wzrost prawdopodobieństwa niepowodzeń w działaniach 
ratujących życie (Aiken, Clarke, Sloane i wsp., 2002). Ist-
nieje także związek między małą liczbą pielęgniarek na 
dyżurach nocnych i wzrostem ryzyka płucnych komplika-
cji pooperacyjnych (Dimick, Swoboda, Pronovost, Lipsett, 
2001).

2. Kosztami opieki zdrowotnej. Występowanie zdarzeń niepo-
żądanych to nie tylko problemy dla pacjenta i ryzyko zgonu 
lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim 
ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia (Erwin, 1994; 
Seago, 1999; Dimick, Swoboda, Pronovost & Lipsett, 2001, 
Gelinas & Bohlen, 2002). Z powodu nieodpowiedniej obsa-
dy (USA), aż 11÷13% hospitalizowanych pacjentów cierpi 
z powodu odleżyn, których leczenie dodatkowo kosztuje od 
5 do 75 tys. dolarów na każdego pacjenta (Manley, 1978; 
Robinson Coghlan, & Jackson, 1978; Reuler & Cooney, 1981; 
Cowart, 1987). Istnieją dowody naukowe na to, że zatrud-
nienie pielęgniarki, mimo iż generuje koszty jest w konse-
kwencji opłacalne z uwagi na redukcję kosztów związanych 
z leczeniem wynikającym ze zdarzeń niepożądanych (Lan-
don et al., 2006).
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3. Satysfakcją pacjentów. Ograniczenie liczby pielęgniarek 
w placówce opieki zdrowotnej obniża satysfakcję pacjen-
tów z otrzymywanej opieki (Canadian Federation of Nurses 
Union, 2005).

 4. Satysfakcją zawodową pielęgniarek. Większa liczba pac-
jentów przypadających na jedną pielęgniarkę przekłada się 
na wzrost emocjonalnego wyczerpania i braku satysfakcji 
z wykonywanej pracy. Ponadto, pielęgniarki, które ciągle 
pracują w nadgodzinach lub pracują bez odpowiedniej re-
zerwy są bardziej podatne na wyższą absencję i pogorszenie 
stanu zdrowia. Ma to swoje konsekwencje w ponoszonej od-
powiedzialności zawodowej (Sheward, Hunt, Hagen, i wsp., 
2005).

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie apeluje do wszystkich de-
cydentów i osób odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia 
w Polsce o aktywne włączenie się w podejmowanie działań za-
pewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu w polskich 
placówkach realizujących świadczenia medyczne poprzez wpro-
wadzenie aktu prawnego zapewniającego właściwą metodykę 
opartą na faktach (wynikach badań naukowych) w zakresie ob-
liczania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Warszawa 5 lutego 2013 r.
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P  
rzyjazne Środowisko Pracy w ochronie zdrowia

Stanowisko  
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w sprawie

polityki działania na rzecz wprowadzenia 
Przyjaznego Środowiska Pracy  

w ochronie zdrowia

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) stoi na stanowisku, 
że dla zapewnienia opieki bezpiecznej dla pacjenta, na oczekiwa-
nym przez niego standardzie niezbędne jest stworzenie pracow-
nikom systemu zachęt, budujących Przyjazne Środowisko Pracy, 
które nie tylko zachęci ich do podjęcia pracy, ale spowoduje, 
że realizowane przez nich zadania będą spełniać oczekiwania 
społeczeństwa.

W ochronie zdrowia dużą liczbę pracowników stanowią kobiety 
(w pielęgniarstwie ok. 99%). Kobiety pełnią w społeczeństwie 
ważne role i to od warunków pracy, bytowania i bezpieczeństwa 
ekonomicznego zależy to jakie będzie wychowanie przyszłych 
pokoleń. Dlatego podkreślamy, że zainwestowanie każdej złotów-
ki w stworzenie środowiska pracy sprzyjającego dobrostanowi 
i poczuciu bezpieczeństwa jest warunkiem koniecznym do za-
pewnienia społeczeństwu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Sytuację tę dostrzegło ONZ, tworząc w 2009 r. Międzynarodo-
wą Agencję Kobiet. Stworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 
kobiet, zatrudnionych w ochronie zdrowia powinny stać się prio-
rytetem, tym bardziej, że jak wynika z badań prawie ¾ populacji 
pielęgniarek to osoby powyżej 35 roku życia. W wyniku złych 
zachowań zdrowotnych, związanych także z pracą (brak odpo-
czynku, możliwości spożycia posiłku, brak aktywności ruchowej, 
ręczne dźwiganie ciężarów ponad normę, czy niewykorzysty-
wanie urlopu) dochodzić może do schorzeń, które wyeliminują 
pracowników z rynku pracy i spowodują konieczność opieki nad 
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tymi, którym, gdyby zapewniono odpowiednie warunki pracy, 
mogli pomagać starzejącemu się społeczeństwu. Dla zachowania 
zdrowia niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą 
a życiem prywatnym, by zadania które wykonuje ta szczególnie 
ważna dla społeczeństwa grupa, były bezpieczne.

Działania podejmowane na szczeblu rządowym są więc niez-
będne dla utrzymania w systemie ogromnie ważnej dla społe-
czeństwa grupy pracowników.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wraz innymi organizac-
jami medycznymi, określiła następujące atrybuty charaktery-
styczne dla Przyjaznego Śródowiska Pracy (PPE):

1. polityka kadrowa oparta na zatrudnianiu, ale i utrzymywa-
niu kadry pielęgniarskiej;

2. strategia ustawicznego kształcenia podyplomowego jako 
przejawu awansowania pracownika,

3. odpowiednie, w stosunku do wykonywanej pracy, wynagra-
dzanie pracownika;

4. wypracowana strategia motywowania i wynagradzania pra-
cowników;

5. wystarczające zaopatrzenie w wyposażenie i w sprzęt umoż-
liwiający bezpieczne wykonywanie zadań;

6. gwarantowane bezpieczeństwo wykonywanej pracy,

Tło:

Działania na rzecz kształtowania Przyjaznego Środowiska Pra-
cy są ważnym priorytetem Światowej Organizacji Zdrowia i Unii 
Europejskiej. Dostępnych jest wiele publikacji zachęcających do 
budowania środowiska przyjaznego pracownikowi na wszystkich 
szczeblach zarządzania ochroną zdrowia.

Brak możliwości spożycia posiłków w pracy, gdy czas pracy jest 
dłuższy niż 8 godzin może mieć wpływ na zdrowie pielęgnia-
rek i wielorako skutkować (otyłość, dyskomfort osobowościowy 
itp.). Brak odpowiedniego stężenia glukozy („paliwa” dla mózgu), 
spowodowany np. niezjedzeniem posiłku, skutkować może ob-
niżeniem koncentracji i trudnościami w wykonywaniu pracy. Z 
badań Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, przeprowadzo-
nych w latach 2008-2010 wynika, że aż 90% badanych pielęgnia-
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rek w Polsce nie ma możliwości spożycia posiłku w ciągu dnia 
(taką szansę ma tylko 8,3% ogółu). Sytuacja ta jest dyssatysfak-
cjonująca dla prawie 60% pielęgniarek. Podobnie rozkładają się 
proporcje wtedy, gdy pytano pielęgniarki o możliwość spożycia 
posiłku w nocy.

Prawie połowa badanych pielęgniarek (N=1045) nie ma wpływu 
na wybór dni wolnych od pracy (41,2%). Więcej niż co dziesiąta 
pielęgniarka (11,5%), niestety nie ma planowanego grafiku z wy-
przedzeniem, a więc nie wie jak będzie pracować. Z kolei, więcej 
niż co trzecia pielęgniarka podaje, że ciężko jest jej zaplanować 
swoje życie poza pracą, ponieważ godziny pracy są bardzo zmien-
ne. Więcej niż co trzecia pielęgniarka pracuje poza godzinami 
ustalonymi w umowie o pracę (35%). Prawie 50% respondentek 
nie korzysta w pracy z przerwy na odpoczynek.

Kobiety pełnią też role społeczne wynikające m.in. z opieki 
nad członkami rodziny, dlatego możliwość dopasowania czasu 
pracy jest dla nich ważna. We wspomnianym badaniu możliwość 
pracy na pół etatu wskazywało tylko 29,7% badanych, ale już 
możliwość podziału etatu i elastyczne godziny pracy - tylko po 
16,3% dla każdego wariantu.

Wyniki badania pokazują, że ponad połowa badanych pielęg-
niarek ma dostęp do pokoi socjalnych (64,5%), ale więcej niż 
co trzecia (34,5%), niestety nie miała możliwości odpoczynku 
w czasie pracy. Ponad połowa badanych pielęgniarek nie miała 
także dostępu do bezpłatnego parkingu (54,2%), porad lekarskich 
(54,9%), czy nadzoru pracodawcy nad zdrowiem (54,5%).

Dostępność do możliwości szkolenia potwierdziło 61,8% pie-
lęgniarek. Co niepojące, tylko 34 pielęgniarek mogło skorzystać 
z ze schowków na rzeczy osobiste (75,2%) a 59,4% pielęgniarek 
mogło skorzystać z prania odzieży służbowej w pracy; co trzecia 
więc pielęgniarka musiała to robić sama w domu.

Tylko nieco więcej niż co trzecia pielęgniarka potwierdziła, 
że pracodawcy wprowadzają udogodnienia w pracy. Pomimo 
postępu medycyny i generalnie - coraz lepszej jakości sprzętu 
medycznego usprawniającego wykonywanie pracy, w opinii ba-
danych pielęgniarek ten atrybut roli zawodowej nie jest dostępny; 
większość badanych wskazywała, że pracodawcy nie wprowadzają 
udogodnień w pracy (55,4%). Warto dodać, iż prawie co piąta pie-
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lęgniarka ma problemy ze zdrowiem - niepełnosprawność (17%) 
- co stanowi wyższy wskaźnik niż w ogóle społeczeństwa.

W badaniu udowodniono, że na deklarowaną chęć odejścia 
z pracy miały wpływ takie czynniki, jak: trudności w połączeniu 
wymagań różnych osób przy realizacji zadań zawodowych, (41% 
pielęgniarek); trudności z wywiązania się z narzuconych termi-
nów wykonania pracy (dotyczyło to 43,14% pielęgniarek); szybkie 
tempo wykonywanej pracy, które zgłaszała więcej niż co trzecia 
pielęgniarka (38,62%) i poczucie nierealistycznej presji czasowej, 
wskazywane przez prawie połowę pielęgniarek (49,74%). O chęci 
odejścia z pracy decydowały także zmienne: brak możliwości 
skorzystania z przerw w pracy (43,02%), zmuszanie pielęgniarek 
do pracy w nadgodzinach (40%), zaniedbanie przez pielęgniarki 
zadań zawodowych, które według nich powinny być zrealizowa-
ne u pacjentów (42,11%). W badaniu wykazano silną istotność 
statystyczną między deklarowanymi planami odejścia z pracy 
a sytuacją, gdy pielęgniarki są zmuszane do przepracowanie wielu 
nadgodzin poza godzinami pracy.

W badanej populacji, swoje niezadowolenie z wynagrodze-
nia wykazało ponad 90% badanych pielęgniarek (N=1020). Przy 
czym, dla więcej niż co piątej, czynnik ten okazał się ważny 
przy podjęciu decyzji o odejściu z pracy (22,4%). Warto jednak 
wskazać i to, że mniej więcej co siódma pielęgniarka spośród 
kategorii zadowolonych z wynagrodzenia, także deklaruje chęć 
odejścia z pracy (14,8%). Co wskazuje na inne ważne czynniki 
mogące mieć wpływ na taką decyzję. I tak:

a. w środowisku pracy pielęgniarek w Polsce, brakuje wielu 
atrybutów, do których dostęp uważa się za kształtujący 
przyjazne środowisko pracy. W praktyce więc, to tzw. Przy-
jazne Środowisko Pracy nie występuje, a pracodawcom 
nie zależy na wprowadzaniu udogodnień w pracy nawet 
w sytuacji, gdzie prawie co piątej pielęgniarki dotyczy nie-
pełnosprawność;

b. zatem środowisko pracy, nie sprzyja wykonywaniu pracy 
dobrej jakości i poczuciu satysfakcji pielęgniarek z wyko-
nywanej pracy; jak się wydaje, ma to ewidentny związek 
z brakiem wprowadzania udogodnień w pracy. To ozna-

Informacje PTP
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cza, że system pracy pielęgniarek utrudnia ich codzienne 
funkc jonowanie i wpływa na plany odejścia z pracy;

c. nadto, pielęgniarki nie mogą liczyć w sposób satysfak-
cjonujący na pomoc pracodawcy w sytuacjach: przemocy 
w pracy ze strony pacjentów, zastraszania ze strony pra-
cowników, wystąpienia zranienia itp. Innymi słowy - nie 
mogą liczyć na przełożonych w sytuacjach trudnych.

d. pielęgniarki mają niskie poczucie autonomii w pracy (czyli 
możliwość wpływu na to co i jak jest wykonywane w pracy, 
oraz tego, jaki mają wpływ na zmiany, które są wprowa-
dzane w pracy); czynnik ten przy podjęciu decyzji o po-
tencjalnym odejściu z pracy powoduje, że ryzyko (szansa) 
odejścia z pracy wzrasta dwukrotnie.

e. generalnie, dla pielęgniarek w pracy najważniejsza jest 
satysfakcja z wykonywanej pracy, wsparcie otrzymywane 
od kolegów i przełożonych, stopień obciążenia pracą oraz 
dostępność do udogodnień w pracy. Ale równie ważnym 
determinantem jest poczucie równowagi pomiędzy pracą 
i życiem rodzinnym. To poczucie rzutuje na ocenę satys-
fakcji z pracy i plany potencjalnego odejścia z pracy, czy 
zawodu.

f. to ryzyko odejścia z pracy w ciągu najbliższych 6 i 12 mie-
sięcy lub gdyby tylko była taka możliwość, wielokrotnie 
wzrasta w sytuacji, gdy w środowisku pracy nie występują 
czynniki uważane przez pielęgniarki za ważne dla poczucia 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.

Informacje PTP
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B  
iuro Karier UMB

W związku z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym w Uni-
wersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) zostało powoła-
ne z dniem 27.09.2012 r. Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia 
Jakości Kształcenia oraz Biuro Karier.

Do zadań Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształ-
cenia należy między innymi współpraca z absolwentami UMB, 
pracodawcami oraz potencjalnymi pracodawcami w zakresie 
doskonalenia jakości kształcenia w oparciu o opinie ww. osób, 
dotyczące planów i programów kształcenia oraz efektów kształ-
cenia.

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku aktyw-
nie uczestniczy w procesie przygotowania studentów i absolwen-
tów do wejścia i poruszania się po rynku pracy, a także pomaga 
pracodawcom w pozyskiwaniu kandydatów na wolne miejsca pra-
cy oraz staże i praktyki zawodowe. Odgrywa również ważną rolę 
jako ogniwo łączące studentów i absolwentów z pracodawcami.

Pracodawcom proponujemy:

◆ możliwość bezpłatnego zamieszczenia ofert pracy/staży/prak-
tyk na stronie internetowej Biura Karier,

◆ pomoc w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwa-
lifikacjach zawodowych,

◆ udzielanie informacji o kandydatach z bazy danych Biura Ka-
rier odpowiadających wymaganiom zgłoszonej oferty pracy/
praktyk/stażu,

◆ pomoc w zorganizowaniu prezentacji firmy jako pracodawcy 
z określoną grupą studentów i absolwentów Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku,

◆ rozpowszechnianie materiałów promujących działalność fir-
my jako pracodawcy wśród studentów i absolwentów Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku,

◆ inne formy współpracy, które mogłyby pomóc zarówno Pań-
stwu, jak i naszym studentom oraz absolwentom.

Informacje
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Informacje

I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy wszystkim pielęgniarkom i położnym, 
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich 
zmian dotyczących:

1. nazwiska
2. miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji
3. miejsca zatrudnienia
4. uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych
5. nabycia prawa do emerytury lub renty
6. zaprzestania wykonywania zawodu.

Aktualne dane w rejestrze pozwolą na udokumentowanie 
nieprzer wanego okresu wykonywania zawodu, naliczenia od-
powiedniej wysokości składki członkowskiej lub stwierdzenie 
ustania obowiązku jej opłacania.

Wszelkie zmiany muszą być podane na piśmie.
Informacji szczegółowych udziela Dział Rejestru:

tel. 85 7470016 wew. 33
Podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 1 lipca 2011 roku 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. z 2011 roku Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

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

Działalność merytoryczna:
praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

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

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

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

Biblioteka - lokal nr 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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Informacje

I  
nformacja

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 trze-
cią środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)
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BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) pielęgniarka i położ-
na posiadająca prawo wykonywania zawodu ma obowiązek 
ustawowy do regularnego opłacania składek na samorząd 
zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy, iż każda pielęgniarka i położna złożyła 
pisem ne oświadczenie o znajomości powyższych przepisów, 
które jest w posiadaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Informacje
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UWAGA

Informacja dla osób składająch wnioski o dofinansowa-
nie kształcenia związanego z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych oraz wniosków o dopuszczenie do kształcenia 
podyp lomowego:

◆ Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze jest warun-
kiem rozpatrzenia wniosku.

◆ Wnioski o dofinansowanie oraz finansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
będą rozpatrywane tylko wtedy kiedy dane zawarte ww 
wnioskach będą zgodne z danymi w Centralnym Re-
jestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku 
wnioski nie będą rozpatrywane.

Informacje
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Dni dodatkowo wolne
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 2 maja  2014
 20 czerwca  2014
 10 listopada  2014
 24 grudnia  2014
Soboty pracujące
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w roku 2014
 28 czerwca 2014
 6 grudnia  2014

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Informacje
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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

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

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

Informacje


