
Wszystkim życzę wesołych, 
spokojnych i rodzinnych  

Świąt Wielkanocnych. 

Ten kwietniowy, świąteczny 
czas niech będzie dla Was 

chwilą wytchnienia spędzonego 
radośnie w prawdziwie 

wiosennym nastroju 

smacznego jajka  
i pogody ducha  

życzy w imieniu ORPiP  
w Białymstoku 

Przewodnicząca  
Cecylia Dolińska



Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Za nami kolejny rok dzielności VII kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych w Białymstoku. W roku ubiegłym podjęliśmy wiele interesujących ini-
cjatyw jak chociażby przystąpienie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku do programu profilaktycznego „poMOC, 
a nie przeMOC”. Program ten ma na celu zwiększenie czujności  pracowników 
ochrony zdrowia w zakresie rozpoznawania objawów przemocy i obniżenia skali  
tego zjawiska wobec seniorów.

 Rok 2018 zapowiada się również bardzo  interesująco i pracowicie, zachęcamy 
wszystkich członków do aktywnego współdziałania na rzecz naszego samorządu. 

Nie zapominajmy, że  Samorząd to MY pielęgniarki, położne i pielęgniarze, 
w każdym  miejscu i na każdym stanowisku pracy i każde osiągnięcie jest miarą 
zaangażowania i zespołowej solidarnej pracy. 

Czekamy na Państwa propozycje i sugestie. 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

„Nauka jest jak niezmierne morze... 
im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”

Stefan Żeromski

Serdecznie gratuluję! 

Pani mgr Zofii Stojak 

z okazji obrony pracy doktoranckiej pt.

Ocena wpływu pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej na stan funkcjonalny pacjentów 
i sytuację opiekuńczą ich nieformalnych opiekunów. 

Wielu sukcesów i satysfakcji,  
wspaniałej kariery i wiele osiągnięć,  

zdrowia i kolejnych sukcesów  
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym,

w imieniu ORPiP w Białymstoku, życzy  
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  

Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

GRATULACJE

niezmiernie miło nam poinformować,  
że w dniu 18 stycznia 2018 r. 

został nadany Pani 

dr n. med. Matyldzie Sierakowskiej 

stopień doktora habilitowanego  
nauk o zdrowiu  

na podstawie osiągnięcia naukowego:

Jakość życia i potrzeby w zakresie edukacji 
zdrowotnej pacjentów z twardziną układo-
wą, determinowane stanem zdrowia, ana-
lizowane w oparciu o wystandaryzowane 

narzędzia badawcze

W imieniu ORPiP w Białymstoku jak i swoim 
własnym proszę przyjąć, najlepsze gratulacje 
i życzenia z okazji uzyskania stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego. Życzymy kolejnych 
osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu 

zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska



6

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

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 Lucynie Świerczewskiej

Pielęgniarce oddziałowej  
Oddziału Chirurgii Onkologicznej  

z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

składamy serdeczne podziękowania za wszystkie dni, 
które przeżyłyśmy w ciągu 40-letniej współpracy. Jesteśmy 
wdzięczne za życzliwość, uśmiech i dobre rady. Życzymy 
wielu lat w zdrowiu i radości z każdego nadchodzącego 
dnia. Niech nastanie teraz czas spokoju, realizacji pasji.

Naczelna pielęgniarka wraz z pielęgniarkami  
i położnymi SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Po każdym dniu trzeba postawić kropkę,  
Odwrócić kartę i zaczynać od nowa

odchodzącej na emeryturę 

Pani LUCYNIE OLESIUK 

Pielęgniarce Kliniki Kardiologii z OINK

Składamy serdeczne podziękowania za wiele 
lat pracy wypełnionych troską o drugiego 
człowieka, okazywaną życzliwość, cierpliwość 
i wyrozumiałość. Życzymy wielu lat w zdrowiu 
oraz dużo czasu na realizację swoich pasji 

i marzeń.
Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
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Życzenia i gratulacje

Są takie osoby, które poznane,  
zawsze będą już pamiętane!

Pani Elżbiecie Bochenek

Pielęgniarce  
z II Kliniki Chirurgii Ogólnej  

i Gastroenterologicznej

z okazji przejścia na emery tu
rę skła damy serdeczne po dzię
kowa nia za wiele lat pracy na 
rzecz dob ra pacjenta, okazywaną 
na co dzień życzliwość, cierpli

wość i wyrozumiałość.

Pielęgniarki i Położne 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani Barbarze Szymańskiej
Pielęgniarce Kliniki Okulistyki

Z okazji przejścia na zasłużoną  
emery turę - gratulacje, podziękowania 
i uz na nie za pracę, wypełnioną troską 
o zdro wie i życie drugiego człowieka, 

wspar cie oraz uśmiech.

Byłaś życzliwa, cierpliwa, wyrozumiała 
dla pacjentów i współpracowników. 

Pracowałaś rzetelnie i uczciwie.

Jako emerytka - żyj prawdziwie, 
wiek emerytalny jest dany  
by realizować marzenia, pasje, plany. 

Są osoby, które raz poznane  
nigdy nie będą zapomniane.

Częścią Twego życia byłyśmy i jesteśmy 
więc o nas pamiętaj!

My myśleć o Tobie będziemy 
na co dzień i od święta!

BASIU!
Życzymy zdrowia, radości, ciepłych 

chwil, miłych wspomnień w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

Pani Krystynie Grygorczuk 
Pielęgniarce Oddziałowej Kardiologii z OINK

Z okazji przejścia na emeryturę serdecznie dziękujemy za wspólne 
lata pracy. Za uśmiech i dobroć, przyjaźń i wsparcie. Za codzienny 
trud, okazywaną życzliwość i cierpliwość.

Życzymy dużo zdrowia, samych pogodnych chwil i miłych wspo-
mnień, realizacji wszystkich zainteresowań i pasji.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci!

Odchodzącej na emeryturę 

Pani LIDII BRZOZOWSKIEJ
Pielęgniarce Kliniki Neurologii  

i Oddziału Udarowego

Dziękujemy za wspólnie przepracowane lata. 
Życzymy dużo wypoczynku, odreagowania 
wszystkich stresów.

Wykorzystaj ten czas na to, by zadbać o swoje 
zdrowie i dobre samopoczucie. Niech nigdy 
nie zabraknie Ci energii i chęci do życia!

Pielęgniarki i Położne   
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani Mirosławie Martyszewskiej

odchodzącej na emeryturę Pielęgniarce Oddziałowej 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, serdecznie 
dziękujemy za wieloletnią, trudną, wymagającą du-
żego zaangażowania pracę.

Życzymy wielu lat w zdrowiu oraz mnóstwa czasu na 
realizację pasji i marzeń. Niech decyzja o emeryturze 
otworzy bramy wszystkiego co najlepsze i wyjątkowe.

Koleżanki i Koledzy  
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku

Może czujesz się dziś dziwnie,  
że Ci rozdział się zamyka?  
Nie, Kochana. Wręcz przeciwnie.  
Bo w tym taka polityka,  
Że dopiero się otwiera!  
Nowe szanse, możliwości,  
Licznik rusza znów od zera.  
Choć strzykają wszystkie kości,  
Co tam kości, precz strzykanie.  
A więc porzuć swe zmartwienia,  
Radość w Twoim progu stanie  
Szczęście już się zakorzenia.
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Życzenia i gratulacje

Pani Jolancie Niedzielko
w związku z przejściem na emeryturę, po 40 latach 
pracy w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji 
składamy serdeczne gratulacje i podziękowania

Wszyscy w pracy Cię żegnają,  
gratulacje Ci składają,  
aż im zazdrość błyszczy w oku,  
bo od pracy masz już spokój.

Nowy czas i nowe życie  
spędzaj teraz znakomicie,  
porzuć troski i zmartwienia, 
masz tak wiele do zrobienia.

Wiek emerytalny po to jest nam dany 
by realizować niespełnione plany. 

Więc nie patrz na swą kartę zdrowia, 
tylko łykaj życie, by się delektować.

Bierz wszystko, co jeszcze do wzięcia zostało,  
póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.

Wielu lat w szczęściu i zdrowiu życzą  
Koleżanki i Koledzy  

z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani  
Ewie Jolancie KRAWCZYK

Pielęgniarce Oddziałowej Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii USK w Białymstoku

W związku z przejściem na emeryturę, dzię-
kujemy za wszystkie dni, które przeżyliśmy 
wspólnie. Jesteśmy wdzięczni za każdą po-

godną chwilę, za uśmiech i dobre rady....

Życzymy Ci dni zwykłych cudów. 
Gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi.  
Nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela. 
Zielonych świateł na Twej drodze. 
Nieznajomego który poda Ci rękę, jeśli się potkniesz.

Życzymy Ci dni małych spraw, które Cię ucieszą. 
Pustego tramwaju, w którym znajdziesz wygodne miejsce.  
Podmuchu ciepłego wiatru. 
Pięknej piosenki usłyszanej w radiu. 
Pysznego ciastka czy papierosa, jak wolisz. 
Twoich kluczy dokładnie w tym samym miejscu gdzie ich szukasz. 

Życzymy Ci dni pełnych szczęścia, spokoju i spełnienia. 
Poczucia, że jesteś kimś specjalnym, wyjątkowym i niebanalnym.  
I że tylko Tobie mogą przydarzyć się tak dobre, codzienne cuda.

Pielęgniarki i Położne 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Człowiek jest wielki nie przez to,  
co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi

Św. Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Haliny Harasimczuk
za wieloletnią, pełną poświęceń i zaangażowania 
pracę w zawodzie Pielęgniarki Zakładu Medycyny 

Nuklearnej.
Halinko, dziękujemy Ci za rzetelną pracę, opiekę 

i szacunek jakim darzyłaś wszystkich Pacjentów.
Wspólnie przeżyliśmy wiele różnych momentów 
i zawirowań ale niezależnie od tego co się działo 
dookoła zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć - na Twoją 

wiedzę i doświadczenie.
Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie 

oraz trud włożony w pracę w naszym Zakładzie.
Mamy nadzieję, że nie zapomnisz o nas i będziesz 

dobrze wspominała spędzone tutaj chwile.
Zawsze będziesz u nas mile widzianym gościem.
Życzymy samych pogodnych i radosnych chwil!

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Wiek emerytalny jest po to nam dany, 
By zrealizować wszystkie, niespełnione plany!

W związku z zakończeniem pracy zawodowej  
i przejściem na emeryturę, składamy serdeczne 

podziękowania za długie lata wspólnej pracy
Wiesławie Sturgulewskiej

pielęgniarce  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, rado-
ści z życia, uśmiechu i tego, żebyśmy na zawsze 

zostali w Twoich wspomnieniach.
Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku
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Warto wiedzieć
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K  
alendarium

05.12.2017 Spotkanie kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych 
w OIPiP w Białymstoku z Konsultantem Wojewódzkim 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Agnieszką Krynicką.

05.12.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

05.12.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

06.12.2017 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
i pełnomocników:

Podjęto uchwały w sprawach:
•	 zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium na rok 
2018;

•	ustalenia planu szkoleń podyplomowych na rok 2018;
•	przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę spo-

łeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych 
w roku 2017;

•	 zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku;

•	prowizorium budżetowego na rok 2018;
•	przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek lub położnych 

wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej 
wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wpisanych do rejestru prowadzonego 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

•	ustalenia rocznego planu kontroli organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
wpisanych do rejestrów prowadzonego przez Okręgo-
wą Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

06.12.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

Kalendarium OIPiP
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06.12.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie postę-
powania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska Przewod-
nicząca ORPiP w Białymstoku.

06.12.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.

06.12.2017 Szkolenie przeprowadzone w SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku przez Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
Katarzynę Drwal i Tomasza Wardowicza Odpowiedzialność 
zawodowa w pracy pielęgniarki i położnej - udział wzięło 
38 uczestników.

07.12.2017 Publiczna obrona i dyskusja nad rozprawą doktorską 
mgr Zofii Stojak pt. Ocena wpływu pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej na stan funkcjonalny pacjen-
tów i sytuację opiekuńczą ich nieformalnych opiekunów 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

08.12.2017 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjali-
zacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla 
pielęgniarek dofinansowane przez Ministra Zdrowia.

12.12.2017 Spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

13-14.12.2017 IX Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik

15.12.2017 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjali-
zacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęg-
niarek dofinansowane przez Ministra Zdrowia

15.12.2017 Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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16.12.2017 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specja-
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
dla pielęgniarek dofinansowane przez Ministra Zdrowia.

19.12.2017 Spotkanie opłatkowe z pielęgniarkami i higienistkami 
szkolnymi organizowane przez NZOZ PROMED-SCHOL 
Danuta Szotko - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

20.12.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata do zatrudnienia na stanowisku Zas-
tępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Białostockiego Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

20.12.2017 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

22.12.2017 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specja-
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla 
pielęgniarek dofinansowane przez Ministra Zdrowia.

22.12.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

28.12.2017 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

09.01.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.01.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

11.01.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

15.01.2018 Spotkanie Członków Podlaskiego Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.
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16.01.2018 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
w Białymstoku w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie 
- uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

17.01.2018 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

23.01.2018 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

23.01.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

24.01.2018 Spotkanie w Wyższej Szkole Medycznej w Białym-
stoku w sprawie propagowania programu poMOC, a nie 
przeMOC - uczestniczyli: Rektor WSM Lech Chyczewski, 
Kanclerz WSM Mikołaj Tomulewicz, Przewodnicząca OR-
PiP Cecylia Dolińska, Marlena Połowianiuk specjalista 
Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

24.01.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

30.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zgromadzonego 
zasobu archiwalnego oraz stosowania dobrych praktyk 
w postępowaniu z materiałami archiwalnymi Naczelnej 
Izby i Okręgowych Izb - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

31.01.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Opieki Stac-
jonarnej.

31.01.2018 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

31.01.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.

31.01.2018 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

31.01.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Tera-
pia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 
zorganizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
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07.02.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

08.02.2018 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Postępowanie 
z raną przewlekłą zorganizowana przez EvEREtH PubLiSHing 
Sp. z o.o. i Katedrę Anatomii Opisowej i Topograficznej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z OIPiP 
w Białymstoku w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku im. L. Zamenhofa - udział 
wzięło 143 uczestników.

09.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

13.02.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.02.2018 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
i pełnomocników:

Podjęto uchwały w sprawach:
•	 zmiany uchwały nr 42/VII z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VII ka-
dencji;

•	 zatwierdzenia regulaminu dofinansowania kosztów 
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku;

•	wystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku do Dyrektora Krajowej Informa-
cji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji 
w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.

14.02.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

14.02.2018 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

15.02.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.
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16.02.2018 Posiedzenie komisji egzaminacyjnej w ramach kursu 
specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne realizo-
wanego przez Centrum Onkologii w ramach projektu 
pn: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami 
epidemiologiczno-demograficznymi kraju - uczestniczyła 
Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

20.02.2018 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.10.2017 do 
31.12.2017 roku.

20.02.2018 Spotkanie Członków Podlaskiego Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego - uczestniczyła Skarbnik ORPiP 
Dorota Rodziewicz.

21.02.2018 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

27.02.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej w I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem 
Chemioterapii Nowotworów Płuc Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego w Białymstoku - przewodniczyła Beata 
Janina Olejnik.

Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Elżbiecie Waluk.

28.02.2018 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

28.02.2018 Posiedzenie Komisji Komisja ds. Opieki Długoter-
minowej i Pomocy Społecznej.

28.02.2018 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

6.12.2017 - 28.12.2017 - 10.01.2018 - 30.01.2018 posiedze-
nia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
podjęto - 125 uchwał:
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1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 4 pielęgniarek i 2 położnych,
•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 5 pielęg-

niarek i 2 położnych,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby - 8 pielęgniarek i 2 położne,
•	wydanie duplikatu: 2 pielęgniarkom,
•	wygaszenie prawa wykonywania zawodu - 1 uchwała 

- 18 osób.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

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

łalność leczniczą: 22 pielęgniarki, 2 pielęgniarzy, 1 po-
łożną,

•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą - 4 pielęgniarki,

•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą - 2 pielęgniarki.

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

nie podyplomowe - 4 uchwały (Centrum Edukacyjne 
EkSPERt Małgorzata Piotrowska; Stowarzyszenie Pielęg-
niarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw 
Kobiet OAZA Ostrołęka).

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

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (93 osoby).

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 3 uch-

wały (15 osób);
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•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego: 3 uchwały (14 osób).

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 6 uchwał (Uniwersytecki 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodziel-
ny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Śnia-
deckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Białostockie Cen-
trum Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie w Bia-
łymstoku).

8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela 
sa morządu do udziału w pracach komisji w zakresie 
kształcenia podyplomowego - 2 uchwały (Centrum On-
kologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w War-
szawie).

9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 43 
uchwały.
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Fot. Kurs specjalistyczny 
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  

dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych

Anita Anszczak  Elżbieta Jolanta Amonowicz
Edyta Bagińska  Justyna Bielenia
Maria Bielenia  Joanna Chilimoniuk
Alina Ciełuszecka  Ewa Czaja
Małgorzata Dźwigaj Elżbieta Filianowicz
Agata Gaca Rynkiewicz Katarzyna Gołębiewska-Czech
Małgorzata Glińska Aleksandra B. Grzebieniak
Alina Hoff  Marzena Ignatowska
Paulina Jarmolik  Gabriela Jarmołowska
Joanna Kochanowska Jolanta Ewa Konecka
Jolanta Kopeć  Krystyna Koptewicz

Szkolenia w OIPiP
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Maria Kowejsza  Danuta Kunicka-Miltyk
Violetta Kuffel  Iwona Maksymiuk
Izabela Anna Malicka Joanna Malinowska
Katarzyna Małyszko Katarzyna Nazaruk
Anna Perkowska   Małgorzata Barbara Okieńczuk
Halina Piotrowska Bogusława Piszczatowska
Elżbieta Popławska Katarzyna Klaudia Pyra
Marta Radziwoniuk Patrycja Redlińska
Edyta Rodakiewicz Bożena Rodzianko
Alicja Rogacz  Karolina Rola-Paruk
Barbara Romaniuk Agnieszka Romańczuk
Iwona Siniło  Aneta Skrodzka
Natalia Socha  Barbara Stupak
Anna Szczuka  Violetta Ewa Szczerbacz
Marta Szymańska  Mirosława Szypluk
Maria Trusiewicz  Agnieszka Tyčino
Bożena Wnorowska Andrzej  Zubrycki

Kurs specjalistyczny

Terapia bólu ostrego u dorosłych  
dla pielęgniarek i położnych

Irena Bachmat  Sylwia Białous
Ela Biegluk  Irena Bogdanowicz
Anetta Borowska  Beata Alicja Brańska
Jolanta Bućko  Joanna Bujniuk
Marta Domalewska Anna Dondziło
Lucyna Jakimiuk  Elżbieta Karecka
Ewa Konarzewska  Elżbieta Jolanta Kochańska
Barbara Kozłowska Paulina Kucharczyk
Barbara Lachowska Aleksandra E. Lis-Olszewska
Helena Ławresz  Irena Malinowska

Szkolenia w OIPiP
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Anna Michalak  Maria Grażyna Milewska
Katarzyna Panasiuk Ewa Irena Piekutowska
Krystyna Puciłowska Małgorzata Radziewicz
Dorota Sapieżko   Małgorzata Rzodkiewicz
Krystyna Strapczuk Barbara Supruniuk
Patrycja Tadyniewicz Justyna Tur
Jolanta Winnicka  Grażyna Zadykowicz
Alina Zasim

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa

I. Ocena funkcjonowania pielęgniarstwa i zabezpieczenie 
województwa podlaskiego w stacjonarne świadczenia 
zdrowotne realizowane przez pielęgniarki w 2017 r.

1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na 
podstawie analizy informacji uzyskanych od pielęgniarskiej 
kadry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczelne 
pielęgniarki i przełożone pielęgniarek), informacji z NFZ 
(Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku) oraz z Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

2. Informacje dotyczące pielęgniarskich zasobów kadrowych 
województwa podlaskiego 
Informacje uzyskano z następujących źródeł:
■  Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia - stan na 

31.12.2016 r. - 9 667 osób (pielęgniarki uprawnione do 
wykonywania zawodu)

■ Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódz-
ki w Białymstoku): 
•	wg	stanu	na	dzień	30.09.2017	r.	-	ogólna	liczba	pielęgnia-

rek wykazanych przez podmioty lecznicze do realizacji 
umów, z którymi Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 
zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
wynosiła 9 964 osób,

•	liczba	pielęgniarek	zatrudnionych	w	lecznictwie	stacjo-
narnym - 6 651 osób i niestacjonarnym - 3 313 osób 
(wskazać tu należy, iż nie są to niepowtarzalne numery 
prawa wykonywania zawodu).

■ Podlaski Urząd Wojewódzki (stan na 31.12.2016 r.):

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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•	ogółem	zatrudnionych	pielęgniarek	-	7 414 osób (w tym 
w lecznictwie stacjonarnym - 5 384 osoby i w lecznictwie 
niestacjonarnym - 2 030 osób), 

•	powyższą	informację	sporządzono	na	podstawie	spra-
wozdań MZ-88 o pracujących w podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą oraz MZ-11 o działalności 
i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Różna liczba pielęgniarek podawana przez niezależne źródła 
może być dowodem braku skutecznych metod statystycznych 
służących do oceny pielęgniarskich zasobów kadrowych.

3. Średnia wieku pielęgniarek
■ Narodowy Fundusz Zdrowia (Podlaski Oddział Wojewódz-

ki w Białymstoku):
•	wg	stanu	na	dzień	30.09.2017	r.	-	średnia	wieku	pracują-

cych pielęgniarek wynosiła 46,88 lat, w tym w lecznic-
twie stacjonarnym 45,3 lat i niestacjonarnym 49,11 lat.

Troskę i niepokój powoduje średni wiek pielęgniarek w woj. 
podlaskim, który wynosi ok. 50 lat. Spadek popularności za-
wodu pielęgniarki spowodowany jest nie tylko przyczynami 
ogólnokrajowymi, ale też faktem, iż średnie wynagrodzenie 
pielęgniarek w woj. podlaskim jest znacznie niższe niż w in-
nych regionach Polski.

4. Uprawnienia emerytalne
■ dane uzyskane w 2016 r. z Okręgowych Izb Pielęgniarek 

i Położnych działających na terenie województwa podlas-
kiego - na podstawie centralnego rejestru pielęgniarek 
i po łożnych:

Emerytury - prognozy na lata 2016-2020

Emerytki - 
rok

OIPiP 
Białystok

OIPiP 
Łomża

OIPiP 
Suwałki

Razem

2016 135 69 57 261

2017 131 56 44 233

2018 138 51 44 233

2019 172 39 39 250

2020 150 30 44 224

Razem 726 245 225 1196

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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■ dane na podstawie informacji pozyskanych od ankietowa-
nych podmiotów leczniczych zatrudniających ok. 70% kad-
ry pielęgniarskiej woj. podlaskiego (dane z 30.06.2017 r.):
•	emerytury	planowane	na	2017	r.	-	180	osób,
•	emerytury	planowane	w	latach	2017-2022	-	1093	osoby,
•	21%	ogółu	zatrudnionych	pielęgniarek	deklaruje	odejście	

na emeryturę w najbliższych latach,
■ trudno ocenić ile spośród emerytowanych pielęgniarek pra-

cuje, jak również ile będzie pracowało z chwilą nabycia 
świadczeń emerytalnych, 

■ w chwili obecnej, pracodawcy nie mając możliwości zat-
rudniania absolwentów - zatrudniają emerytowane pie-
lęgniarki.

5. Zatrudnienie absolwentów
■ 2015 r. - 81 osób
■ 2016 r. - 86 osób
■ 2017 r. - 23 osoby (do 30.06.2017 r. - w tej dacie konsultant 

zamknął badania)
■ Zatrudnienie przedstawionej powyżej liczby absolwentów 

nie pokrywa zapotrzebowania podmiotów leczniczych 
i jest niepokojąco niskie w relacji do prognozowanej skali 
emerytur.

■ Dalszy brak skutecznej polityki instytucji odpowiedzial-
nych w kraju i regionie za zabezpieczenie świadczeń me-
dycznych realizowanych przez pielęgniarki, w niedalekiej 
przyszłości może doprowadzić do spadku poziomu opieki 
zdrowotnej zagrażającego bezpieczeństwu pacjentów.

6. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg pro-
fili (na podstawie informacji uzyskanych od ankietowanych 
podmiotów leczniczych - stan na 30.06.2017 r.)
•	zachowawczy	-	1265	osób,	co	stanowi	24,2%	ogółu	zat-

rudnionych;
•	chirurgiczny	-	840	osób,	co	stanowi	16,2%	ogółu	zat-

rudnionych;
•	pediatryczny	-	356	osób,	co	stanowi	6,8%	ogółu	zatrud-

nionych;
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•	dializoterapia	-	92	osoby,	co	stanowi	1,8%	ogółu	zatrud-
nionych;

•	SOR-y/Izby	Przyjęć	-	328	osób,	co	stanowi	6,4%	ogółu	
zatrudnionych;

•	blok	operacyjny	-	pielęgniarki
■ operacyjne - 275 osób, co stanowi 5,3% ogółu zatrud-

nionych;
■ anestezjologiczne - 222 osoby, co stanowi 4,2% ogółu 

zatrudnionych;
■ sale nadzoru poznieczuleniowego - 18 osób, co stanowi 

0,3% ogółu zatrudnionych;
•	psychiatryczny	-	301	osób,	co	stanowi	5,8%	ogółu	zat-

rudnionych; 
•	opieka	długoterminowa	-	153	osoby,	co	stanowi	3%	ogółu	

zatrudnionych;
•	rehabilitacyjny	-	150	osób,	co	stanowi	2,9%	ogółu	zat-

rudnionych;
•	onkologiczny	-	107	osób,	co	stanowi	2%	ogółu	zatrud-

nionych;
•	środowisko	-	44	osoby,	co	stanowi	0,8%	ogółu	zatrud-

nionych;
•	neonatologiczny	-	69	osób,	co	stanowi	1,3%	ogółu	zat-

rudnionych;
•	OIT-y	-	368	osób,	co	stanowi	7%
•	inne	profile	występujące	w	podmiotach	leczniczych	jakie	

wymieniano w ankietach: neurologia, oddział odwyko-
wy, poradnie - 470 osób, co stanowi 9% ogółu zatrud-
nionych;

•	stanowiska	nie	uwzględnione	w	profilach	-	159	osób,	co	
stanowi 3% ogółu zatrudnionych;

 Łącznie: 5217 osób

7. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w zakresie specja-
lizacji
■ w stacjonarnych podmiotach leczniczych ogólna liczna 

spec jalistów we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa 
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wynosi 2287 osób, co stanowi 43,8% ogółu zatrudnionych 
w tych podmiotach pielęgniarek,

■ największe zapotrzebowanie na kształcenie specjalizacyjne 
w 2018r. dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa:

■ internistycznego - 92 osoby,

■ anestezjologicznego i intensywnej opieki - 87 osób,

■ chirurgicznego - 81 osób,

■ psychiatrycznego - 62 osoby.

 Zapotrzebowanie na kształcenie specjalizacyjne w szcze-
gólności wynika z wymagań określonych w przepisach 
prawnych. Obowiązek ukończenia specjalizacji bądź kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
opieki wynikający z rozporządzenia w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjo-
logii i intensywnej terapii (Dz.U. 2016, poz. 2218) dotyczy 
pracowników niemal wszystkich podmiotów realizujących 
świadczenia medyczne w zakresie anestezjologii lub inten-
sywnej opieki. Ponadto rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2017, 
poz. 2295, t.j.) określa minimalną liczbę pielęgniarek specja-
listów w określonych profilem działalności leczniczej oddzia-
łach. Zapotrzebowanie w zakresie pielęgniarek specjalistów 
wynika też z preferencji kadry zarządzającej kształtowa-
nych wymogami prawnymi określającymi czynności, które 
pielęgniarka może wykonywać samodzielnie (bez zlecenia 
lekarskiego) po ukończeniu określonych form kształcenia 
podyplomowego. Zapotrzebowanie na kształcenie wynika też 
z oczekiwań jakościowych podmiotów leczniczych. Wysokie 
zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe jest dowodem 
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek, przejawiającej 
się chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych i aktuali-
zowania wiedzy medycznej. Analizę kształcenia w zakresie 
specjalizacji (stan na 30.06.2017 r.) przedstawia tabela:
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Rodzaj specjalizacji  
w dziedzinie:

Liczba 
specjalistów

Liczba osób 
w trakcie 

specjalizacji

Zapotrze-
bowanie na 

2018 r

pielęgniarstwa zachowawcze-
go /internistycznego

543 36 92

pielęgniarstwa  
kardiologicznego

5 0 0

pielęgniarstwa 
nefrologicznego

33 0 0

pielęgniarstwa 
diabetologicznego

4 0 0

pielęgniarstwa 
geriatrycznego

23 11 32

pielęgniarstwa 
neurologicznego

0 0 0

organizacji i zarządzania 23 0 0

promocji zdrowia  
i edukacji zdrowotnej

2 0 0

pielęgniarstwa  
neonatologicznego

1 30 21

pielęgniarstwa  
epidemiologicznego

65 1 19

pielęgniarstwa rodzinnego 15 6 20

pielęgniarstwa w ochronie 
zdrowia pracujących

0 0 5

pielęgniarstwa w środowisku 
nauczania i wychowania

22 0 0

pielęgniarstwa  
pediatrycznego

331 36 52

pielęgniarstwa chirurgicznego 296 35 81

pielęgniarstwa operacyjnego 191 1 45

pielęgniarstwa w anestezjolo-
gii i intensywnej opiece

379 50 87

pielęgniarstwa  
onkologicznego

81 0 29

pielęgniarstwa  
psychiatrycznego

73 25 62
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Rodzaj specjalizacji  
w dziedzinie:

Liczba 
specjalistów

Liczba osób 
w trakcie 

specjalizacji

Zapotrze-
bowanie na 

2018 r

pielęgniarstwa w opiece 
długoterminowej

98 0 23

pielęgniarstwa ratunkowego 80 0 32

pielęgniarstwa w medycynie 
społecznej

17 0 0

RAZEM: 2287 239 589

■ najwyższy procentowy udział pielęgniarek z tytułem spec-
jalisty w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie 
prezentuje się następująco:

1. Szpital Wojewódzki w Łomży - 72,1%
2. UDSK Białystok - 66,9%
3. Białostockie Centrum Onkologii - 57,4%
4. SP ZOZ MSW Białystok - 56,7%
5. Szpital Powiatowy w Zambrowie - 54,1%
6. Szpital Ogólny w Grajewie - 47,7%
7. SP ZOZ Łapy - 45,3%
8. SP ZOZ Choroszcz - 44,6%
9. USK Białystok - 43,3%
10. SP ZOZ Siemiatycze - 43,3%

8. Tytuły zawodowe i naukowe pielęgniarek (dotyczy szpitali)
■ dr n. med. / dr n. o zdrowiu - 14 osób;
■ mgr pielęgniarstwa - 1 242 osoby;
■ licencjat pielęgniarstwa - 1 605 osób;
■ pielęgniarki dyplomowane - 2 357 osób.
 Pielęgniarki z wykształceniem wyższym stanowią 54,8% 
ogółu zatrudnionych w stacjonarnych podmiotach leczni-
czych. W 2016 r. odsetek wynosił 54%, ma więc tendencję 
wzrostową.

9. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych
Stacjonarne podmioty lecznicze w sprawozdaniach podały, że 
dostępność do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 
pielęgniarki jest zapewniona. Zatrudnienie w stacjonarnych 
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podmiotach leczniczych najczęściej pozostaje równe, bądź 
jest wyższe niż wynika to z zatwierdzonych minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek. Niezależnie od tego, niepo-
kojącym pozostaje fakt zgłaszanego konsultantowi rzeczy-
wistego zapotrzebowania na zatrudnienie. Zapotrzebowanie 
stacjonarnych podmiotów leczniczych na kadrę pielęgniarską 
z uwzględnieniem pacjentów leczonych na łóżko, kontraktów 
z NFZ, przejść pielęgniarek na emeryturę w 2017 r. wynosiło 
209 etatów. 
Informacje przekazywane konsultantowi podczas spotkań 
i rozmów z kierowniczą kadrą pielęgniarską i konsultantami 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa 
wskazują, że coraz więcej podmiotów boryka się z postę-
pującym niedoborem pielęgniarek przy radykalnie rosnącej 
średniej wieku. Podmioty lecznicze zawierają z pielęgniar-
kami umowy cywilno-prawne (kontrakt, umowa zlecenie) 
lub zatrudniają w niepełnym wymiarze czasu pracy po to, 
aby zapewnić realizację świadczeń na bezpiecznym dla pa-
cjentów poziomie. Około 30-50% pielęgniarek świadczy 
pracę u dwóch lub trzech pracodawców. Taki stan fałszuje 
informac ję o zapotrzebowaniu na świadczenia pielęgniarskie, 
w tym świadczenia realizowane przez pielęgniarki specja-
listki.
Coraz częściej zatrudniani są ratownicy medyczni, jak rów-
nież opiekunowie medyczni - kandydatów tych profesji także 
zaczyna brakować.
Konsultant przeprowadził kilka spotkań z tegorocznymi ab-
solwentami - podawane powody rezygnacji z wykonywania 
zawodu to niskie płace i niski prestiż zawodu pielęgniarki 
oraz bardzo ciężka i odpowiedzialna praca w zamian za 
najczęściej minimalną płacę krajową. Dodatkowo dla ab-
solwentów atrakcyjniejszymi pozostają miejsca pracy poza 
granicami kraju.
Należy stwierdzić, że ilość podejmujących pracę absolwentów 
nie wystarcza na uzupełnienie braków kadrowych i „wymia-
nę pokoleniową”.
Największym problemem z pozyskaniem kadr mają szpita-
le. W lecznictwie niestacjonarnym pielęgniarki otrzymują 
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propozycje wyższego wynagrodzenia niż to, które proponują 
szpitale i w związku z tym, tam chętniej się zatrudniają.
W lecznictwie niestacjonarnym deficytów kadrowych nie 
zaobserwowano.

10. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
■ Stacjonarne podmioty lecznicze województwa podlaskiego 

mają wyliczone i zatwierdzone minimalne normy zatrud-
nienia na kolejne trzy lata.

■ Większość podmiotów podaje, że minimalne normy były 
zatwierdzone przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii kie-
rowników komórek organizacyjnych, związków zawodo-
wych oraz przedstawicieli samorządu pielęgniarek i po-
łożnych. Normy zazwyczaj opiniowały także pielęgniarki 
oddziałowe.

■ Stacjonarne podmioty lecznicze prowadzą na bieżąco mo-
nitoring kategoryzacji pacjentów. Jako średni dobowy czas 
świadczeń opieki pielęgniarskiej bezpośredniej szpitale 
przyjęły czasy rekomendowane przez Konsultanta Krajo-
wego w Dziedzinie Pielęgniarstwa i Konsultanta Krajowego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego. 

■ Dla opieki pośredniej większość podmiotów przyjęło 25% 
średniego dobowego czasu świadczeń pielęgniarskich bez-
pośrednich, niektóre przyjęły niższą wartość procentową.

■ Dotychczasowe normy były kontrolowane przez Podlaski 
Urząd Wojewódzki, konsultantów wojewódzkich, Pań-
stwową Inspekcję Pracy, Urząd Marszałkowski, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Departament Zdrowia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.

Wyniki postępowań kontrolnych przeprowadzonych w 2017 r. 
przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, potwierdzają prze-
strzeganie przez podmioty zasad ustalania i zapewnienia 
minimalnych norm zatrudnienia (protokoły pokontrolne w 
posiadaniu konsultanta). Informacje potwierdzające prze-
strzeganie minimalnych norm pochodzą też od konsultantów 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa. 
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II. Sprawozdanie z działalności konsultanta  
za 2017 r.

1. Przeprowadzono kontrole w zakresie organizacji i prowadze-
nia szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych.

2. Przeprowadzono czynności doradcze w zakresie wymienio-
nych poniżej problemów:
■ Organizacja pracy w oddziale i pracowni endoskopowej 

oddziału chorób wewnętrznych.
■ Zasady zatrudniania w Polsce obywateli Białorusi posiada-

jących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
■ Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 
2015, poz.1400) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz.1628) oraz 
stanowisk wydanych przez Ministra Zdrowia w sprawie 
zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pielęg-
niarkom i położnym ze środków NFZ. 

■ Interpretacja dokumentacji Ministra Zdrowia i Konsultan-
ta Krajowego w sprawie szkolenia z zakresu zasad przyj-
mowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich, 
w tym przygotowania i podawania zleconych leków przez 
pielęgniarki i położne. Omówienie sposobu przeprowa-
dzania szkoleń i ich dokumentowania.

■ Zasady organizacji stażu dla osoby nie będącej obywatelem 
Unii Europejskiej (dotyczy obywatela Ukrainy). 

3. Wydano opinie na temat: 
■ Kierunki specjalizacji w szczegółowych dziedzinach pie-

lęgniarstwa preferowane do uruchomienia w 2017 r. na 
podstawie analizy potrzeb województwa i zapotrzebowania 
potwierdzonego przez kierowniczą kadrę pielęgniarską 
województwa podlaskiego,

■ Opinia w sprawie opracowania i wdrożenia rekomendacji 
dotyczących praktyk postępowania z pacjentkami w sytu-
acji niepowodzeń położniczych dla personelu medycznego 
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oddziałów położniczo-ginekologicznych na terenie woje-
wództwa podlaskiego. 

■ Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpital-
nego dla woj. podlaskiego.

■ Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. 

4. Inne zadania wykonane przez Konsultanta Wojewódzkiego
■ Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzamina-

cyjnych do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa in-
ternistycznego. 

■ Współpraca i spotkania z konsultantami wojewódzkimi 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa województwa 
podlaskiego. 

■ Współpraca z konsultantami innych województw.
■ Organizacja spotkań z kierowniczą kadrą pielęgniarską 

województwa podlaskiego.
■ Współpraca z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych: 

w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
■ Pełnienie telefonicznego dyżuru.
■ Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku 

i innymi szkołami wyższymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi kształcenie przed i podyplomowe.

■ Udział (na zaproszenie) w okolicznościowych zdarzeniach 
podmiotów leczniczych, Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych województwa podlaskiego oraz uczelni kształ-
cących pielęgniarki i położne. 

■ Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach (także czyn-
ny udział - przygotowanie wystąpienia).

■ Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim - 
proces ciągły.

■ Przygotowanie artykułu do książki „Powołanie jako im-
peratyw zawodowy” (Wydawnictwo: KONTRAST - War-
szawa, 2017 r.)
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Podsumowanie

1. Wnioski z całorocznej działalności konsultanta
Konsultant ocenił funkcjonowanie pielęgniarstwa stacjo-
narnego w województwie podlaskim w 2017 r. na podsta-
wie analizy informacji uzyskanych od pielęgniarskiej ka-
dry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczelne 
pielęgniarki, przełożone pielęgniarek), informacji pozyska-
nych z NFZ (Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymsto-
ku), Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, 
konsultantów w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa 
oraz danych statystycznych pochodzących z Centralnego Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych oraz Biuletynu Statystycznego 
Ministra Zdrowia. Na tej podstawie należy stwierdzić, że 
dostępność i jakość realizowanych przez pielęgniarki świad-
czeń, zaplecze sprzętowe, organizacja pracy, pozostają na 
dość dobrym poziomie. 
Wzrost pielęgniarek specjalistek zatrudnionych w lecznic-
twie stacjonarnym z 1701 (34,6%) w 2014r., do 1841 (37%) w 
2015 r. następnie do 2067 (40,5%) w 2016r. i do 2287 (43,85%) 
w 2017 r. bez wątpienia należy traktować jako duże osiągnię-
cie zawodowe pielęgniarek.
Narastający problem, który trzeba rozwiązać nie tylko w skali 
województwa, ale także w skali kraju, to deficyt kadr pie-
lęgniarskich. Braki kadrowe niebawem mogą spowodować 
realne zagrożenie dla jakości realizowanych świadczeń zdro-
wotnych. Zgłoszone konsultantowi zapotrzebowanie na etaty 
pielęgniarskie w 2017 r. wynosiło 209 etatów. Coraz mniej 
osób wybiera pielęgniarstwo jako kierunek kształcenia za-
wodowego, a jeszcze mniej po ukończeniu szkoły ubiega się 
o prawo wykonywania zawodu w celu podjęcia pracy zawodo-
wej. Taka sytuacja spowodowana jest spadkiem popularności 
zawodu pielęgniarki. Należy stwierdzić, że liczba podejmują-
cych pracę absolwentów nie wystarcza na uzupełnienie wa-
katów pielęgniarskich stanowisk pracy, nie zapewnia też wy-
miany pokoleniowej pomiędzy odchodzącymi na emeryturę 
pielęgniarkami a rozpoczynającymi pracę absolwentkami. 
Z tego powodu coraz częściej podmioty lecznicze zatrudniają 
ratowników medycznych, opiekunów medycznych, jak rów-
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nież emerytowane pielęgniarki. Z danych zebranych przez 
konsultanta wynika, że 30-50% pielęgniarek pracuje u kilku 
pracodawców w ramach umowy o pracę i umów cywilno-
prawnych (kontrakty, zlecenie). Ponadto wiele młodych pie-
lęgniarek wyjeżdża z kraju i zmotywowane finansowo chętnie 
podejmują pracę na stanowisku pielęgniarki w krajach Unii 
Europejskiej i krajach poza Unią.
Niepokojąca jest także struktura wiekowa pielęgniarek. 
Wśród pielęgniarek Województwa Podlaskiego zarejestro-
wanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych- 
3 148 (33,4%) mieści się w przedziale wiekowym od 51 do 
60 lat, a 1 538 osób (16,8%) to pielęgniarki w wieku od 61 do 
65 i powyżej 65 lat. Na podstawie informacji pozyskanych 
z ankietowanych stacjonarnych podmiotów leczniczych zat-
rudniających ok. 70% kadry pielęgniarskiej woj. podlaskie-
go (dane z 30.06.2017 r.) należy stwierdzić, że uprawnienia 
emerytalne nabyło w 2017 r. - 180 osób, w latach 2018-2022 
- uprawnienia nabędą 1093 osoby. 21 % ogółu zatrudnionych 
pielęgniarek deklaruje odejście na emeryturę w najbliższych 
latach. 
Pielęgniarki w wieku 21-30 lat to grupa 705 osób, co stanowi 
niespełna 7,5% ogółu zatrudnionych. Zatrudnienie absolwen-
tów 2016 r. wynosiło 86 osób, a w 2017 r. - 23 osoby (zatrud-
nienie do 30.06.2017 r. - w tej dacie konsultant zakończył 
badania ankietowe). Największy problem z pozyskaniem kadr 
mają szpitale. W lecznictwie niestacjonarnym pielęgniarki 
otrzymują propozycje wyższego wynagrodzenia niż to, które 
proponują szpitale i w związku z tym chętniej podejmują 
pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.
Prognozowany dla województwa podlaskiego wskaźnik pie-
lęgniarek i położnych na tysiąc mieszkańców ma wynieść 
3,89% w 2020 r., a w 2025r. - 3,64%. Należy podkreślić, że 
przez cały prognozowany okres, wskaźnik dla wojewódz-
twa podlaskiego pozostaje na najniższym poziomie w kraju. 
Ma to wymierne przełożenie na liczbę wydawanych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łom-
ża, Suwałki) praw wykonywania zawodu, która z każdym 
rokiem maleje.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego



42

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Konsultant przeprowadził kilka spotkań z tegorocznymi ab-
solwentami - podawane powody rezygnacji z wykonywania 
zawodu to niskie płace i niski prestiż zawodu pielęgniarki 
oraz bardzo ciężka i odpowiedzialna praca w zamian za 
najczęściej minimalną płacę krajową. Opinie absolwentów 
pokrywają się ze stanowiskami kadry zarządzającej pielęg-
niarstwem.

2. Potrzeby i problemy do rozwiązania
■ Poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie wzrostu 

popularności zawodu pielęgniarki.
■ Zatrzymanie emigracji pielęgniarek poza granice Polski.
■ Stworzenie atrakcyjnych (w tym także finansowo) stano-

wisk pracy dla absolwentów pielęgniarstwa.
■ Stworzenie narzędzi umożliwiających sprawną i wiarygod-

ną analizę w zakresie statystyki dotyczącej pielęgniarek 
w Polsce, w tym w woj. podlaskim.

■ Wypracowanie mechanizmów zobowiązujących absolwen-
tów kierunku pielęgniarstwo do podjęcia pracy w zawo-
dzie.

3. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w wojewódz-
twie
Biorąc pod uwagę wskaźnik dynamiki przybywania ludności 
w wieku poprodukcyjnym i pozostałe trendy demograficzne, 
należy planować w województwie działania zapewniające 
opiekę geriatryczną, w tym także w zakresie kontraktowania 
świadczeń w ramach kompleksowej pielęgniarskiej opieki 
geriatrycznej.
Promocja zdrowia i profilaktyka I fazy powinny być silniej 
akcentowane w pakietach świadczeń finansowanych przez 
publicznego płatnika.
Opieka długoterminowa, realizowana przez pielęgniarki, 
w tym domowa opieka długoterminowa to kierunek, który 
powinien być uwzględniony w prognozowaniu potrzeb zdro-
wotnych mieszkańców województwa podlaskiego.
Raport sporządziła:

Agnieszka Krynicka 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

w województwie podlaskim
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R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie  

pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
za 2017 rok

Na podst. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz. U. nr 52, poz. 419).

1. Ogólna ocena pielęgniarstwa chirurgicznego  
i operacyjnego w lecznictwie

Na obszarze województwa podlaskiego nadal usługi medycz-
ne w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
realizowane są w 20 podmiotach (18 lecznictwa stacjonarne-
go i 2 niestacjonarnego). Raport sporządzono na podstawie 
autorskiej ankiety dotyczącej zabezpieczenia mieszkańców 
województwa w świadczenia pielęgnacyjne w dziedzinie za-
biegowej. Ankiety rozesłano do dyrektorów ds. pielęgniar-
stwa, naczelnych i przełożonych, zwrot ankiet 100%.

Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szpitale posiadają w różnych specjalnościach chirurgicznych 
łącznie 1 545 łóżek rzeczywistych, pracuje 876 pielęgniarek. 
Liczba pielęgniarek jest wyższa w stosunku do roku ubiegłe-
go z powodów: rozbudowy Oddziału Chirurgii Onkologicz-
nej z pododdziałem leczenia bólu w Białostockim Centrum 
Onkologii; powstania nowego odcinka oddziału Chirurgii 
Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego.
Dominującą formą zatrudnienia pielęgniarek jest nadal umo-
wa o pracę. Inna forma zatrudnienia (niepełny etat, umowa 
cywilno-prawna) dotyczy 44 pielęgniarek.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w oddziałach chi-
rurgicznych to 404 (46,1%) pielęgniarki dyplomowane, 264 
(30,1%) licencjat pielęgniarstwa, 202 (23%) magister pielęg-
niarstwa, 6 inne wyższe.
Staż pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach chirur-
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gicznych 0-5 lat 8,3%; 6-10 lat 7,7%; 11-20 lat 18,8%; 21-30 
lat 28,1% i powyżej 30 lat 36,1%.

Pielęgniarki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego pra-
cujące w poradniach
W poradniach chirurgicznych pracuje 119 pielęgniarek. 
Większa liczba pielęgniarek w stosunku do roku poprzed-
niego związane jest z otwarciem nowych poradni.
Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, 13 pie-
lęgniarek pracuje na podstawie umowy z podwykonawcą; 11 
pielęgniarek pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub na 
podstawie umowy cywilno-prawnej.
Wykształcenie pielęgniarek pracujących w poradniach chi rur-
gicznych: 78 (65,5%) pielęgniarki dyplomowane, 20 (16,8 %) 
licencjat pielęgniarstwa, 21 (17,6%) magister pie lęg niar stwa.
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek pra-
cujących w poradniach chirurgicznych: 0-5 lat 6,7%; 6-10 lat 
7,5%; 11-20 lat 13,7%; 21-30 lat 17,9%; powyżej 30 lat 55,2%.

Pielęgniarstwo operacyjne
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują 92 sale 
operacyjne.
W województwie podlaskim 284 pielęgniarek pracuje w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Wśród pielęgniarek, w zakresie pielęgniarstwa operacyjne-
go, dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę; 40 
pielęgniarek pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub na 
podstawie umowy cywilno-prawnej.
Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych: średnie - 67 
(23,5%) pielęgniarek dyplomowanych, 108 (38%) licencjat 
pielęgniarstwa, 107 (37,6%) magister pielęgniarstwa, inne 2 
(0,7%).
Struktura zatrudnienia według stażu pracy pielęgniarek ope-
racyjnych: 0-5 lat 30 osób (10,5%); 6-10 lat 33 osoby (11,6%); 
11-20 lat 51 osób (17,9%); 21-30 lat 101 osób (35,5%); 31-40 
lat 39 osób (13,7%);

2. Przeprowadzone kontrole - 5
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3. Wyniki kontroli

Pielęgniarki w oddziałach chirurgicznych, poradniach i blo-
ku operacyjnym pracują w liczbia zapewniającej podstawowy 
poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Obserwuje się 
ograniczoną obsadę pielęgniarską szczególnie wśród pielęg-
niarek operacyjnych w okresie urlopowym. Szpitale w wo-
jewództwie podlaskim wykazały niedobór 23 pielęgniarek 
w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 32 pielęgniarki 
w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

4. Wydawanie opinii

◆ zasad wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 
w bloku operacyjnym oraz stopnia odpowiedzialności 
poszczególnych członków zespołu operacyjnego i moż-
liwości modyfikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
chorego;

◆ angażowanie salowych w pracę na bloku operacyjnym 
zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku salowej;

◆  sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pie lęgniarek oraz weryfikacji ustalonych norm zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1545);

◆ sposobu prowadzenia dokumentacji (wersji papierowej 
i e-dokumentacji) dotyczącej ryzyka  i pielęgnacji odle-
żyn; monitorowania miejsca wkłucia u pacjentów od-
działów zabiegowych;

◆ zakresu uprawnień oraz obowiązków pielęgniarek opera-
cyjnych w zakresie instrumentowania i asystowania do 
zabiegów okulistycznych (zaćmy, jaskry, witrektomii).
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5. Potrzeby i problemy do rozwiązania
◆ Opracowanie metod uzupełnienia kadry pielęgniarskiej 

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego szczególnie 
w okresie urlopowym, kiedy braki w obsadzie pielęgniar-
skiej są szczególnie zauważalne.

◆ Zwiększenie obsady pielęgniarek operacyjnych. Bez-
względnie na jeden czynny stół operacyjny (jeden pac-
jent), co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna i jedna 
pielęgniarka asystująca pielęgniarce operacyjnej

◆ W związku z brakiem precyzyjnych zapisów dotyczących 
kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać pie-
lęgniarka instrumentująca do zabiegów okulistycznych 
(zać my, witrektomii) co powoduje dezorganizację w pra-
cy bloku operacyjnego, należy wprowadzić stosowne za-
pisy np. w -,,Rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” w za-
łączniku nr 4.; dokonać analizy programów kształcenia 
podyplomowego w omawianym zakresie i umożliwić 
przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawo-
dowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumen-
towania do wybranych zabiegów okulistycznych (np. 
zaćmy) już na poziomie kursu kwalifikacyjnego (obec-
nie do instrumentowania w zakresie wszystkich zabie-
gów okulistycznych upoważnia posiadanie specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego).

dr n. med. Regina Sierżantowicz 
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
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R  
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Z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
dla województwa podlaskiego  

w dziedzinie Pielęgniarstwa przewlekle chorych  
i niepełnosprawnych 

za 2017 r.

I. Przeprowadzone kontrole:
1) Centrum Medyczne CEMED Kijewscy Spółka Jawna  

18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 124;
2) kOMED Spółka Jawna Agnieszka i Wojciech Kielich 

18-400 Łomża ul. Piękna 3A;
3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarzy  Rodzinnych LiDER Spółka z o.o.  
16-300 Augus tów ul. Mostowa 1;

4) Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o.,  
ul. Hoża 2B, 16-300 Augustów.

II. Sporządzanie i wydawanie opinii:
1. Opinia dotycząca oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb 

kadrowych w województwie podlaskim, wg stanu na 31 grud-
nia 2017 r.
Uwzględniono wymagania określone rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1658. ze zm.).
Dane stystyczne zostały opracowano na podstawie informacji 
uzyskanych z:

a) ankiet wysłanych do Podlaskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia;

b) ankiet wysłanych do podmiotów leczniczych;
c) informacji publicznej zamieszczonej na stronie Inter-

netowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych.
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1) W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryte-
riów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1372, z późn. zm.), na podstawie przeprowadzonej 
analizy stwierdzono brak specjalistów w dziedzinie pielęg-
niarstwa internistycznego.

2) Na podstawie danych otrzymanych z Podlaskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ - oszacowano wskaźnik zat-
rudnienia pielęgniarek w opiece długoterminowej na 10 
tys. mieszkańców województwa podlaskiego, który wynosi 
3,26 osób. 

III. Wykonywanie innych czynności należących do konsultanta 
wojewódzkiego, wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych:
1) 10.02.2017 r. skierowano pismo do Dyrektora Podlaskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Białymstoku z prośbą o interpretację dotyczącą 
uściś lenia zakresu obowiązywania wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 
2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

3) Zaopiniowanie Uchwał Wojewódzkiej Rady do Spraw Pot-
rzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego w sprawie 
aktualizacji Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowot-
nej Województwa Podlaskiego na okres od dnia 30 czerwca 
2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

4) 23.02.2017 r. sporządzenie informacji na wniosek Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku, dotyczącej określenia 
priorytetowych kierunków szkoleń specjalizacyjnych pie-
lęgniarek i położnych niezbędnych do realizacji świadczeń 
zdrowotnych. 

5) Udział w konferencji „Rola pielęgniarki i położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonaliza-
cji w ochronie zdrowia” oraz udział w debacie dotyczącej 
opieki długoterminowej w Polsce. 
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6) 10.04.2017 r. spotkanie z Dyrektorem POW NFZ, w któ-
rym wzięli udział Przewodnicząca ORPiP w Białymsto-
ku, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przedmiotem 
spotkania było omówienie: zabezpieczenia świadczeń 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej uw-
z ględniające priorytety dla województwa podlaskiego, 
wyceny świadczeń - cena oczekiwana przez POW NFZ 
w porównaniu do taryfy AOTMiT, problemy związane 
z prze biegiem kontraktowania świadczeń w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej na terenie województwa 
podlaskiego.

7) 14.04.2017 r. przekazanie organom administracji publicz-
nej informacji i skarg dotyczących przebiegu postępowania 
konkursowego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

8) 08.05.2017 współpraca z OIPiP dotycząca przekazanej 
informacji Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie zapew-
nienia należytego poziomu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej.

9) 22.05.2017 r. spotkanie z zastępcą dyrektora d/s medycz-
nych Adamem Robertem Wińskim dotyczące przebiegu 
postępowania konkursowego przeprowadzonego przez 
POW NFZ.

10) 06.10.2017 r. wysłanie pisma do Okręgowych Izb Pielęg-
niarskich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, organizato-
rów kształcenia podyplomowego, Konsultanta Krajowego 
w dz. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych do dotyczące powoływania składu komisji kwalifi-
kacyjnej szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie będącej 
przedmiotem specjalizacji.

11)  18.11.2017 r. przekazanie Konsultantowi Krajowemu 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych danych statystycznych, które zostały wy-
korzystane do przygotowania raportu konsultanta woje-
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wódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych oraz sprawozdania sporządzonego 
przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych dotyczącego sta-
nu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia opieki 
długoterminowej.

12)  27.11.2017 r. współpraca z Konsultantem Krajowym 
w zak resie sporządzenia informacji dotyczącej zasad funk-
cjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domo-
wej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa na prośbę 
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy.

13)  29.12.2017 r. przekazanie do Ministerstwa Zdrowia 
w Warszawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

14) Udział jako członek komisji w egzaminie państwowym 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie opieki długoter-
minowej w CKPPiP w Warszawie.

15) Bieżąca współpraca z Okręgowymi Izbami Pielęgniar-
skimi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, pozostałymi 
konsultantami wojewódzkimi w reprezentowanej dziedzi-
nie oraz podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń 
zdrowotnych w dziedzinie opieki długoterminowej na te-
renie województwa podlaskiego pracach w celu realizacji 
polityki zdrowotnej.

IV. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie woje-
wództwa podlaskiego w dziedzinie reprezentowanej przez 
konsultanta

W listopadzie 2017 roku przeprowadzono badania an-
kietowe wśród świadczeniodawców realizujących umowy 
w zakresie świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - wys-
łano kwes tionariusze do 46 podmiotów leczniczych re-
alizujących umowy z POW NFZ - zwrot 55% ankiet dla 
świadczeń w opiece stacjonarnej i 16% ankiet w opiece 
am bulatoryjnej. 
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Zapytania ankietowe wysłano również do POW NFZ i Do-
mów Pomocy Społecznej w Białymstoku.
1) Dane statystyczne dotyczące świadczeń zdrowotnych 

w opiece stacjonarnej:
a) liczba osób oczekujących na świadczenie - 259 osób 

dotyczy ZPO/ZOL,
b) liczba osób oczekujących na świadczenie - 24 osoby 

dotyczy ZPO o profilu psychiatrycznym,
c) rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie - naj-

dłuższy 549 dni, w porównaniu do roku 2016 czas 
oczekiwania wydłużył się o 184 dni,

d) rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie - 359 
dotyczy ZPO o profilu psychiatrycznym.

2) Dane statystyczne dotyczące świadczeń zdrowotnych 
w opiece ambulatoryjnej - pielęgniarska opieka długo-
terminowa domowa

a) 20 osób oczekuje na świadczenie,
b) wskaźnik zabezpieczania na 10 tys. mieszkańców dla 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na 
dzień 30.09.2017 r. wynosił 5,38 według danych otrzy-
manych z POW NFZ,

c) rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie - naj-
dłuższy - 6 miesięcy, według informacji otrzymanych 
z ankiet, czas oczekiwania uległ zmniejszeniu o 886 
dni w porównaniu do roku 2016, 

d) podmioty, które mają zawartą największą liczbę umów 
z POW NFZ oraz których liczba jednostek rozlicze-
niowych jest największa, nie udzieliły odpowiedzi na 
wysłane zapytania ankietowe, zaś POW NFZ nie dys-
ponuje informacjami dotyczącymi liczby osób ocze-
kujących na świadczenie oraz czasu oczekiwania na 
świadczenie.

3) Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż zapot-
rzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w opiece długoterminowej jest zdecydowanie większe 
w porównaniu do bieżącej realizacji.
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V. Podsumowanie raportu. 
1. Wnioski z całorocznej działalności Konsultanta

1) Skontrolowano cztery komórki organizacyjne dla czte-
rech podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie 
województwa podlaskiego.

2) Świadczeniodawcy kontrolowanych podmiotów leczni-
czych zapewniają wykonanie świadczeń zdrowotnych 
przez pielęgniarki realizujące świadczenia w opiece dłu-
goterminowej zgodnie z wymogami określonymi obo-
wiązującymi przepisami prawa.

3) Zakres kontroli: 
a) kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych,
b) kontrola wyposażenia podmiotu udzielającego świad-

czeń zdrowotnych, w aparaturę i sprzęt medyczny,
c) kontrola jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
d) przestrzeganie praw pacjenta.

4) Liczba umów kontrolowanych podmiotów leczniczych 
z płatnikiem publicznym:

a. jeden podmiot ma zawartą umowę z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia (NFZ),

b. umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ) w rodzaju : świadczenia pielęgnacyjne i opiekuń-
cze, zakres: świadczenia w pielęgniarskiej opiece dłu-
goterminowej domowej wygasła z dniem 30.06.2017 r. 
- w przypadku jednego podmiotu leczniczego,

c. trzy podmioty lecznicze nie mają podpisanych umów 
z NFZ dla kontrolowanych komórek organizacyjnych 
zakładu leczniczego.

5) Czas pracy podmiotu udzielającego świadczeń 
a) świadczenia udzielane są nie mniej niż cztery razy 

w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000, 

w przypadkach uzasadnionych medycznie zachowana 
jest dostępność w dni ustawowo wolne od pracy,

b) podmioty udzielające świadczeń odpłatnie realizują 
wizyty w miejscu pobytu pacjenta, zgodnie ze zgło-
szeniem lub zamówieniem na usługę.
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6) Świadczenia zdrowotne w kontrolowanych podmiotach, 
udzielane są w warunkach domowych lub w miejscu 
pobytu pacjenta, na podstawie skierowania od lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kartą oceny świad-
czeniobiorcy - dotyczy podmiotów posiadających podpi-
sane umowy z płatnikiem publicznym, lub na podstawie 
złożonego zamówienia na świadczenie pielęgniarskie 
w ramach świadczeń udzielanych odpłatnie.

7) Wyposażenie kontrolowanych podmiotów leczniczych 
jest zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych w ramach pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej domowej w podmiotach realizujących świadczenia 
w ramach umowy zawartej z Podlaskim Oddziałem Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

8) dokumentacja medyczna jest opracowana zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2069) oraz spełniające wymagania okreś-
lone w odrębnych przepisach.

9) W grudniu 2017 r. na terenie województwa 54 podmio-
ty realizowało świadczenia w ramach umów w rodzaju 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, NFZ podpisał 
łącznie 13 umów mniej w porównaniu do roku 2016:

a) pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - 26 
umów z POW NFZ (mniej o 11 umów w porównaniu 
do roku 2016) z czego dla powiatu koleńskego zostały 
zawarte 2 umowy liczba ludności według Głównego 
Urzędu Statystycznego ogółem 38 232 zaś w powiecie 
łomżyńskim 1 umowa - liczba ludności ogółem 61 365, 
w powiecie zambrowskim 1 umowa przy ogólnej licz-
bie ludności 43 448 i powiecie grajewskim 1 umowa 
przy ogólnej liczbie ludności 47 674. W powiecie bia-
łostockim zostało zawartych zostało zawartych mniej 
6 umów z POW NFZ w porównaniu do roku 2016,
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b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)/Zakład Pielęg-
nacyjno-Opiekuńczy - 17 umów (1 umowę mniej w po-
równaniu do roku 2016), 1 ZOL dla dzieci i młodzieży,

c) 2 zespoły długoterminowej opieki domowej dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie, 4 zespoły długotermi-
nowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie,

d) ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - 4 
umowy, ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie 
- brak umów z POW NFZ (1 umowa w roku 2016).

10) POW NFZ pokrył koszty zrealizowanych świadczeń 
ponad limit umowy w 2017 roku dla świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ok. 40% wartości świadczeń 
udzielonych ponad limit umowy.

11) W 2018 roku według planu finansowego NFZ dla wo-
jewództwa podlaskiego finansowanie świadczeń pielęg-
nacyjnych i opiekuńczych wzrośnie o 7 134 tys. zł w po-
równaniu do roku poprzedniego.

2. Potrzeby i problemy do rozwiązania 

1) Spadek wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek w bezpoś-
redniej opiece nad pacjentem.

2) Wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową.

3)  Zabezpieczenie w świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach umów z płatnikiem publicznym nie 
pokrywa rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę dłu-
goterminową.

4) Brak dostosowania do wyceny świadczeń opublikowanej 
w BIP przez AOTMiT.

5) Niski poziom finansowania świadczeń wiąże się brakiem 
możliwości dostosowania warunków ogólno przestrzen-
nych oraz sprzętu medycznego do potrzeb pacjentów.

6) Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu 
pielęgniarskiego ze środków budżetu państwa.
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7) Położenie większego nacisku na komunikację w zespole 
terapeutycznym zwłaszcza w podstawowej opiece zdro-
wotnej i pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

8) Ujednolicenie interpretacji przepisów co do wizyt pie-
lęgniarki w warunkach domowych.

9) Uregulowanie, w obowiązujących przepisach prawa, 
składu zestawu przeciwstrząsowego dla pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej.

10) Dostosowanie interpretacji kryteriów wyboru ofert do 
obowiązujących przepisów prawa.

11) Monopolizacja w zakresie kontraktowania świadczeń 
związana jest  z zagrożeniem obniżenia jakości udziela-
nych świadczeń zdrowotnych i ograniczeniem wyboru 
świadczeniodawcy przez pacjenta. 

12) Ze względu na zapewnienie ciągłości udzielania świad-
czeń po hospitalizacji pacjentów w pielęgniarskiej opie-
ce długoterminowej domowej, ograniczenie dostępu 
do świadczeń osobom, które zapisały się na listy osób 
oczekujących, ponieważ wyłącznie zgon pacjenta lub 
rezygnacja z udzielonego świadczenia umożliwia za-
kończenie opieki u osób przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych.

Renata Zajkowska 
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych
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Z  
espół ds. opracowania Strategii

Zespół ds. opracowania  
Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa  

w Polsce

29 grudnia 2017 r. Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zakończył prace. 
Przewodnicząca - sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko - 
przedłożyła ministrowi zdrowia wypracowany dokument pn. 
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, 
aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki 
pielęgniarskiej dla pacjentów.

Minister zdrowia, podejmując decyzje dotyczące organizacji 
i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce - w szcze-
gólności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, będzie 
uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii, 
mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu 
państwa oraz systemu ochrony zdrowia. Strategia będzie jednym 
z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra 
zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. 
Zdrow. poz. 50 z późn. zm.).

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 04.01.2018
Ministerstwo Zdrowia 
PP-WPS.07621.2018/EMA/DZ

Pani 
Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Pani 
Krystyna Ptok  
Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowne Panie, 

Uprzejmie informuję, że szczegółowe uwagi przesłane przez Pańs-
twa do projektu dokumentu pn. Strategia na rzecz rozwoju pielę-
gniarstwa i położnictwa w Polsce, zostały uważnie przeanalizowane 
i rozpatrzone.

Część poprawek zgłoszonych przez Państwa została uwzględniona 
i naniesiona w projekcie dokumentu. Jednocześnie wyjaśniam, że 
część poprawek niezgodnych z przegłosowanymi kierunkami działań 
nie mogła być uwzględniona w powyższym dokumencie, bowiem 
wykraczała poza zakres prac i ustaleń Zespołu w poszczególnych 
obszarach.

Strategia zaplanowana na 15 lat to, z natury rzeczy, plan o cha-
rakterze wieloletnim i wielowymiarowym, i musi być dokumentem 
sformułowanym na pewnym stopniu ogólności, a dopiero konkretne 
rozwiązania na poziomie operacyjnym i legislacyjnym będą uszcze-
góławiane zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie 
oraz konsultowane społecznie i uzgadniane międzyresortowo.

Jako Przewodnicząca Zespołu rekomendowałam Ministrowi Zdro-
wia, jako działanie priorytetowe, np. implementowanie do obowiązu-
jącego porządku prawnego rozwiązań dotyczących norm zatrudnie-
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nia pielęgniarek i położnych uwzględniających rekomendacje zawarte 
w Strategii w tym zakresie.

Odnosząc się do postulatu włączenia w treść Strategii kwestii 
dotyczących poprawy i ustabilizowania warunków wynagradzania 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, uprzejmie wyjaśniam, iż 
kwestia wynagrodzeń pracowników służby zdrowia jest regulowa-
na na gruncie odrębnych przepisów wynikających z ustawy z dnia 
8  czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz.1473), i w związku 
z  tym nie mogła być przedmiotem prac i ustaleń Zespołu powo-
łanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. 
poz. 50 z późn. zm.). W związku z powyższym kwestie wynagrodzeń 
pracowników medycznych są dyskutowane w działającym w ramach 
Rady Dialogu Społecznego zespole ds. usług publicznych, z udziałem 
tzw. reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji 
pracodawców.

Na zakończenie, jako Przewodnicząca Zespołu, pragnę Państwu 
podziękować za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w pra-
ce Zespołu, poświęcony czas oraz cenne uwagi zgłoszone do pro-
jektu dokumentu i pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań aby 
zaproponowane kierunki działań były w jak największym zakresie 
wdrażane w systemie opieki zdrowotnej i wierzę, że w efekcie przy-
czynią się do rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w naszym kraju.

W załączeniu przesyłam treść Strategii na rzecz rozwoju pielę-
gniarstwa i położnictwa w Polsce, przedłożoną Ministrowi Zdrowia 
oraz zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Stanu  
Józefa Szczurek-Żelazko 
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S  
trategia Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce

STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU  
PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA  

W POLSCE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, grudzień 2017 r.

I. Wprowadzenie

II. Strategia: cele i zakres działań, źródła finansowania oraz 
sposób monitorowania i oceny osiągania celów

III. Obszary priorytetowe - diagnoza i kierunki interwencji
1. Obszar I Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek 

i położnych
1.1. Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych 
1.2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
1.3. Badania naukowe

2. Obszar II Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia

3. Obszar III Normy zatrudnienia - określenie liczby pielęg-
niarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych 
zakresach świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”)

4. Obszar IV Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawo-
dów pielęgniarki i położnej

5. Obszar V Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy 
dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej
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Wykaz skrótów zastosowanych w dokumencie:

CKPPiP – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych

CRPiP – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych
CSiOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia
CSM – Centrum Symulacji Medycznej
DPiP – Departament Pielęgniarek i Położnych Minister-

stwa Zdrowia
EBP – (ang. Evidence-based practise) Praktyka oparta na 

dowodach
ECTS – Europejski System Transferu Punktów
ICNP – Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki 

Pielęgniars kiej
KRASzPiP – Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęg-

niarek i Położnych
MCSM – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MIiB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NRPiP – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OZZPiP – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 

i Położnych
PKA – Polska Komisja Akredytacyjna
POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna
PTP – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
PTPoł – Polskie Towarzystwo Położnych
SMK – System Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych
WCSM - Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
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I. WPROWADZENIE 

Wobec stanu demograficznego polskiego społeczeństwa oraz 
trudnej i dotąd nierozwiązanej sytuacji w obszarze pielęgniars-
twa i położnictwa w Polsce, dotyczącej braków kadrowych w tych 
zawodach, trudnych warunków pracy, w tym warunków płaco-
wych, Minister Zdrowia uznał za niezbędne podjęcie działań na 
rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie. W tym celu 27 marca 
2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego odbyła się debata poświęcona problemom współ-
czesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która stała się 
swego rodzaju diagnozą sytuacji. 

Organizatorem debaty był Minister Zdrowia wspólnie z Na-
czelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związ-
kiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym. 

W debacie udział wzięli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej oraz Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Debata obejmowała pięć obszarów: 
I. Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Pol-

sce - diagnoza i propozycje rozwiązań. 
II. Kształcenie - określenie kierunków działań - stan obecny 

a model idealny. 
III. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realiza-

cji świadczeń gwarantowanych rozporządzenia koszykowe 
- projektowane zmiany. 

IV. Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej - me-
chanizmy motywujące do podejmowania kształcenia i pracy 
w zawodach w Polsce. 

V. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia jako część rozwiązań 
systemowych i wsparcia opieki pielęgniarskiej. 

W debacie uczestniczyło ponad 300 osób, w tym m.in. przeds-
tawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, kon-
sultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach 
pielęgniarstwa oraz delegaci uczelni kształcących w zawodach 
pielęgniarki i położnej. 
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Podczas debaty Minister Zdrowia podkreślił wagę problemów 
polskiego pielęgniarstwa i stwierdził, że dobrze funkcjonujący 
system pielęgniarstwa i położnictwa jest warunkiem sprawnego 
funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia, a komplekso-
wym aktem w tym zakresie powinna być strategia na rzecz pol-
skiego pielęgniarstwa i położnictwa. Minister Zdrowia w swoim 
wystąpieniu zapowiedział powołanie specjalnego zespołu eksper-
tów, który opracuje strategię, która będzie pierwszym w Polsce 
dokumentem tego rodzaju, a jednocześnie propozycją rozwiązań 
systemowych na rzecz pielęgniars twa i położnictwa.

21 kwietnia 2017 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw 
opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położ-
nictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50).

Skład Zespołu
1. Przewodniczący Zespołu - Pani Józefa Szczurek-Żelazko, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2. Zastępca przewodniczącego Zespołu - Pani dr n. o zdr. 

Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i  Położnych Ministerstwa Zdrowia;

3. Pan Jakub Banaszek, przedstawiciel Gabinetu Politycz-
nego Ministra Zdrowia;

4. Sekretarz - Pani Ewa Majsterek, przedstawiciel Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;

5. członkowie:
a) Pani Marzena Rosadzińska, przedstawiciel Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Pani Emilia Maciejewska, przedstawiciel Ministra Edu-

kacji Narodowej,
c) Pani Justyna Pawlak, przedstawiciel Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej,
d) Pani Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych,
e) Pan Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych,
f) Pani Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
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g) Pani Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

h) Pani Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych

i) Pani dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, prezes Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego,

j) Pani dr hab. prof. UM Beata Pięta, prezes Polskiego 
Towarzystwa Położnych,

k) Pani Izabela Pyra, dyrektor Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie,

l) Pani dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, przedstawiciel 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

m) Pan Stanisław Maćkowiak, przedstawiciel Federacji 
Pacjentów Polskich;

6. pozostali członkowie - przedstawiciele Ministra Zdrowia:
a) Pani dr hab. prof. UJ Maria Kózka, konsultant krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa,
b) Pani Beata Ostrzycka, konsultant krajowy w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego,
c) Pani Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dzie-

dzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
d) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego Ministerstwa Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmac-

ji Ministerstwa Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Minis-

terstwa Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego Mi-

nisterstwa Zdrowia,
h) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowot-

nego Ministerstwa Zdrowia,
i) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Mi-

nisterstwa Zdrowia,
j)  przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony 

Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
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k) Pan Wojciech Zawalski, przedstawiciel Narodowego 
Funduszu Zdrowia,

l) Pan Mirosław Przastek, przedstawiciel Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W pracach Zespołu brały udział, z głosem doradczym, oso-
by niebędące jego członkami zaproszone przez przewodniczącą 
Zespołu:

- Pan Andrzej Jacyna, p.o. prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia,

- Pani Alicja Szewczyk, konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego,

- Pani Maria Stachowska, prezes Kolegium Pielęgniarek 
i Położnych Rodzinnych w Polsce,

- Pani Henryka Homętowska SP ZOZ Szpital Specjalis-
tyczny MSWiA w Głuchołazach,

- Pani Maria Jolanta Królak, dyrektor Centrum Kształce-
nia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

- Pan Bartosz Mikołajczyk, prezes Zarządu Fundacji Opie-
kunMedyczny.com.pl,

- Pani Anna Widarska, dyrektor Departamentu Matki 
i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 16 października 2017 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do 
spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 102) wydłużył 
prace Zespołu do 31 grudnia 2017 r., tj. o 3 miesiące w stosunku 
do pierwotnego terminu (31 października 2017 r.)
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II. STRATEGIA:  
CELE I ZAKRES DZIAŁAŃ,  
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

ORAZ SPOSÓB MONITOROWANIA  
I OCENY OSIĄGANIA CELÓW

Prace nad Strategią były poprzedzone zdiagnozowaniem 
i zdefiniowaniem najważniejszych problemów występujących 
w systemie opieki zdrowotnej, dotyczących obszaru polskiego 
pielęgniarstwa i położnictwa.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że główne problemy sys-
temowe w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa dotyczą:

1. zbyt małej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie 
ochrony zdrowia, co przekłada się na niski wskaźnik pielęg-
niarek i położnych na 1 tys. mieszkańców,

2. braku w systemie ochrony zdrowia profesji współuczestni-
czących w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomaga-
jących pracę pielęgniarek,

3. niewystarczającej regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwaran-
towane w poszczególnych zakresach świadczeń,

4. braku ustalenia przez podmioty lecznicze posiadające umowę 
z NFZ minimalnych norm zatrudniania, pomimo obowią-
zujących regulacji prawnych w tym zakresie,

5. niedostatecznego określenia ról i kompetencji pielęgniarek 
i położnych w systemie opieki zdrowotnej,

6. warunków pracy pielęgniarek i położnych (w tym również 
m.in. związanych z możliwością posługiwania się nowymi 
technologiami np. prowadzenie dokumentacji w postaci elek-
tronicznej),

7. jakości kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego 
i wprowadzania nowych form kształcenia (e-learning, tele-
pielęgniarstwo).
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W związku z rozpoznanymi problemami określono następujące 
obszary tematyczne niniejszej Strategii:

I. Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych.
II. Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie 

ochrony zdrowia.
III. Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i po-

łożnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach 
świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”).

IV. Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielę-
gniarki i położnej.

V. Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu 
pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej.

Celem prac Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia była 
analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań doty-
czących problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, 
zebranie jak najszerszych informacji i poznanie jak największej 
liczby opinii (również poprzez zapraszanie do uczestnictwa 
w pracach Zespołu dodatkowych przedstawicieli środowiska 
w charakterze ekspertów) dotyczących istotnych i wzajemnie 
powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 
zgłoszonych w trakcie ww. debaty oraz w trakcie prac Zespołu. 
Ta analiza była podstawą do wypracowania realnych, komplek-
sowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przygotowa-
nia strategii mającej na celu wskazanie konkretnych kroków do 
poprawy kondycji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa dzisiaj 
i w przyszłości.

W efekcie dyskusji i uzgodnień eksperckich w poszczególnych 
podzespołach zostały wypracowane propozycje szczegółowych 
celów i działań, które należy podjąć, aby zaplanowane cele zostały 
osiągnięte w okresie realizacji Strategii (perspektywa 5-letnia, 
10-letnia i 15-letnia).

Cel główny:

Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostępności 
do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów i społeczeństwa.
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Cel pośredni:
Zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim sys-
temie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarob-
kowej oraz zmotywowanie absolwentów do podejmowania 
pracy w zawodzie i utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek/
położnych nabywających uprawnienia emerytalne.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia.

2. Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo.

3. Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego.
4. Rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.
5. Określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w sys-

temie ochrony zdrowia.
6. Określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych 

w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych 
wskaźników na 1 tys. mieszkańców.

7. Wypracowanie regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pie-
lęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwaranto-
wane w poszczególnych zakresach świadczeń.

8. Wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecz-
nicze, posiadające umowę z NFZ, do określenia minimalnych 
norm zatrudniania.

9. Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych.
10.  Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji 

współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, 
wspomagającej pracę pielęgniarek.
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Obszar I.  
Kształcenie przed- i podyplomowe  

pielęgniarek i położnych

Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych
Cel I. Zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniar-

stwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia 
poprzez:
Działanie 1. utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pie-

lęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyż-
szych;

Działanie 2. podjęcie działań na rzecz zwiększenia dotacji 
dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie 
liczby przyjmowanych kandydatów na kierunki pielęgniar-
stwo i położnictwo oraz powrót do systemu określania 
limitów przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo 
w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia wydawanego 
we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego;

Działanie 3. prowadzenie działań wspierających uruchamia-
nie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo oraz położ-
nictwo w województwach, w których niewiele uczelni pro-
wadzi kształcenie na tych kierunkach studiów;

Działanie 4. doskonalenie wdrażania programów rozwo-
jowych (quasi „kierunek zamawiany”) mających na celu 
zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo;

Działanie 5. dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęg-
niarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD 
(9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat.

Cel II. Poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniar-
stwo i położnictwo poprzez:
Działanie 1. wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 

uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji 
kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych);
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Działanie 2. weryfikacja kryteriów akredytacyjnych KRASz-
PiP;

Działanie 3. kształcenie praktyczne prowadzone w podmio-
tach spełniających kryteria jakościowe w zakresie jego or-
ganizacji, zasobów sprzętowych i kwalifikacji personelu 
odpowiedzialnego za realizację zajęć praktycznych i prak-
tyk zawodowych;

Działanie 4. dostosowanie infrastruktury szkół wyższych 
prowadzących kierunki pielęgniarstwo i położnictwo 
zgodnie z założonym w Strategii wzrostem liczby studen-
tów (m.in. centra symulacji medycznej);

Działanie 5. harmonizacja efektów kształcenia absolwenta 
studiów pierwszego i drugiego stopnia w celu uniknięcia 
powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności w toku kształ-
cenia podyplomowego;

Działanie 6. przygotowanie absolwentów kierunków pielęg-
niarstwo i położnictwo o profilu kompetencyjnym zgod-
nym z aktualnymi potrzebami systemu opieki zdrowotnej 
i wymogami regulacji UE;

Działanie 7. promocja nauczania zintegrowanego (modu-
łowego) na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo pier-
wszego i drugiego stopnia - przebudowa programów stu-
diów.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Cel I: Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęg-

niarek i położnych poprzez:
Działanie 1. zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji (do 

10), kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych;
Działanie 2. wyodrębnienie dziedzin specjalizacji przezna-

czonych wyłącznie dla magistrów pielęgniarstwa i magis-
trów położnictwa;

Działanie 3. przebudowa programów kształcenia podyplo-
mowego (e-learning do 50% kształcenia teoretycznego, 
weryfikacja liczby godzin kształcenia, kształcenie modu-
łowe, mentor);

Działanie 4. podejmowanie działań zmierzających do utwo-
rzenia na poziomie Centrum Kształcenia Podyplomowego 
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Pielęgniarek i Położnych platformy do zamieszczania ma-
teriałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń.

Działanie 5. dofinansowanie jednej specjalizacji ze środków 
publicznych zgodnej z profilem zatrudnienia;

Działanie 6. podejmowanie działań zmierzających do zwięk-
szenia dofinansowania specjalizacji ze środków budżeto-
wych;

Działanie 7. podejmowanie działań na rzecz finansowania 
ze środków budżetowych innych form kształcenia pody-
plomowego, np. kursów kwalifikacyjnych;

Działanie 8. wypracowanie akredytacji dla wszystkich form 
kształcenia podyplomowego określonych w ustawie;

Działanie 9. prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych wyłącz-
nie przez szkoły/uczelnie wyższe prowadzące kształcenie 
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na pierwszym 
i drugim stopniu, instytuty badawcze i naukowe prowa-
dzące działalność kliniczną, samorząd zawodowy, pod 
warunkiem posiadania akredytacji.

Badania naukowe
Cel I. Rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie

Działanie 1. współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w zakresie zapewnienia środków finan-
sowych na rozwój i badania naukowe w pielęgniarstwie;

Działanie 2. działania zmierzające do utworzenia Krajowego 
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, będącego zaple-
czem naukowo-eksperckim dla Ministra Zdrowia, odpo-
wiedzialnym za przygotowywanie propozycji rozwiązań 
systemowych w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, 
w tym kształcenia przed- i podyplomowego, oraz okreś-
lanie priorytetowych działań, w tym kierunków badań 
naukowych;

Działanie 3. poszerzenie składu Rady Naukowej działającej 
przy Ministrze Zdrowia o przedstawicieli środowiska za-
wodowego pielęgniarek i położnych.
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Obszar II.  
Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych  

w systemie ochrony zdrowia

Cel I. Określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia
Działanie 1. dookreślenie kompetencji zawodowych pielęg-

niarek i położnych dla poszczególnych poziomów kształce-
nia (licencjat pielęgniarstwa/licencjat położnictwa, magis-
ter pielęgniarstwa/magister położnictwa) oraz specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa;

Działanie 2. opracowanie standardów organizacyjnych z ok-
reśleniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki 
i po łożnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opie-
ki zdro wotnej/poszczególnych dziedzinach specjalizacji 
pielęg niarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów priorytetowych.

Obszar III.  
Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek  

i położnych oraz ich kwalifikacji  
w poszczególnych zakresach świadczeń  

(rozporządzenia „koszykowe”)

Cel I. Określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby po-
łożnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem 
docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców:
Działanie 1. wypracowanie przez samorząd zawodowy pie-

lęgniarek i położnych systemowych działań zmierzających 
do aktualizowania danych znajdujących się w rejestrach 
okręgowych przez zarejestrowane pielęgniarki i położne 
(czynne zawodowo).

Cel II. Wypracowanie regulacji dotyczących liczby i kwali-
fikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia 
gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń zdro-
wotnych:
Działanie 1. wypracowanie zapisów dotyczących zapew-

nienia odpowiedniej obsady pielęgniarskiej na dyżurze/
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zmianie gwarantującej optymalną opiekę pielęgniarską 
i bezpieczeństwo pacjenta;

Działanie 2. wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego z 2015 r., (wskaźniki 0,6 i 0,7 oraz kwalifikacje) 
z uwzględnieniem vacatio legis do 2021 r., z możliwością 
wydłużenia tego okresu.

Cel III. Wypracowanie mechanizmów motywujących pod-
mioty lecznicze posiadające umowę z NFZ, do określenia 
minimalnych norm zatrudnienia:
Działanie 1. przygotowanie systemu premiowania świadcze-

niodawców za spełnianie norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych wyższych niż określone w obowiązujących 
przepisach prawa.

Obszar IV.  
Warunki pracy, wynagrodzenia  

i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Cel I. Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych
Działanie 1. przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki 

pielęgniarskiej w 16 podmiotach leczniczych w ramach 
projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielę-
gniarskich” (ICNP, dokumentacja elektroniczna, zdarzenia 
niepożądane);

Działanie 2. podejmowanie działań związanych z wypraco-
waniem formuły dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
dla pielęgniarek i położnych;

Działanie 3. ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęg-
niarek i położnych;

Działanie 4. zapewnienie szkoleń dla zarządzającej kadry 
pielęgniarskiej, w tym finansowanych ze środków euro-
pejskich;

Działanie 5. prowadzenie kampanii w mediach ukazują-
cej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy 
pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych 
zawodów;

Działanie 6. podejmowanie działań mających na celu stwo-
rzenie mechanizmów dających pielęgniarkom i położnym 
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możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na pre-
ferencyjnych zasadach (np. w ramach programu mieszka-
nie+).

Obszar V.  
Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy  

dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

Cel I. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji 
współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, 
wspomagającej pracę pielęgniarek
Działanie 1. podjęcie działań na rzecz dokonania zmian le-

gislacyjnych w zakresie formalnego uregulowania współ-
pracy pielęgniarek i opiekunów medycznych;

Działanie  2.  podjęcie działań na rzecz upowszechnienia 
i bardziej efektywnego wykorzystania zawodu opiekuna 
medycznego w systemie opieki zdrowotnej;

Działanie 3. poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych 
opiekuna medycznego w celu dostosowania ich do potrzeb 
pacjentów (m.in. psychiatria, geriatria, pediatria, neuro-
logia);

Działanie 4. dodanie kompetencji zawodowych opiekunowi 
medycznemu przy jednoczesnym wydłużeniu kształcenia 
w zawodzie, w celu bardziej efektywnego wykorzystania 
tej profesji w systemie opieki zdrowotnej.

Źródła finansowania
Środki finansowe przewidziane na realizację celów i działań 

Strategii będą pochodzić z wielu źródeł, w tym m.in. z: publicz-
nych funduszy krajowych, tj. budżetu państwa oraz państwowych 
funduszy celowych, a także środków innych jednostek sektora 
finansów publicznych, publicznych środków wspólnotowych oraz 
innych źródeł.

Sposób monitorowania i oceny osiągania celów
Monitorowanie realizacji i ocena poziomu osiąganych celów 

będą cykliczne. Będą obejmowały 5-letnie okresy realizacji (zgod-
nie z harmonogramem) i przedstawiane w formie raportu.

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
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III. OBSZARY PRIORYTETOWE  
- DIAGNOZA I KIERUNKI INTERWENCJI

1. Obszar I  
Kształcenie przed- i podyplomowe  

pielęgniarek i położnych

1.1. Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych

Aktualnie kształcenie w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie 
położnej realizowane jest w systemie szkolnictwa wyższego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2017 r. Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) i ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1251 i 2020) oraz aktów wykonawczych do tych 
ustaw.

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniar-
stwo i położnictwo (ogólne i szczegółowe efekty kształcenia oraz 
minimalna liczba godzin zajęć) określa rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, le-
karsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 631, z późn. zm.). 

Zgodnie ze standardami kształcenia studia pierwszego stopnia 
na kierunku pielęg niarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 
6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniej-
sza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180), 
studia mają profil praktyczny, kierunek mieści się w obszarze 
kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

Natomiast studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć 
i praktyk nie może być mniejsza niż 1300 (liczba punktów ECTS 
wynosi nie mniej niż 120), studia mają profil praktyczny.

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej pro-
wadzone jest przez uczelnie publiczne i niepubliczne na poziomie:
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■ studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem 
tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa/licencjata 
położnictwa,

■ studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem 
tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa/magistra 
położnictwa.

Według stanu na 12 grudnia 2017 r. uprawnienia do prowa-
dzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
posiadało 90 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych. 

Uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku położ-
nictwo w ramach studiów pierwszego stopnia posiadało 18 uczel-
ni, w tym 12 uniwersytetów medycznych. 

Wszystkie uczelnie prowadzące kształcenie pielęgniarek i po-
łożnych są zobowiązane do uzyskania akredytacji Ministra Zdro-
wia, potwierdzającej spełnianie standardów kształcenia. 

Warunkiem wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na kierun-
kach pielęgniarstwo lub położnictwo, jest uzyskanie akredytacji 
ministra właściwego ds. zdrowia na podstawie art. 59 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 11 ust. 7 ustawy - Pra-
wo o szkolnictwie wyższym). Akredytacja Ministra Zdrowia jest 
przyznawana na okres od 3 do 5 lat. 

Ocenę spełniania standardów kształcenia przeprowadza Kra-
jowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441).

Funkcjonujący obecnie dwustopniowy system kształcenia pol-
skich pielęgniarek i położnych jest dostosowany do systemów 
kształcenia obowiązujących w państwach będących członkami 
Unii Europejskiej i jest zgodny z Europejskim Porozumieniem 
w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w 
Strasburgu dnia 25 października 1967 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 83, 
poz. 384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęg-
niarek i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w spra-
wie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L. 255 
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z 30.09.2005 r., str. 22, z późn. zm.). Pozostaje także w zbieżnoś-
ci z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 
2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy ad-
ministracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L 354 z 28.12.2013 r., str. 132).

W roku 2016 w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzono analizę 
liczby studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach akade-
mickich 2006/2007-2015/2016. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że od roku akademickiego 
2006/2007 liczba kandydatów, studentów i absolwentów studiów 
pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 
przyjmuje tendencję wzrostową, co przedstawiają poniższe tabele 
na kolejnych stronach Biuletynu.
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Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że spoś-
ród studentów rozpoczynających kształcenie ok. 70% uzyskuje 
tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/licencjata położnictwa, 
a największa liczba studentów rezygnuje z kształcenia po I roku 
studiów (20%).

Z danych gromadzonych przez MZ w kolejnych latach akade-
mickich 2013/2014-2015/2016 wynika, że liczba absolwentów ww. 
kierunków przyjmuje tendencję spadkową. Natomiast w roku 
akademickim 2016/2017 liczba absolwentów ww. kierunków niez-
nacznie wzrosła. Dane te są zawarte w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. 
Liczba absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 

w latach 2013/2014 – 2016/2017 

Rok akademicki
Pielęgniarstwo  

I stopień
Pielęgniarstwo  

II stopień
Położnictwo  

I stopień
Położnictwo  

II stopień Razem

2016/2017 4 090 3 039 749 444 8 322
2015/2016 3 826 2 353 745 253 7 177
2014/2015 4 383 3 080 764 568 8 795
2013/2014 5 609 2 344 828 510 9 291

Dane dotyczące rekrutacji na kierunki pielęgniarstwo i położ-
nictwo w latach 2013/2014-2017/2018 przedstawia tabela nr 6. 
Wynika z niej, że liczba osób rozpoczynających studia systema-
tycznie wzrasta.

Tabela nr 6. 
Wyniki rekrutacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 

 w latach 2013/2014–2017/2018 

Rok 
akademicki

Pielęgniarstwo  
I stopień

Pielęgniarstwo  
II stopień

Położnictwo  
I stopień

Położnictwo  
II stopień Razem

2017/2018 6 262 8 483 1 235 859 16 758
2016/2017 5 944 3 591 1 050 691 11 276
2015/2016 5 677 3 371 1 008 640 10 696
2014/2015 5 431 2 924 1 058 604 10 017
2013/2014 5 413 2 948 1 041 618 10 020

W związku z koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej 
dostosowanej do potrzeb społecznych i wyzwań demograficz-
nych należy dążyć do podniesienia wskaźnika liczby pielęgniarek 
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zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece 
nad pacjentem.

W ocenie Zespołu podjęcie działań ukierunkowanych na wzrost 
liczby absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, 
zmierzających do zwiększenia dostępności kadr pielęgniarskich 
na rynku usług medycznych, jest niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Cel I. Zwiększenie liczby studentów na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu 
jakości kształcenia

Działanie 1.
Utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i po-

łożnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych.
W latach 1990-2005 drogi dojścia do zawodu pielęgniarki były 

w Polsce zróżnicowane. Prawo wykonywania zawodu można 
było uzyskać po ukończeniu pięcioletniego liceum medycznego, 
dwuletniego medycznego studium policealnego, dwuipółletnie-
go medycznego studium zawodowego, trzyletniego medycznego 
studium zawodowego, trzyletnich studiów licencjackich. Od roku 
2007 studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo są pro-
wadzone w formule studiów wyższych (licencjat, magister).

Obecny system kształcenia polskich pielęgniarek i położnych 
jest dostosowany do systemów kształcenia obowiązujących 
w państwach będących członkami Unii Europejskiej. Przystą-
pienie Polski do Unii Europejskiej miało pozytywny wpływ 
na polski system kształcenia. Standardy europejskie podniosły 
wymagania stawiane kształceniu w zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, poprawiły jakość i drożność kształcenia oraz wzmocniły 
rangę i pozycję społeczną tych zawodów.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym i racjonalnym dzia-
łaniem w ocenie Zespołu jest utrzymanie dotychczasowego 
dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych 
w Polsce, w ramach szkolnictwa wyższego. Potwierdzeniem 
takiego kierunku działania jest wystąpienie ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła podczas debaty poświęconej problemom 
współcze snego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (27 marca 
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2017 r.), kiedy to jednoznacznie zapewnił, że kształcenie pie-
lęgniarek i położnych na poziomie wyższym w Polsce zostanie 
utrzymane.

Termin realizacji: realizacja na bieżąco.
Podmiot odpowiedzialny: MZ

Działanie 2.
Podjęcie działań na rzecz zwiększenia dotacji dla uczelni pub-

licznych z przeznaczeniem na zwiększenie liczby przyjmowa-
nych kandydatów na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo 
oraz powrót do systemu określania limitów przyjęć na kie-
runki pielęgniarstwo i położnictwo w drodze rozporządzenia 
Ministra Zdrowia wydawanego we współpracy z Ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do roku akademickiego 2011/2012 Minister Zdrowia w dro-
dze rozporządzenia ustalał corocznie limity przyjęć na kierunki 
pielęgniarstwo i położnictwo. Szczegółową informację w tym 
zakresie przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7 
Limity przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo od roku 

akademickiego 2006/2007 do roku 2011/2012

Rok akademicki

Limity przyjęć

kierunek pielęgniarstwo kierunek położnictwo

studia  
I stopnia

studia  
II stopnia

studia  
I stopnia

studia  
II stopnia

2006/2007 7169 1680 1025 615
2007/2008 8047 2223 1117 714
2008/2009 8269 2800 1582 909
2009/2010 8952 3299 1452 1254
2010/2011 7722 3325 1445 1113
2011/2012 6831 4201 1109 1093

Określone rozporządzeniem limity przyjęć były wykorzysty-
wane przez uczelnie na poziomie od 53% do 80%.

Od roku akademickiego 2012/2013 limity przyjęć na kierunki 
pielęgniarstwo i położnictwo, zgodnie z ustawą Prawo o szkol-
nictwie wyższym, zostały zniesione. Obecnie uczelnie, w ramach 
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autonomii, mają prawo do określania liczby osób przyjmowanych 
na te kierunki, mając na uwadze możliwości dotyczące kadry 
i bazy dydaktycznej oraz poziomu finansowania.

W ostatnich latach liczba kandydatów na studia na kierunku 
pielęgniarstwo pierwszego stopnia jest znacznie większa niż licz-
ba osób przyjętych, na co wskazują dane z tabeli nr 1.

W związku z powyższym, aby rozwiązać problem i zaradzić 
negatywnym skutkom zmniejszania się liczby pielęgniarek i po-
łożnych i jednocześnie zapewnić odpowiedni dopływ kadry pie-
lęgniarskiej umożliwiającej osiągnięcie planowanych wskaźni-
ków liczby pielęgniarek i położnych przypadających na pacjenta, 
należy zwiększyć liczbę miejsc na studiach na kierunkach pie-
lęgniarstwo i położnictwo, tak aby wszystkie osoby zaintereso-
wane kształceniem w tych zawodach mogły rozpocząć naukę 
na uczelniach medycznych od roku akademickiego 2018/2019 
i zasilić system ochrony zdrowia już w roku 2021.

Z analizy MZ przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. wynika, że 12 
uczelni medycznych zadeklarowało możliwość zwiększenia liczby 
miejsc na kierunek pielęgniarstwo o 521 osób od roku akade-
mickiego 2018/2019. Średni roczny koszt kształcenia studenta na 
tych studiach wynosi 24 637 zł. Zatem roczny koszt zwiększenia 
liczby miejsc w tych uczelniach wyniesie 12 836 000 zł.

Ewentualne zwiększenie liczby miejsc generuje potrzebę zwięk-
szenia dotacji dla uczelni publicznych (medycznych i nadzoro-
wanych przez MNiSW), z przeznaczeniem na zwiększenie licz-
by przyjmowanych kandydatów na kierunek pielęgniarstwo. Te 
działania muszą być powiązane z możliwościami budżetowymi 
i skoordynowane czasowo z konstruowaniem budżetu państwa 
na dany rok oraz corocznie monitorowane.

Minister Zdrowia zaplanował dodatkowe środki finansowe 
w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. na przekazanie dotacji 
tym uczelniom medycznym, które zadeklarowały zwiększenie 
przyjęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo, rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

Kontynuacja prac w zakresie stopniowego i systematycznego 
zwiększania dotacji dla publicznych uczelni medycznych z przez-
naczeniem na zwiększenie liczby przyjmowanych kandydatów na 
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kierunek pielęgniarstwo, a w kolejnych latach także na kierunek 
położnictwo, które deklarują zwiększenie liczby osób przyjmo-
wanych na te kierunki studiów, jest niezbędna w kolejnych latach 
funkcjonowania niniejszej Strategii.

W odniesieniu do uczelni publicznych nadzorowanych przez 
MNiSW realizacja tego działania powinna odbywać się w taki 
sam sposób. Aktualnie 79 uczelni kształcących na kierunku pie-
lęgniarstwo nadzorowanych jest przez resort nauki i szkolnictwa 
wyższego, z czego 43 to uczelnie publiczne otrzymujące dotacje 
z budżetu państwa. Ocena możliwości kształcenia studentów 
w uczelniach publicznych podległych MNiSW zostanie prze-
prowadzona przez MZ w porozumieniu z MNiSW w I półroczu 
2018 r. i będzie dotyczyć roku akademickiego 2019/2020.

Równolegle do powyższych działań należy, w drodze prac le-
gislacyjnych (zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), 
powrócić do określania limitów miejsc na studiach pierwszego 
stopnia na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo i okreś-
lić liczbę miejsc na takim poziomie, aby jak największa liczba 
kandydatów - stosownie do zainteresowania kształceniem, jak 
też możliwości uczelni - mogła rozpocząć naukę na wybranym 
kierunku.

Termin realizacji: od II kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2021 r. Kontynuacja realizacji działania po prze-
prowadzeniu oceny efektywności wdrożonych rozwiązań.

Podmiot odpowiedzialny: MZ, MNiSW

Działanie 3.
Prowadzenie działań wspierających uruchamianie kształcenia 

na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w wojewódz-
twach, w których niewiele uczelni prowadzi kształcenie na 
tych kierunkach studiów.

Aktualnie liczba uczelni, które posiadają akredytację Ministra 
Zdrowia na kierunku pielęgniarstwo wynosi 90, a na kierunku 
położnictwo - 18.

Rozmieszczenie szkół prowadzących kształcenie na kierun-
ku pielęgniarstwo/położnictwo w Polsce jest nierównomierne. 
Najwięcej szkół, które prowadzą kształcenie na kierunku pie-
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lęgniarstwo, znajduje się w obrębie następujących województw: 
mazowieckie (14 uczelni), śląskie (11 uczelni), wielkopolskie (8 
uczelni), dolnośląskie (8 uczelni), małopolskie (7 uczelni), łódz-
kie (6 uczelni), lubelskie (6 uczelni). Natomiast najmniej szkół 
prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo znajdu-
je się w obrębie województw: lubuskie (1 uczelnia), opolskie (2 
uczelnie), warmińsko-mazurskie (2 uczelnie), zachodniopomor-
skie (3 uczelnie), kujawsko-pomorskie (4 uczelnie), pomorskie (4 
uczelnie), świętokrzyskie (4 uczelnie).

W 2016 r. 11 uczelni wystąpiło do Ministra Zdrowia o akre-
dytację po raz pierwszy z następujących województw: wielko-
polskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego, 
podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-po-
morskiego, 8 z nich uzyskało akredytację, a 7 rozpoczęło kształ-
cenie na kierunku pielęgniarstwo w województwach: wielkopol-
skim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim, podlaskim, lubelskim, 
świętokrzyskim oraz kujawsko-pomorskim.

W 2017 r. 9 uczelni wystąpiło do Ministra Zdrowia o akredy-
tację po raz pierwszy z następujących województw: śląskiego, 
zachodniopomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-
-pomorskiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego. Wszystkie 
szkoły otrzymały akredytację, a 6 rozpoczęło kształcenie na kie-
runku pielęgniarstwo w województwach: śląskim, lubelskim, 
mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz małopolskim. Należy 
przy tym wskazać, że liczba uczelni prowadzących kształcenie w 
ostatnich 2 latach zwiększyła się o 17 szkół, z których 13 rozpo-
częło kształcenie. Powodem nierozpoczęcia kształcenia w uczel-
niach, które uzyskały akredytację, była niewystarczająca liczba 
kandydatów. Natomiast główną przyczyną nieuzyskania akredy-
tacji przez uczelnie było niespełnianie standardów kształcenia 
w zakresie kadry i bazy dydaktycznej.

W ocenie Zespołu, w ramach Strategii konieczne jest wspiera-
nie inicjatyw dotyczących uruchamiania kierunków kształcenia, 
szczególnie pielęgniarstwa, podejmowanych przez różne pod-
mioty w kolejnych latach.

W tym celu należy dążyć do współpracy międzyresortowej, 
w tym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, woje-
wodami, samorządami terytorialnymi i zawodowymi oraz uczel-
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niami na rzecz wypracowania mechanizmów promujących dobre 
praktyki w obszarze tworzenia nowych miejsc kształcenia pielęg-
niarek, szczególnie w tych regionach kraju, gdzie jest odczuwalny 
obecnie deficyt kadry pielęgniarskiej.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bieżąco 
do 2026 r. Kontynuacja realizacji działania po przeprowa-
dzeniu oceny efektywności wdrożonych rozwiązań.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW, 
KRASzPiP, PKA.

Działanie 4.
Doskonalenie wdrażania programów rozwojowych (quasi „kie-

runek zamawiany”) mających na celu zwiększenie liczby stu-
dentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Ministerstwo Zdrowia mając na uwadze wagę wyzwań w kon-
tekście kadry medycznej w Polsce, w tym w szczególności doty-
czących pielęgniarek i położnych, oraz biorąc pod uwagę zakres 
interwencji możliwej do sfinansowania ze środków UE, podjęło 
decyzję o skoncentrowaniu działań dotyczących rozwoju kom-
petencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych w ramach 
POWER. Na te działania wyodrębniono specjalną oś prioryteto-
wą Wsparcie dla obszaru zdrowia, w której na kształcenie kadr 
medycznych zostanie przeznaczonych ok. 221 mln euro.

Realizowana interwencja w ramach POWER oddziałuje na 
kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jakości kształcenia praktycznego, po-
przez tworzenie Centrów Symulacji Medycznej. Jej głównym ce-
lem jest zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo. Zaplanowano, że docelowa wartość 
wskaźnika w 2023 r. (dodatkowa liczba osób, które dzięki wspar-
ciu programu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej) wyniesie 10 625.

W 2015 r. Minister Zdrowia ogłosił I edycję konkursu pn. 
„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych 
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych 
ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kie-
runków”.
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Przedmiotem konkursu była realizacja programów rozwojo-
wych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształ-
cenia pielęgniarek i położnych. Alokacja na konkurs wynosiła 
90 mln zł.

W ramach konkursu podpisano umowy o dofinansowanie z 10 
uczelniami kształcącymi pielęgniarki i położne na łączną kwotę 
ponad 31 mln zł, w ramach których objęto kształceniem łącznie 
ponad 1 500 pielęgniarek i położnych, z czego ponad 1 200 osób 
uzyska prawo wykonywania zawodu.

W 2017 r. ogłoszono II edycję konkursu. Alokacja na kon-
kurs również wynosiła 90 mln zł. Kryteria dostępu wskazane 
dla II edycji konkursu zostały zmodyfikowane w stosunku do 
tych z I edycji - tak aby umożliwić udział w konkursie większej 
liczbie uczelni. Obecnie przygotowywane są umowy o dofinan-
sowanie z 16 beneficjentami na łączną kwotę ponad 30 mln zł. 
W ramach 16 projektów przyjętych do realizacji kształceniem 
zostanie objętych łącznie ponad 2 100 pielęgniarek i położnych, 
z czego ponad 1 800 osób uzyska prawo wykonywania zawodu.

Nowe zadanie
Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z Rocznym Planem Działania 

na 2018 r., w I kwartale 2018 r. ogłosi III edycję konkursu. Alo-
kacja na konkurs będzie wynosić 90 mln zł. W ramach trzeciej 
edycji konkursu będzie można zaplanować doskonalenie wdra-
żania programów rozwojowych mających na celu zwiększenie 
liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Termin realizacji: od IV kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2022 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z uczelniami 
kształcącymi na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Działanie 5.
Dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce 

na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r.) 
w okresie 15 lat

W ocenie Zespołu do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek 
w Polsce na 1000 mieszkańców na poziomie średniego wskaźni-
ka OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat, powinna przyczynić 
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się konsekwentna realizacja przez interesariuszy systemu opieki 
zdrowotnej wszystkich celów i działań przyjętych do realizacji 
w Strategii, zgodnie z harmonogramem, wymienionych w ni-
niejszym dokumencie. Poprawa sytuacji w tej kwestii wymaga 
zaangażowania i współpracy wielu podmiotów, w tym szcze-
gólnie rządu, środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych 
(samorządu zawodowego, związku zawodowego pielęgniarek 
i położnych, towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodo-
wych), uczelni kształcących pielęgniarki i położne, samorzą-
dów lokalnych różnego szczebla, NFZ, pracodawców oraz innych 
właś ciwych instytucji.

W tym celu należy opracować i wdrożyć: mechanizmy zabez-
pieczające wejście do systemu wszystkich absolwentów kończą-
cych studia pielęgniarskie, dotyczące m.in. warunków pracy, wy-
nagradzania, promocji zawodu, oraz ich monitorowanie, a także 
opracować i zastosować rozwiązania systemowe ułatwiające po-
wrót pielęgniarek i położnych do zawodu.

Termin realizacji: od IV kwartału 2017 r. do 2031 r.
Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z właściwymi 

interesariuszami.

Cel II. Poprawa jakości kształcenia na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo

Działanie 1.
Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy uczelni z pod-

miotami leczniczymi w zakresie realizacji kształcenia prak-
tycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia 
pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach POWER - 
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zostanie 
opracowany model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą 
pielęgniarki i/lub położne a podmiotem leczniczym/podmiotami 
leczniczymi, w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęg-
niarek/położnych i wzmocnienia współpracy z pracodawcami 
w zakresie dostosowania kształcenia pod kątem potrzeb rynku 
pracy.
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Równocześnie w ramach prac Zespołu ds. strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przeanalizowa-
no funkcjonujące regulacje prawne i zasady kształcenia prak-
tycznego pielęgniarek i położnych, wskazano i zidentyfikowano 
istniejące problemy w tym zakresie i przedstawiono propozycje 
ewentualnych zmian, które zostaną wykorzystane i będą stanowić 
element opracowywanego modelu współpracy uczelni z podmio-
tami leczniczymi.

W 2018 r. Ministerstwo Zdrowia planuje zorganizowanie kon-
ferencji celem przedstawienia modelu współpracy pomiędzy 
uczelniami a podmiotami leczniczymi. Jednocześnie podjęte 
zostaną prace nad stworzeniem regulacji prawnych i ewentualnej 
zmiany zasad kształcenia praktycznego w celu obligatoryjnego 
stosowania.

Termin realizacji: od IV kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW oraz 
innymi podmiotami.

Działanie 2.
Weryfikacja kryteriów akredytacyjnych KRASzPiP 
Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej przy mini-

strze właściwym do spraw zdrowia działa Krajowa Rada Akredy-
tacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych. Do jej zadań należy m.in. 
ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków 
pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia 
oraz bieżąca ocena spełniania tych standardów w trakcie procesu 
kształcenia.

Jednym z działań rekomendowanych przez Zespół jest wery-
fikacja kryteriów opracowanych przez KRASzPiP wydawanych 
na podstawie regulacji prawnych obowiązujących w tym zakre-
sie. Celem tego działania jest ewaluacja obowiązujących obec-
nie wymagań akredytacyjnych w zakresie wszystkich obszarów 
kształcenia na rzecz poprawy jakości i wdrożenie rozwiązań na 
poziomie legislacyjnym.

Termin realizacji: od IV kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.
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Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW oraz 
innymi podmiotami.

Działanie 3.
Kształcenie praktyczne prowadzone w podmiotach spełniają-

cych kryteria jakościowe w zakresie jego organizacji, zaso-
bów sprzętowych, kadrowych i kwalifikacji personelu od-
powiedzialnego za realizację zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych

Istniejące regulacje prawne określają, że kształcenie praktyczne 
pielęgniarek i położnych powinno być prowadzone w podmiotach 
leczniczych spełniających kryteria jakościowe w zakresie jego 
organizacji, zasobów sprzętowych oraz kwalifikacji i liczby kadry 
pielęgniarskiej i położniczej. W celu wzmocnienia praktycznego 
zastosowania tych przepisów niezbędne jest podjęcie działań na 
rzecz zmiany zasad w tym zakresie.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW oraz 
innymi podmiotami.

Działanie 4.
Dostosowanie infrastruktury szkół wyższych prowadzących 

kierunki pielęgniarstwo i położnictwo zgodnie z założonym 
w Strategii wzrostem liczby studentów (m.in. centra symu-
lacji medycznej)

Celem zwiększenia liczby studentów na kierunkach pielęgniar-
stwo i położnictwo oraz poprawy jakości kształcenia na tych 
kierunkach, Ministerstwo Zdrowia realizuje działania w obsza-
rze wsparcia systemu kształcenia kadr medycznych, w tym pie-
lęgniarek i położnych, z wykorzystaniem środków finansowych 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
POWER, w formule konkursów na realizację programów roz-
wojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 
praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie wielo-
profilowych i monoprofilowych centrów symulacji medycznej, 
co powinno być związane z dostosowaniem i rozwojem infra-
struktury tych uczelni. Dotąd ogłoszono dwa konkursy w tym 
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zakresie. W pierwszym konkursie, dotyczącym tworzenia lub 
rozwoju wieloprofilowych centrów symulacji medycznej, umowy 
na realizację projektów podpisano z 12 uczelniami na łączną 
kwotę 264 304 946,47 zł.

W II kwartale 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło drugi 
konkurs w ramach POWER na tworzenie lub rozwój mono-
profilowych centrów symulacji medycznej, z przeznaczeniem 
kształcenia praktycznego wyłącznie pielęgniarek i położnych. 
Pierwotna alokacja na konkurs wynosiła 83 mln zł, a w wyniku 
zwiększania zaplanowanej alokacji do kwoty ponad 92,54 mln zł 
wybrano wszystkie projekty, które zostały ocenione pozytywnie. 
W związku z tym umowy będą zawarte na łączną kwotę dofi-
nansowania 92 545 261,71 zł.

Ponadto w celu wzmocnienia potrzeby zapewnienia wysokich 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, w szczegól-
ności poprzez kształtowanie wśród studentów pielęgniarstwa lub 
położnictwa umiejętności praktycznych w warunkach symulo-
wanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, 
poprzedzających kształtowanie tych umiejętności w warunkach 
naturalnych, KRASzPiP podjęła uchwałę z dnia 22 czerwca 
2017 r. nr 103/IV/2017, w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych 
w Centrach Symulacji Medycznej - wielo- i monoprofilowych na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Dodatkowo należy wskazać, że członkowie Krajowej Rady Ak-
redytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonują cyklicznej 
oraz systematycznej oceny programów rozwojowych dotyczących 
kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach wieloprofilowe-
go Centrum Symulacji Medycznej przesyłanych przez uczelnie 
wyższe.

Termin realizacji: kontynuacja dotychczasowych działań 
i realizacja na bieżąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z właściwymi 
podmiotami.

Działanie 5.
Harmonizacja efektów kształcenia absolwenta studiów pierw-

szego i drugiego stopnia w celu uniknięcia powtarzania 
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nabytej wiedzy i umiejętności w toku kształcenia podyplo-
mowego.

Niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu aktualnych stan-
dardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo oraz położ-
nictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz obowiązują-
cych programów kształcenia podyplomowego dla specjalizacji, 
kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, pod kątem 
analizy porównawczej efektów kształcenia uzyskiwanych przez 
absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku 
pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo z efektami kształce-
nia uzyskiwanymi przez absolwentów poszczególnych rodzajów 
kształcenia podyplomowego przewidzianymi dla pielęgniarek 
i położnych, celem jednoznacznego dookreślenia kompetencji 
zawodowych nabywanych przez pielęgniarki i położne w ramach 
kształcenia przed- i podyplomowego oraz nieuzasadnionego po-
wtarzania treści kształcenia w poszczególnych obszarach. 

Zadanie to powinno zostać zrealizowane przez KRASzPiP oraz 
zespół ekspertów, legitymujących się wieloletnim doświadcze-
niem w zakresie nauczania zawodu pielęgniarki lub położnej i/
lub wykonywaniem pracy na rzecz doskonalenia zawodowego 
tych grup zawodowych.

Wypracowane rekomendacje zostaną wdrożone w postaci 
zmian prawnych w obecnie obowiązujących aktach prawnych 
oraz stosownych zmian w programach kształcenia podyplomo-
wego.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z KRASzPiP, 
CKPPiP, MNiSW oraz właściwymi podmiotami.

Działanie 6.
Przygotowanie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i po-

łożnictwo o profilu kompetencyjnym zgodnym z aktualnymi 
potrzebami systemu opieki zdrowotnej i wymogami regulacji 
UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania 
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kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 
w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem sys-
temu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Dyrektywa 2013/55/UE w Polsce weszła w życie 18 stycznia 
2016 r. Wobec powyższego 18 lutego 2016 r. KRASzPiP podjęła 
uchwałę nr 54/IV/2015 w sprawie efektów kształcenia w szkołach 
pielęgniarek i położnych. Na podstawie analizy efektów kształ-
cenia w szkołach na bazie przeprowadzonych wizytacji szkół 
KRASzPiP uznał, że aktualnie obowiązujący system kształce-
nia w szkołach pielęgniarskich i położnych, tj. studia pierwsze-
go i drugiego stopnia, zapewnia osiąganie właściwych efektów 
kształcenia i uzyskiwanie kompetencji wskazanych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/55/UE.

Ponadto KRASzPiP w swojej uchwale wskazała, że wejście w ży-
cie przepisów dyrektywy nie wymaga implementacji jej treści do 
aktów prawnych regulujących ten system kształcenia i uzyskiwa-
nia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Jednakże w planowanych zmianach w standardach kształce-
nia rekomendowane jest wzmocnienie regulacji wynikających 
z powyższej Dyrektywy, w szczególności w zakresie kompetencji 
decyzyjnych i koordynacyjnych absolwentów oraz w obszarze 
działań na rzecz rozwoju jakości świadczeń.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bieżąco 
do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z właściwymi 
podmiotami.

Działanie 7.
Promocja nauczania zintegrowanego (modułowego) na kie-

runkach pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego i drugiego 
stopnia - przebudowa programów studiów

Standardy kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo oraz po-
łożnictwo wskazują, że proces kształcenia może być zorganizo-
wany w formie kursów (przedmiotów) odpowiadających poszcze-
gólnym dyscyplinom nauk medycznych, kursów zintegrowanych, 
łączących część pielęgniarską z kliniczną tej samej dyscypliny 
(np. pielęgniarstwo chirurgiczne i chirurgia) oraz wielodyscyp-
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linarnych modułów poświęconych określonym tematom (np. 
opieka geriatryczna).

Programy kształcenia w danej uczelni opracowywane są przez 
zespoły programowe powołane dla danego kierunku studiów 
na podstawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych. 
Zasadnym jest dalsze upowszechnianie modułowej konstrukcji 
programów kształcenia. W tym celu niezbędne jest zorganizo-
wanie ogólnopolskich spotkań/konferencji popularyzujących 
modułowy sposób organizowania procesu kształcenia, na których 
zostaną zaprezentowane dotychczasowe doświadczenia i mo-
delowe rozwiązania w tym zakresie przez uczelnie kształcące 
pielęgniarki i położne, które realizują i osiągają efekty kształ-
cenia w formule wielodyscyplinarnych modułów poświęconych 
określonym tematom. Szczególną rolę w tym zakresie należy 
przypisać Uniwersytetom Medycznym.

Ponadto należy wdrożyć działania mające na celu umocnie-
nie tego modelu organizacji procesu kształcenia w uczelniach 
uprawnionych do kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i po-
łożnictwo i jego upowszechnianie.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z uczelniami 
kształcącymi na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

1.2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Pielęgniarki i położne mają prawo i obowiązek stałego aktu-

alizowania wiedzy i umiejętności. Podstawą prawną kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych jest ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Ustawa określa cztery rodzaje kształcenia podyplomowego: szko-
lenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs 
specjalistyczny, kurs dokształcający.

Minister Zdrowia w 2015 r. zmniejszył liczbę dziedzin spec-
jalizacji.

Jednakże ze względu na postulat wprowadzenia modułowego 
systemu kształcenia podyplomowego w toku prac Zespołu wska-
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zano, że liczba dziedzin specjalizacji i innych obszarów kształ-
cenia powinna ponownie zostać zweryfikowana.

Wskazano też potrzebę dalszej ewaluacji programów kształce-
nia podyplomowego w zakresie treści i wymiaru godzin kształ-
cenia, wprowadzenia systemu modułowego, e-learningu oraz 
wprowadzenia mentora jako istotnego ogniwa rozwoju zawodo-
wego i poprawy jakości kształcenia praktycznego. W celu upo-
wszechnienia metody e-learningowej niezbędne jest zbudowanie 
platformy edukacyjnej przeznaczonej dla pielęgniarek i położ-
nych. Aktualnie brakuje jednolitego systemowego rozwiązania 
w tym zakresie.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych są corocznie 
(od 2003 r.) dofinansowywane przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia ze środków publicznych przeznaczonych na ten 
cel w budżecie państwa.

Od 2009 r. kwota środków finansowych przeznaczona na do-
finansowanie szkoleń specjalizacyjnych z budżetu państwa wy-
nosi corocznie około 8 mln zł. Kwota ta jest niewystarczająca 
w stosunku do potrzeb i powinna być sukcesywnie zwiększa-
na, z przeznaczeniem na dofinansowanie również innych form 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, np. kursów 
kwalifikacyjnych. W świetle obowiązujących przepisów prawa 
pielęgniarki i położne, które odbyły specjalizację ze środków 
publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej spec-
jalizacji dofinansowywanej z budżetu państwa po upływie pię-
ciu lat od zakończenia poprzedniej specjalizacji. Przyczynia się 
to do występowania niekorzystnego zjawiska ukończenia przez 
pielęgniarki lub położne kilku (minimum od dwóch do pię-
ciu) dziedzinowo różnych specjalizacji, dofinansowywanych ze 
środków publicznych, z czego druga lub kolejna specjalizacja 
zazwyczaj nie jest wykorzystywana w systemie ochrony zdro-
wia, z uwagi na niezgodność z profilem aktualnego zatrudnienia. 
Taki stan rzeczy dotyczy około 2 000 pielęgniarek i położnych. 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi organiza-
torami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
mogą być uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecz-
nicze, a także inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego 
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rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, 
będącego rejestrem działalności regulowanej. Aktualnie około 
200 podmiotów realizuje kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomo-
wego są: posiadanie programu kształcenia, zapewnienie kadry 
dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 
kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie 
kształcenia, zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do re-
alizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, 
zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia, 
posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, 
uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz me-
tody tej oceny. Spełnianie powyższych warunków weryfikowane 
jest przez uprawnione instytucje, w ramach nadzoru nad kształ-
ceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Co do zasady, 
weryfikacja ta jest prowadzona w trakcie realizacji szkolenia lub 
po jego zakończeniu. W opinii Zespołu, dla zabezpieczenia jak 
najwyższej jakości kształcenia istnieje potrzeba wprowadzenia 
systemu akredytacji organizatorów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych.

Działanie 1. 
Zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji (do 10), kursów kwa-

lifikacyjnych, kursów specjalistycznych

Działanie 2. 
Wyodrębnienie dziedzin specjalizacji przeznaczonych wyłącz-

nie dla magistrów pielęgniarstwa i magistrów położnictwa
W celu zmniejszenia liczby dziedzin szkoleń specjalizacyjnych 

oraz kursów kwalifikacyjnych, niezbędne jest podjęcie prac le-
gislacyjnych w zakresie nowelizacji rozporządzenia 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. Prace w tym zakresie zostały rozpoczęte w IV 
kwartale 2017 r.

Dodatkowo na etapie nowelizacji ww. rozporządzenia konieczne 
jest wyodrębnienie dziedzin specjalizacji adresowanych wyłącz-
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nie do pielęgniarek i położnych z tytułem magistra pielęgniar-
stwa lub położnictwa. Celem tego rozwiązania jest stworzenie 
ścieżki kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych 
z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, tj. z tytułem magistra 
pielęgniarstwa lub położnictwa, co wiąże się z poprawą jakości 
usług zdrowotnych oraz stworzeniem możliwości wykorzystania 
ich kwalifikacji i kompetencji w systemie ochrony zdrowia.

Ponadto konieczne jest dostosowanie oferty kursów specja-
listycznych do aktualnych potrzeb systemu ochrony zdrowia 
i innych uwarunkowań o charakterze demograficznym i epide-
miologicznym, jak też kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek 
i położnych.

Termin realizacji: od IV kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z CKPPiP.

Działanie 3. 
Przebudowa programów kształcenia podyplomowego (e-lear-

ning do 50% kształcenia teoretycznego, weryfikacja liczby 
godzin kształcenia, kształcenie modułowe, mentor)

Działanie 4. 
Podejmowanie działań zmierzających do utworzenia na po-

ziomie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych platformy do zamieszczania materiałów eduka-
cyjnych dla uczestników szkoleń 

Jednym z działań strategicznych w ramach zmiany systemu 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych jest prze-
budowa programów kształcenia. Z uwagi na rozwój informaty-
zacji niezbędne jest wprowadzenie w szerszym zakresie do tych 
programów możliwości wykorzystania metody kształcenia na 
odległość (e-learning) oraz wprowadzenie do wybranych progra-
mów treści kształcenia umożliwiających świadczenie usług z zak-
resu telepielęgniarstwa. Wg ekspertów kształcenie na odległość 
mogłoby obejmować nawet do 50% kształcenia teoretycznego.

Ponadto zmiany w strukturze programów kształcenia podyp-
lomowego pielęgniarek i położnych będą obejmowały wprowa-
dzenie kształcenia modułowego i dostosowanie liczby godzin 

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa



98

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

kształcenia, szczególnie mając na uwadze, aby treści kształce-
nia podyplomowego nie powielały treści kształcenia przeddy-
plomowego, czy też innych wcześniej zrealizowanych rodzajów 
kształcenia podyplomowego. Dla zapewnienia wysokiej jakości 
podyplomowego kształcenia praktycznego jest też konieczne 
wprowadzenie do programów kształcenia zapisów gwarantują-
cych stałą obecność opiekuna zajęć praktycznych (tzw. mentora).

W celu upowszechnienia metody e-learningu w kształceniu 
podyplomowym pielęgniarek i położnych niezbędne jest stworze-
nie platformy edukacyjnej o zasięgu ogólnopolskim, której rolą 
będzie m.in. gromadzenie materiałów dydaktycznych i wymiana 
informacji pomiędzy uczestnikami szkoleń.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ, CKPPiP, CSIOZ we współ-
pracy z ekspertami.

Działanie 5. 
Dofinansowanie jednej specjalizacji ze środków publicznych 

zgodnej z profilem zatrudnienia
Realizacja tego zadania wymaga wprowadzenia szeregu dzia-

łań, w tym zmian legislacyjnych, polegających na zabezpieczeniu 
dofinansowania ze środków publicznych tylko jednej specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa, która byłaby zgodna z profilem zat-
rudnienia. Celem proponowanych rozwiązań jest umożliwienie 
skorzystania ze środków publicznych większej liczbie pielęgniarek 
i położnych, zgodnie z potrzebami systemu opieki zdrowotnej.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

Działanie 6. 
Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dofinan-

sowania specjalizacji ze środków budżetowych
Celem realizacji tego działania jest zwiększenie kwoty dofinan-

sowania szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, 
przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc szkoleniowych. 
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Efektem będzie objęcie dofinansowaniem większej liczby pielęg-
niarek i położnych.

Termin realizacji: od III kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2026 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

Działanie 7. 
Podejmowanie działań na rzecz finansowania ze środków bu-

dżetowych innych form kształcenia podyplomowego, np. 
kursów kwalifikacyjnych

Obecnie Ministerstwo Zdrowia realizuje działania w obszarze 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, polegające 
na finansowaniu ze środków unijnych innych form kształcenia, 
w ramach konkursu pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemio-
logiczno-demograficznym, w ramach POWER. Ministerstwo 
Zdrowia finansuje umowy z organizatorami kształcenia na łącz-
ną kwotę blisko 70 mln zł. W ramach realizowanych projektów 
kształceniem podyplomowym innym niż specjalizacja, objętych 
zostanie łącznie ponad 30 000 pielęgniarek i położnych.

Po zakończeniu perspektywy finansowej 2014-2020 zmiana 
przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwi 
dofinansowanie ze środków budżetowych również innych form 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2026 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

Działanie 8. 
Wprowadzenie akredytacji dla wszystkich form kształcenia 

podyplomowego określonych w ustawie
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnie-

nia jakości procesu kształcenia i jego efektów, dlatego wszystkie 
podmioty zainteresowane prowadzeniem kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych (niezależnie od jego rodzaju) 
byłyby zobligowane do jej uzyskania.
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Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację działań dotyczą-
cych akredytacji podmiotów realizujących szkolenia specjaliza-
cyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniar-
skich”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
POWER.

Mając na uwadze zgłaszaną przez środowisko zawodowe pie-
lęgniarek i położnych potrzebę objęcia systemem akredytacji 
wszystkich organizatorów kształcenia (bez względu na rodzaj 
prowadzonego kształcenia), zdecydowano, aby ten kierunek dzia-
łania obejmował także inne rodzaje kształcenia podyplomowego.

Projektowane rozwiązanie systemowe przyczyni się, z punktu 
widzenia uczestników szkoleń, do zapewnienia wysokiej jakoś-
ci realizowanych szkoleń oraz zwiększenia motywacji do pod-
noszenia kwalifikacji, a z punktu widzenia organizatora - do 
ukierunkowania działalności na osiąganie określonych efektów 
kształcenia, wzrost prestiżu oraz zwiększenie konkurencyjności 
na rynku usług edukacyjnych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

Działanie 9. 
Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych wyłącznie przez szkoły/

uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach pie-
lęgniarstwo i położnictwo na pierwszym i drugim stopniu, 
instytuty badawcze i naukowe prowadzące działalność kli-
niczną, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, pod 
warunkiem posiadania akredytacji.

Ze względu na szczególne znaczenie kształcenia specjalizacyj-
nego - w ocenie Zespołu - istnieje potrzeba zmiany dotychczas 
obowiązujących uwarunkowań, w tym prawnych, na rzecz pod-
niesienia jakości kształcenia, tak aby specjalizacje były realizo-
wane przez szkoły/uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego i drugiego 
stopnia, instytuty badawczo-naukowe prowadzące działalność 
kliniczną oraz samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, 
przy jednoczesnym spełnieniu warunku akredytacji.
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Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

1.3. Badania naukowe
Badania naukowe z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa roz-

winęły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, dostar-
czając pielęgniarkom i położnym ogromnych zasobów wiedzy, 
gotowej do wykorzystania praktycznego. Pielęgniarki i położne 
w coraz większym stopniu są zaangażowane w prowadzenie ba-
dań naukowych, co niewątpliwie wpływa na zwiększenie rangi 
i autonomii obu zawodów oraz podniesienie jakości opieki nad 
pacjentem, a w rezultacie wpływa na poprawę funkcjonowania 
całego systemu ochrony zdrowia. Jednak wciąż wiele zagadnień 
wymaga zbadania. Istnieje potrzeba nieustannego wprowadzania 
wiedzy zdobytej na podstawie badań naukowych do praktyki 
klinicznej.

Od pielęgniarek i położnych w coraz większym stopniu oczeku-
je się wdrażania praktyki opartej na dowodach naukowych (EBP - 
evidence-based practice), tzn. stosowania najlepszych możliwych 
metod wynikających z wyników badań podczas podejmowania 
decyzji w procesie pielęgnacji. Praktyka pielęgniarska/położnicza 
oparta na wynikach badań naukowych coraz częściej jest pos-
trzegana jako klucz do zapewnienia wysokiego poziomu jakości 
opieki i obniżenia jej kosztów. Dalszy dynamiczny rozwój badań 
naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie jest konieczny. Ko-
rzyści odniosą nie tylko pielęgniarki i położne z punktu widzenia 
rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim pacjenci - odbiorcy 
świadczeń zdrowotnych, kadra zarządzająca podmiotami lecz-
niczymi, płatnik publiczny oraz agendy administracji rządowej.

Kontynuacja i rozwój badań naukowych możliwe są przy za-
pewnieniu stałych źródeł ich finansowania oraz instytucjonal-
nego zabezpieczenia kadry naukowej i zaplecza techniczno-ba-
dawczego.

Politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego 
prowadzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowuje 
strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i  fun-
duszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów 
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badawczych i instytutów naukowych. O przyszłości i podziale 
środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe - Naro-
dowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
W celu rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie i położ-
nictwie niezbędna jest bliska współpraca akademickich środo-
wisk pielęgniarsko-położniczych z resortem nauki i szkolnictwa 
wyższego, z resortem zdrowia oraz podległymi im instytucjami 
w zakresie zapewnienia środków finansowych na strategiczne 
programy badań naukowych i prac rozwojowych.

W opinii Zespołu, aby móc skutecznie realizować cele nauko-
we w obszarze pielęgniarstwa, w tym wdrażanie praktyki opar-
tej na dowodach naukowych (EBP), niezbędne jest utworzenie 
instytucji koordynującej obszary badawcze w pielęgniarstwie 
i położnictwie. Jej zadaniem byłoby m.in. określanie priorytetów 
i kierunków badań naukowych w pielęgniarstwie oraz ich koor-
dynacja. Aktualnie w Polsce brakuje ogólnokrajowego ośrodka 
z dobrym, nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, któ-
rego celem byłoby sprawowanie wiodącej roli nad całością spraw 
związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej 
w naszym kraju i który byłby jednocześnie płaszczyzną do wy-
miany doświadczeń i tworzenia najlepszych rozwiązań na rzecz 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

W strukturach organizacyjnych uczelni, najczęściej na Wydzia-
łach Nauk o Zdrowiu, znajdują się jednostki organizacyjne, funk-
cjonujące jako instytut pielęgniarstwa, katedra pielęgniarstwa 
czy zakład pielęgniarstwa, ukierunkowujące co prawda swoją 
działalność na poszczególne dziedziny pielęgniarstwa, ale na 
ogół w kontekście założeń naukowo-badawczych i programów 
rozwojowych konkretnej uczelni. Do zadań Rady Naukowej dzia-
łającej przy Ministrze Zdrowia należy opiniowanie kierunków 
i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem nauk 
medycznych, proponowanie nowych kierunków badań nauko-
wych w medycynie, opiniowanie zmian systemowych i organi-
zacyjnych w ochronie zdrowia, opiniowanie projektów zmian 
w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych. 
Jednak, aktualnie w składzie Rady nie ma przedstawicieli środo-
wiska naukowego pielęgniarek i położnych.
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Przedstawione powyżej obszary w odniesieniu do pielęgniar-
stwa nie są przedmiotem systemowego zainteresowania ośrodków 
akademickich oraz uczelni, które prowadzą kształcenie zawodo-
we pielęgniarek i położnych. Toteż w opinii Zespołu działania 
prowadzące do integracji i koordynacji wszystkich rozproszonych 
działań w tym zakresie, jak też do nadania im instytucjonalne-
go charakteru - powołania Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa 
i Położnictwa, powinny zostać powierzone Ministrowi Zdrowia. 
Byłaby to pionierska inicjatywa w obszarze pielęgniarstwa i po-
łożnictwa w Europie.

Działanie 1. 

Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w zakresie zapewnienia środków finansowych na rozwój 
i badania naukowe w pielęgniarstwie

W celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych 
na badania naukowe w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, 
pochodzących z różnych źródeł (zarówno grantów krajowych, 
międzynarodowych, w tym środków pochodzących z funduszy 
Unii Europejskiej), konieczna jest współpraca wielu interesariu-
szy, w tym m.in. Ministerstwa Zdrowia, uczelni kształcących 
w zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarskich/położniczych 
towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, instytutów 
naukowo-badawczych, podmiotów leczniczych, samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych i organizacji związkowych 
reprezentujących pielęgniarki i położne oraz innych podmiotów 
działających na rzecz i w interesie grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz podległymi mu agendami odpowiedzialnymi za wsparcie 
polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwija-
niu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań 
opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania im-
pulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. 
Współpraca ta powinna też mieć charakter międzyinstytucjo-
nalny pomiędzy ww. podmiotami, celem wypracowania działań 
mających charakter wartości dodanej na rzecz rozwoju polskiego 
pielęgniarstwa i położnictwa.
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Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2031 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW, 
NRPiP, PTP, PTPoł oraz uczelniami kształcącymi w za-
wodach pielęgniarki i położnej.

Działanie 2. 
Działania zmierzające do utworzenia Krajowego Instytutu 

Pielęgniarstwa i Położnictwa, będącego zapleczem nauko-
wo-eksperckim dla Ministra Zdrowia, odpowiedzialnym 
za przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych 
w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, w tym kształcenia 
przed- i podyplomowego, oraz określanie priorytetowych 
działań, w tym kierunków badań naukowych

W ocenie Zespołu znaczącym krokiem w rozwoju systemu pie-
lęgniarstwa i położnictwa powinno być działanie zmierzające do 
utworzenia Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, 
stanowiącego intelektualne zaplecze naukowo-eksperckie dla 
Ministra Zdrowia, ze szczególnym ukierunkowaniem na obszary 
kształcenia zawodowego, podyplomowego, warunki wykonywa-
nia zawodów pielęgniarki i położnej w polskim systemie ochrony 
zdrowia oraz na badania naukowe. Instytut ten byłby odpowie-
dzialny za ukierunkowanie rozwiązań systemowych w obszarze 
pielęgniarstwa i położnictwa oraz określanie priorytetowych ob-
szarów badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie w po-
wiązaniu z ich finansowaniem. Krajowy Instytut Pielęgniarstwa 
i Położnictwa podlegałby Ministrowi Zdrowia.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MNiSW, 
CKPPiP, KRASzPiP, NRPiP, towarzystwami naukowymi 
w pielęgniarstwie i położnictwie, uczelniami kształcącymi 
w zawodach pielęgniarki i położnej oraz innymi podmiota-
mi działającymi w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa.

Działanie 3.
Poszerzenie składu Rady Naukowej działającej przy Ministrze 
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Zdrowia o przedstawicieli środowiska zawodowego pielęg-
niarek i położnych

W ocenie Zespołu zasadne jest podjęcie działań mających na 
celu włączenie w skład Rady Naukowej działającej przy Minis-
trze Zdrowia przedstawicieli środowiska naukowego pielęgniarek 
i położnych. Uregulowania pod względem formalnym wymaga 
również udział pielęgniarek i położnych w realizacji badań kli-
nicznych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - do IV kwartału 
2018 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

2. Obszar II  
Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie 

ochrony zdrowia

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej jest podstawowym 
aktem prawnym określającym i regulującym zasady wykonywa-
nia zawodów pielęgniarki i położnej oraz wskazującym na role 
i kompetencje pielęgniarek i położnych, a pielęgniarki i położne 
zdobywają kwalifikacje zawodowe w toku kształcenia przeddyp-
lomowego i podyplomowego.

Szczególne regulacje dotyczące kompetencji pielęgniarek i po-
łożnych wynikają z innych przepisów prawnych w tym zakresie, 
określonych na poziomie ustaw, aktów wykonawczych i innych 
unormowań. Przykładem takich regulacji dla pielęgniarek i po-
łożnych realizujących świadczenia w zakresie POZ jest ustawa 
o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawa o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Ponadto istnieją regulacje dotyczące uprawnień i kompetencji 
pielęgniarek i położnych do samodzielnego wykonywania ok-
reślonych świadczeń zdrowotnych zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego.
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Rozwój medycyny i związane z tym zmiany w systemie ochrony 
zdrowia oraz potrzeby zdrowotne społeczeństwa implikują po-
trzebę nadania pielęgniarkom i położnym nowych ról, kompe-
tencji i uprawnień zawodowych oraz ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach pielęgniarstwa 
i położnictwa.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Zespołu istnieje potrze-
ba redefinicji dotychczasowych ról i kompetencji pielęgniarek 
i położnych w systemie opieki zdrowotnej oraz standaryzacji 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Rolą standardów jest okreś-
lenie wzoru - sposobu postępowania w określonej dziedzinie.

Minister Zdrowia, kierując się potrzebą zapewnienia odpo-
wiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, na podstawie przepi-
sów ustawy o działalności leczniczej może określać standardy 
organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach me-
dycyny. Obecnie obowiązują 3 standardy organizacyjne opieki 
zdrowotnej, określone w drodze rozporządzeń: w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii, postępowania medycznego 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki oko-
łoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworod-
kiem, postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu 
okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej 
nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach 
występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą 
w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Pielęgniarki i położne realizują również inne rodzaje świad-
czeń, w związku z tym - w ocenie Zespołu - istnieje potrzeba 
opracowania standardów organizacyjnych z określeniem ról 
i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszcze-
gólnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej lub poszcze-
gólnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych.

Cel I: Określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia
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Działanie 1. 
Dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położ-

nych dla poszczególnych poziomów kształcenia (licencjat 
pielęgniarstwa/licencjat położnictwa, magister pielęgniar-
stwa/magister położnictwa) oraz specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa

W celu dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek 
i położnych dla poszczególnych poziomów kształcenia, niezbędne 
jest dokonanie nowelizacji standardów kształcenia dla kierunków 
pielęgniarstwo/położnictwo na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia, które określają ogólne i szczegółowe efekty kształce-
nia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów 
zgodnych z przepisami Unii Europejskiej, oraz ewaluacja prog-
ramów kształcenia podyplomowego. Powyższe działania zosta-
ły zaplanowane do realizacji w ramach Obszaru I. Kształcenie 
przeddyplomowe, Cel II. w Działaniu 5. Harmonizacja efektów 
kształcenia absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia 
w celu uniknięcia powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności 
w toku kształcenia podyplomowego.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z KRASzPiP, 
CKPPiP, MNiSW oraz właściwymi podmiotami.

Działanie 2. 
Opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli 

i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszcze-
gólnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej/poszcze-
gólnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych

Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji 
zawodowych, obowiązujących na poszczególnych stanowiskach 
pracy, jest ustawowym zadaniem samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
opracowywała dotychczas ogólne i szczegółowe standardy pielę-
gniarskiej praktyki klinicznej, w poszczególnych dziedzinach pie-
lęgniarstwa. Przykładem jest tu standard pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Przedstawi-
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ciele samorządu zawodowego uznają za konieczne opracowanie 
standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji 
zawodowych pielęgniarki i położnej docelowo we wszystkich 
dziedzinach pielęgniarstwa/rodzajach świadczeń opieki zdro-
wotnej. Wobec powyższego, w ocenie Zespołu konieczne jest 
formalne rozpoczęcie prac w tym kierunku, z wykorzystaniem 
dotychczasowych efektów prac ekspertów we współpracy z Na-
czelną Radą Pielęgniarek i Położnych w tym zakresie, na pods-
tawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

W uzupełnieniu należy dodać, że NRPiP podejmie w pierw-
szym kwartale 2018 r. działania zmierzające do opracowania 
założeń do tworzenia standardów organizacyjnych w dziedzi-
nach pielęgniarstwa oraz rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. 
Założenia te pozwolą na projektowanie ujednoliconych standar-
dów organizacyjnych pod względem metodologicznym w każ-
dej z dziedzin pielęgniarstwa lub zakresach świadczeń opieki 
zdrowotnej. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych proponuje 
opracowanie następujących standardów organizacyjnych w pie-
lęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece 
zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, 
opiece ginekologicznej.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2023 r.

Podmiot odpowiedzialny: NRPiP we współpracy z MZ i in-
nymi podmiotami.

3. Obszar III  
Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek  

i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach 
świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”)

Liczba i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych 
w istotnym wymiarze wpływają na wysoką jakość udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, co pot-
wierdzają badania naukowe prowadzone w tym zakresie.

Informacje na temat liczby pielęgniarek i położnych w sys-
temie ochrony zdrowia gromadzone są przez różne podmioty 
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uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów, w tym m.in. 
przepisów o statystyce publicznej. Do tych instytucji należą m.in. 
Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Systemów Informa-
cyjnych Ochrony Zdrowa. Dane dotyczące liczby pielęgniarek 
i położnych realizujących gwarantowane świadczenia zdrowot-
ne w poszczególnych zakresach gromadzi Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Podstawowym źródłem danych o pielęgniarkach i położnych 
jest Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP), prowa-
dzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, w którym 
gromadzone są dane o pielęgniarkach i położnych posiadających 
prawo wykonywania zawodu. Minister Zdrowia, w ramach środ-
ków budżetu państwa, dofinansowuje koszty związane z prowa-
dzeniem CRPiP.

Z danych CRPiP (stan na 31 grudnia 2016 r.), wynika, że liczba 
zarejestrowanych pielęgniarek wynosiła 288 395, a liczba zareje-
strowanych położnych wynosiła 36 806. Natomiast liczba zatrud-
nionych pielęgniarek wynosiła 224 516, a liczba zatrudnionych 
położnych wynosiła 26 855.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pie-
lęg niarki i położne obowiązek przekazywania danych do okrę-
gowych rejestrów, dotyczących ich aktualnej sytuacji zawodo-
wej, jednak w praktyce nie jest on wypełniany przez wszystkie 
pielęgniarki i położne.

Na podstawie dostępnych danych Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development - OECD) wyliczyła dla Polski na rok 2015 
wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców, 
który wynosi 5,2. Średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. miesz-
kańców w krajach OECD wzrósł z 7,3 w 2000 r. do 9,0 w 2015 r. 
W 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. miesz-
kańców był najwyższy w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Islandii 
i Finlandii, z ponad 14 pielęgniarkami na 1 tys. mieszkańców. 
Wśród krajów OECD wskaźnik ten był najniższy w Turcji, Chile 
i Meksyku, z mniej niż 3 pielęgniarkami na 1 tys. mieszkańców.

Liczba pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej 
ma wpływ na zatrudnienie pielęgniarek i położnych w podmio-
tach leczniczych, zgodnie z obowiązującymi normami. Prze-
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pisy ustawy o działalności leczniczej zobowiązują kierownika 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą do ustala-
nia i stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych. Obowiązek ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych został wprowadzony w 2000 r. 
Aktualnie podstawą prawną w tym zakresie jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dla zabezpieczenia wysokiej jakości świadczeń opieki zdro-
wotnej szczególne znaczenie ma nie tylko liczba pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej, ale 
także posiadane kwalifikacje zawodowe.

Aktualnie w niektórych zakresach świadczeń gwarantowanych 
określone są warunki dotyczące liczby i kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych, np.: w oddziale o profilu neonatologicznym, w od-
dziale o profilu anestezjologii i intensywnej terapii/anestezjologii 
i intensywnej terapii dla dzieci, leczenie udaru mózgu w oddziale 
udarowym.

Ponadto kwalifikacje zawodowe zostały zdefiniowane dla pie-
lęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych 
w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielę-
gnacyjno-opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długo-
terminowej oraz opieki paliatywno-hospicyjnej.

Dla pozostałych rodzajów i zakresów gwarantowanych świad-
czeń zdrowotnych niezbędne jest sukcesywne wprowadzanie 
szczegółowych regulacji w tym zakresie. Przy rozpatrywaniu 
zagadnień związanych z określaniem warunków realizacji świad-
czeń gwarantowanych należy uwzględnić liczbę pielęgniarek 
i położnych, które posiadają dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
nabywane w ramach kształcenia podyplomowego.

Dane gromadzone w CRPiP obejmują także informacje o kwa-
lifikacjach zawodowych pielęgniarek i położnych. Docelowym 
źródłem informacji w tym zakresie będzie System Monitoro-
wania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Dodat-
kowym źródłem informacji w zakresie kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych jest CKPPiP, według którego liczba pielęgniarek 
i położnych które uzyskały tytuł specjalisty w latach 2002-2017 
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wynosi 52 280, liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły 
kursy kwalifikacyjne w latach 2000-2016, wynosi 141 531, liczba 
pielęgniarek i położnych, które ukończyły kursy specjalistyczne 
w latach 2000-2016, wynosi 328 280.

Powyższe dane wskazują, że statystycznie na każdą pielęgniar-
kę i położną przypadają co najmniej dwie ukończone formy 
kształcenia podyplomowego określone w ustawie o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

W opinii Zespołu liczba pielęgniarek i położnych posiadających 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe nabyte w toku kształcenia 
podyplomowego jest na tyle wysoka, że uprawnia to do podję-
cia działań związanych z dookreślaniem warunków realizacji 
świadczeń zdrowotnych w części dotyczącej kwalifikacji wyma-
ganych od pielęgniarek i położnych przy realizacji świadczeń 
gwarantowanych.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej Minister Zdro-
wia dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku stosowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez 
podmioty lecznicze, na podstawie danych przekazanych przez 
te podmioty. Dotychczas przeprowadzone oceny w tym zakre-
sie wskazują, że w części podmiotów leczniczych zatrudnienie 
pielęgniarek i położnych było niższe niż ustalona minimalna 
norma zatrudnienia, wynikająca z rozporządzenia o normach. 
Dlatego działaniem systemowym powinno być wypracowanie 
mechanizmów motywujących podmioty lecznicze realizujące 
gwarantowane świadczenia zdrowotne do ustalania norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych na właściwym poziomie, 
stosownie do potrzeb i zakresu świadczonych usług zdrowot-
nych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia 
tych świadczeń.

Celem porównania problematyki z obszaru określania norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej zatrudnionych w bezpośredniej opiece 
nad pacjentem w podmiotach pełniących 24-godzinną opiekę, 
przeprowadzono analizę istniejących rozwiązań w tym zakresie. 
Informacje uzyskano z 19 krajów (Łotwa, Dania, Słowacja, Cze-
chy, Cypr, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, 
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Węgry, Hiszpania, Portugalia, Estonia, Luksemburg, Rumunia, 
Malta, Belgia, Holandia). Z analizy wynika, że w 13 krajach Unii 
Europejskiej normy zatrudnienia pielęgniarek ustala pracodawca 
wg metod/wytycznych dostosowanych do charakteru placówki 
medycznej oraz potrzeb. Potrzeby te są określane przez kierow-
niczą kadrę pielęgniarską. W 5 pozostałych krajach, czyli na 
Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii oraz na Cyprze 
obowiązują przepisy prawne w różny sposób regulujące zatrud-
nienie pielęgniarek w placówkach świadczących 24-godzinną 
opiekę. W Luksemburgu teoretycznie istnieją przepisy regulujące 
limity zatrudnienia pielęgniarek, jednak nie funkcjonują w prak-
tyce (regulacja ta nie została przyjęta). Podsumowując, można 
stwierdzić że wymóg określania norm zatrudnienia pielęgniarek 
występuje przede wszystkim w krajach byłego bloku wschodnie-
go, natomiast brak odgórnych uregulowań w tym względzie jest 
charakterystyczny dla krajów Europy Zachodniej.

CEL I. Określenie faktycznej liczby pielęgniarek  
i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia,  
wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. 
mieszkańców

Działanie 1. 
Wypracowanie przez samorząd zawodowy pielęgniarek i po-

łożnych systemowych działań zmierzających do aktualizo-
wania danych znajdujących się w rejestrach okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych przez zarejestrowane pielęgniarki 
i położne (czynne zawodowo)

Podstawą określenia rzeczywistej liczby pielęgniarek i położ-
nych w systemie ochrony zdrowia oraz określenia docelowych 
wskaźników opieki pielęgniarskiej i położniczej na 1 tys. miesz-
kańców są aktualne dane dotyczące osób wykonujących te za-
wody, gromadzone w rejestrach okręgowych izb pielęgniarek 
i położnych, a tym samym, dane gromadzone w CRPiP, prowa-
dzonym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Z uwagi na problem dotyczący braku wypełniania obowiązku 
aktualizowania przez pielęgniarki i położne informacji groma-
dzonych w CRPiP niezbędne jest wypracowanie propozycji roz-
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wiązań systemowych, w tym prawnych, w powyższym zakresie, 
które powinny w efekcie zagwarantować aktualizację danych 
gromadzonych w CRPiP, wprowadzonych na etapie stwierdzania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, tj. na 
po czątku ich kariery zawodowej.

Aktualizacja danych w CRPiP przyczyni się do uzyskania kom-
pleksowej informacji o zarejestrowanych pielęgniarkach i po-
łożnych, w tym m.in. aktywnych i nieaktywnych zawodowo, 
posiadanych kwalifikacjach zawodowych uzyskanych w ramach 
kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Wsparciem 
dla kompletności gromadzonych danych w CRPiP powinien być 
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 
który umożliwia pozyskiwanie i aktualizację danych o kwalifika-
cjach zawodowych pielęgniarek i położnych uzyskanych w toku 
kształcenia podyplomowego.

Wypracowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-legis-
lacyjnym, zapewniających rzetelne źródło informacji o pielęg-
niarkach i położnych, jest działaniem priorytetowym w kontekś-
cie zabezpieczenia opieki pielęgniarsko-położniczej w systemie 
ochrony zdrowia na właściwym poziomie.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPiP.

CEL II. Wypracowanie regulacji dotyczących  
liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych 
realizujących świadczenia gwarantowane  
w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych

Działanie 1. 
Wypracowanie zapisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej 

obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej 
optymalną opiekę pielęgniarską i bezpieczeństwo pacjenta

Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych może mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Ogól-
nopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych 
wypracuje i przedstawi szczegółowe propozycje zapisów, które 

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa



114

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

w dalszej kolejności będą podlegały uzgodnieniom, co do treści 
oraz ustalenia sposobu uregulowania wymogu prawnego w tym 
zakresie.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bieżąco 
do IV kwartału 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZ-
ZPiP

Działanie 2. 

Wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
opracowanego w 2015 r. (wskaźniki 0,6 i 0,7 oraz kwalifika-
cje) z uwzględnieniem vacatio legis do 2021 r. z możliwością 
wydłużenia tego okresu

Środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia wypracowało w 2015 r. propozycje 
zmian do przepisów regulujących udzielanie gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych (rozporządzeń „koszykowych”), w ob-
szarze wskaźników zatrudnienia oraz kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych.

W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ok-
reślono wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wy-
miarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) 
i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi 
kwalifikacjami zawodowymi.

Propozycje w tym zakresie wypracowano także dla innych 
zakresów świadczeń.

Podczas prac Zespołu Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło 
analizę dotyczącą liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód oraz zatrudnionych w podmiotach realizu-
jących umowę z NFZ na wykonywanie świadczeń w zakresach: 
leczenie szpitalne, psychiatria i leczenie uzależnień, rehabilitacja 
lecznicza, pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-
terminowej, paliatywne i hospicyjne, uzdrowiskowe w Polsce 
w 2017 r.
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Powyższa analiza służyła ocenie możliwości wdrożenia pro-
jektowanych rozwiązań. Wyniki analizy wskazują, że aktualna 
liczba pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, 
które posiadają dodatkowe kwalifikacje zawodowe właściwe dla 
danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, jest wystarczająca do 
wprowadzania w życie projektu rozporządzenia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego opracowa-
nego w 2015 r.

W zakresie regulacji dotyczącej wprowadzenia wskaźników 
zatrudnienia 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowaw-
czym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym), niezbędne 
jest ustalenie vacatio legis do 2021 r. z możliwością wydłużenia 
tego okresu.

W związku z powyższym należy podjąć działania legislacyjne 
mające na celu wprowadzenie do porządku prawnego wypra-
cowanych propozycji zmian, co uzyskało akceptację Zespołu.

Wskaźniki zatrudnienia oraz minimalne kwalifikacje zawodo-
we pielęgniarek i położnych powinny zostać ustalone także dla 
pozostałych zakresów i rodzajów świadczeń zdrowotnych, dla 
których dotychczas nie zostały one ustalone.

Do czasu przyjęcia nowych rozwiązań oraz wprowadzenia 
przepisów regulujących normy zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych będą miały zastosowa-
nie przepisy ustawy o działalności leczniczej, które zobowiązują 
kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 
do ustalania i stosowania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych. Przepisy powyższej ustawy gwarantują 
przedstawicielom organów samorządu pielęgniarek i położnych 
oraz związkom zawodowym pielęgniarek i położnych działają-
cych na terenie podmiotu udział w procedurze ustalania tych 
norm.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do IV kwartału 2018 r. z uwzględnieniem vacatio 
legis do 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZ-
ZPiP.
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CEL III. Wypracowanie mechanizmów motywujących 
podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ,  
do określenia minimalnych norm zatrudniania

Działanie 1. 
Przygotowanie systemu premiowania świadczeniodawców za 

spełnianie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wyż-
szych niż określone w obowiązujących przepisach prawa

Kwestią warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta, 
jakości opieki i dobrych warunków pracy jest również właściwe 
motywowanie podmiotów leczniczych do tego, aby zapewniały 
właściwą obsadę kadrową w odniesieniu do pielęgniarek i po-
łożnych.

Zespół postulował wprowadzenie mechanizmów motywują-
cych podmioty lecznicze do ustalania i spełniania norm wyż-
szych niż minimalne, określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. Celem tych regulacji powinna być wyższa wartość kon-
traktu dla danego podmiotu na realizację świadczeń zdrowot-
nych finansowanych ze środków publicznych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NFZ, NRPIP, 
OZZPiP.

4. Obszar IV  
Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów 

pielęgniarki i położnej

Problematyka związana z warunkami pracy pielęgniarek i po-
łożnych jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów. Obecnie 
najważniejszymi, z punktu widzenia przedstawicieli środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych, kwestiami w tym obszarze 
są, m.in. wynagrodzenie za pracę, przywileje pracownicze (np. 
dodatkowy urlop wypoczynkowy lub urlop zdrowotny), prowa-
dzenie dokumentacji medycznej świadczeń zdrowotnych udziel-
nych przez pielęgniarki i położne oraz aspekty socjalno-bytowe 
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(np. zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych 
zasadach).

Kwestie dotyczące warunków pracy ściśle wiążą się z prowadze-
niem dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i położne, która 
powinna szczegółowo odzwierciedlać wykonane świadczenia 
i czynności oraz sytuację pacjenta w kontekście oddziaływania 
pielęgniarki lub położnej na jego stan zdrowia i funkcjonowa-
nia i być komplementarna do pozostałej dokumentacji medycz-
nej prowadzonej w podmiocie leczniczym. Powyższe reguluje 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia, które szczegółowo określa rodzaje i zakres dokumentacji 
medycznej oraz sposób jej przetwarzania w podmiotach leczni-
czych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie w praktyce obserwuje się różnorodność wzorów me-
dycznej dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej. W związku 
z tym niezbędne jest podjęcie prac nad jej ujednoliceniem, w tym 
standaryzacją i elektronizacją. Prace w tym zakresie powinny 
obejmować także uwzględnienie w elektronicznej dokumenta-
cji pielęgniarskiej Klasyfikacji ICNP®1, która jest swego rodzaju 
słownikiem diagnoz i procedur pielęgniarskich, służącym prowa-
dzeniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w procesie pielęgno-
wania. Jest ona stosowana także do dokumentowania realizacji 
świadczeń i opieki pielęgniarskiej oraz rejestrowania zdarzeń 
niepożądanych (np. odleżyny, upadki, zakażenia). Aktualnie nie-
wielka grupa pielęgniarek posiada wiedzę na temat możliwości 
wykorzystania Klasyfikacji ICNP® w praktyce pielęgniarskiej.

Z uwagi na zróżnicowany poziom zaawansowania informaty-
zacji podmiotów leczniczych oraz brak rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej obej-
mującej klasyfikację ICNP®, aktualnie nie jest jeszcze możliwe 
powszechne wykorzystanie klasyfikacji ICNP® bezpośrednio 
w praktyce.

W opinii Zespołu dodatni wpływ na poprawę warunków pracy 
pielęgniarek i położnych powinno mieć wprowadzenie dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego. 

Pielęgniarki i położne podlegają ogólnym zasadom uprawnień 
urlopowych wynikającym z Kodeksu pracy. W Polsce tylko nie-
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liczne grupy społeczno-zawodowe mają prawo do dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego, który przysługuje im ze względu na 
stan zdrowia, rodzaj pracy lub szczególne warunki jej wykony-
wania.

W trakcie prac Zespołu przedstawiciele środowiska zawodo-
wego pielęgniarek i położnych zaakcentowali potrzebę wypraco-
wania rozwiązań w zakresie uprawnień do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego dla tych grup zawodowych. Ponadto w ocenie 
Zespołu zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, w szczególnoś-
ci pielęgniarkom i położnym, które zdecydują się podjąć pracę 
w zawodzie, w regionach o najniższym wskaźniku pielęgniarek na 
1 000 mieszkańców, może znacząco wpłynąć na zabezpieczenie 
świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, a w konsek-
wencji podnieść wskaźnik opieki pielęgniarskiej i położniczej w 
tych regionach kraju i stworzyć warunki do równego dostępu 
do tej opieki.

Czynnikiem zniechęcającym do kształcenia w zawodzie pie-
lęgniarki lub położnej bądź podejmowania zatrudnienia w tych 
zawodach jest poziom zarobków, który w ocenie społecznej 
uważany jest za zbyt niski. W związku z powyższym, w celu 
podniesienia swoich wynagrodzeń pielęgniarki i położne podej-
mują zatrudnienie w kilku podmiotach lub w jednym podmiocie 
w ramach różnych stosunków prawnych. Takie działania, z uwagi 
na zjawisko przemęczenia zawodowego, mogą zagrażać nie tylko 
bezpieczeństwu samych pielęgniarek i położnych, ale również 
pacjentów. Kształtowanie poziomu wynagrodzeń w danym pod-
miocie jest elementem zarządzania, pozostaje w istotnej zależ-
ności od kondycji ekonomicznej podmiotu, dostępnej wielkości 
nakładów finansowych, realiów lokalnego rynku pracy, a bazuje 
na wewnątrzzakładowych rozwiązaniach organizacyjnych i re-
gulaminowych.

Poprawa warunków pracy istotnie wpłynie na zwiększenie 
prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej. Podejmowanie do-
datkowych działań, dotyczących m.in. ustalenia ścieżki awansu 
zawodowego pielęgniarek i położnych, zapewnienia oferty szko-
leń dla kadry kierowniczej, a także prowadzenie dedykowanej 
kampanii medialnej, ukierunkowanej na budowanie pozytywne-
go wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej oraz ukazującej 
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różne role i aspekty pracy w tych zawodach w systemie ochrony 
zdrowia, przyczyni się w sposób bezpośredni do podniesienia 
statusu społecznego tych zawodów.

Pielęgniarki i położne plasują się wysoko w rankingach zawo-
dów zaufania publicznego. Jednak nie przekłada się to na sposób 
postrzegania tych zawodów jako atrakcyjnych z punktu widzenia 
finansowego oraz prestiżowego.

Zmiana systemu kształcenia (ze średniego na wyższy) przyczy-
niła się do zwiększenia prestiżu zawodowego i umożliwiła droż-
ność kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej na poziomie 
akademickim i rozwój kariery naukowej. Ponadto poszerzenie 
kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych poprzez na-
danie uprawnień do ordynacji leków i wystawiania recept ma 
pozytywny wpływ na postrzeganie tych zawodów, szczególnie 
przez pacjentów.

W ocenie Zespołu celem utrwalenia w społeczeństwie wize-
runku zawodów pielęgniarki i położnej jako profesji samo-
dzielnych, będących pełnoprawnymi partnerami w zespołach 
terapeutyczno-opiekuńczych i pełniących rolę koordynującą 
w opiece nad pacjentem, konieczne jest przeprowadzenie ogól-
nopolskiej kampanii medialnej ukierunkowanej na wzmocnienie 
nowoczesnego, pozytywnego nowego wizerunku i ukazującej 
atrakcyjność i różnorodność możliwości pracy w tych zawodach. 
Warto podkreślić, że nigdy dotąd nie prowadzono tak szeroko 
zakrojonej (poziom ogólnopolski) kampanii na rzecz promowa-
nia zawodów pielęgniarki położnej.

Cel I. Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych

Działanie 1. 
Przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej 

w 16 podmiotach leczniczych w ramach projektu pozakon-
kursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” (ICNP®, 
dokumentacja elektroniczna, zdarzenia niepożądane).

Działania na rzecz e-zdrowia w pielęgniarstwie zostały zapo-
czątkowane w Polsce w 2009 r. przyjęciem Stanowiska w sprawie 
projektu e-Zdrowie w pielęgniarstwie.

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa



120

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Działająca od 2012 roku Rada e-Zdrowie w pielęgniarstwie 
wypracowała, wspólnie z akredytowanym przez Międzynarodo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych Centrum Badania i Rozwoju 
INCP®, rekomendacje dla dokumentacji elektronicznej w obsza-
rze pielęgniarstwa na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), która jest międzynarodowym 
standardem dla terminologii pielęgniarskiej.

W 2015 r. Ministerstwo Zdrowia przyjęło rekomendację nr 1 
z dnia 11 września 2013 r. dotyczącą projektu elektronicznej do-
kumentacji pielęgniarskiej, co skutkowało rozpoczęciem prac 
przy udziale CSIOZ nad pierwszymi elektronicznymi wzorami 
dokumentów w obszarze pielęgniarstwa.

Podjęcie prac nad uregulowaniem w obowiązujących przepi-
sach prawa sposobu korzystania z Klasyfikacji - rekomendacji 
do stosowania Klasyfikacji ICNP® w dokumentacji medycznej, 
będzie możliwe, w ocenie Ministerstwa Zdrowia, po przeprowa-
dzeniu pilotażu w podmiotach leczniczych w ramach projektu 
pn: „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego 
ze środków europejskich.

Celem pilotażu będzie m.in. stworzenie warunków w 16 wyb-
ranych podmiotach leczniczych do praktycznego wdrożenia 
i  wykorzystania oraz weryfikacji kodów Klasyfikacji ICNP® 
w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez pielęgniarki 
w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

Pilotaż pozwoli na wygenerowanie dokumentu plan opieki pie-
lęgniarskiej z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP®, na podstawie 
diagnoz i interwencji pielęgniarskich i jego praktyczne zastoso-
wanie w codziennej pracy pielęgniarek w oddziale szpitalnym. Pi-
lotaż pozwoli zweryfikować możliwości wykorzystania słownika 
Klasyfikacji ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji 
medycznej - pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

Wyniki pilotażu zostaną poddane szerokim konsultacjom spo-
łecznym, w tym z samorządem zawodowym i związkiem zawo-
dowym pielęgniarek i położnych oraz organizacjami i stowarzy-
szeniami działającymi w obszarze pielęgniarstwa. Dopiero to 
będzie podstawą podjęcia decyzji o wdrożeniu Klasyfikacji ICNP® 
do ogólnopolskiej praktyki pielęgniarskiej oraz ewentualnych 
działaniach legislacyjnych w tym zakresie. W załączeniu stano-
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wisko Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie w sprawie strategii 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce z dnia 
13 grudnia 2017 r.

Nowe zadanie - uruchomienie pilotażu w podmiotach lecz-
niczych.

Termin realizacji: od III kwartału 2019 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z podmiotami 
leczniczymi, NRPIP, OZZPiP, PTP, CSIOZ.

Działanie 2. 
Podejmowanie działań związanych z wypracowaniem formu-

ły dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek 
i położnych

W opinii środowiska zawodowego, przedstawionej w trakcie 
prac Zespołu, wprowadzenie przywileju zawodowego dla pielęg-
niarek i położnych w postaci dodatkowego urlopu wypoczyn-
kowego przyczyni się do zatrzymania w zawodzie pielęgniarek 
i położnych, które ze względu na wiek, wypalenie zawodowe 
spowodowane stresem, a także niekorzystne warunki pracy i nie-
satysfakcjonujące poziomy wynagrodzeń podejmują decyzję o za-
kończeniu kariery zawodowej przechodząc na emerytury, renty, 
czy świadczenia przedemerytalne, bądź decydują się przekwalifi-
kować do wykonywania innego zawodu lub uatrakcyjnienia ofer-
ty pracy dla osób wybierających zawód pielęgniarki lub położnej.

Podczas prac Zespołu konkretne propozycje stopniowego 
wprowadzania powyższych uprawnień zawodowych, uwarun-
kowanych wiekiem (50 lat) lub stażem pracy (20 lat pracy w za-
wodzie) zostały złożone przez OZZPiP. Jednakże wprowadzenie 
proponowanych rozwiązań wymaga przede wszystkim przepro-
wadzenia szczegółowej analizy dotyczącej ich skutków finanso-
wych dla m.in. pracodawców, NFZ i budżetu państwa.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2022 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z OZZPiP, 
NRPIP, PTP, PTPoł NFZ, pracodawcami.

Działanie 3. 

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa



122

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
Ścieżka awansu zawodowego pielęgniarki i położnej jest usta-

lana przez pracodawcę m.in. na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa w tym zakresie. Jednym z nich jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pra-
cowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

W ocenie Zespołu jedną z możliwości uregulowania kwestii 
awansu zawodowego pielęgniarek i położnych jest wprowadzenie 
zmian w rozporządzeniu. W ramach prac nad Strategią wypra-
cowano wstępne propozycje tych zmian.

Powyższe działanie wymaga dalszej współpracy ze środowis-
kiem zawodowym pielęgniarek i położnych celem wypracowania 
ostatecznej propozycji zmian legislacyjnych.

Termin realizacji: od III kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZ-
ZPiP, PTP, PTPoł, podmiotami leczniczymi.

Działanie 4. 
Zapewnienie szkoleń dla zarządzającej kadry pielęgniarskiej, 

w tym finansowanych ze środków europejskich
Pielęgniarki i położne pełniące funkcje kierownicze mogą 

korzystać z dostępnej na rynku komercyjnym oferty szkoleń 
podyplomowych (studiów podyplomowych) z zakresu szeroko 
rozumianego zarządzania i ekonomii w ochronie zdrowia.

Aktualnie w ramach systemu kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych brak jest szkoleń i kursów w tym zakresie, 
szczególnie dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej.

Ministerstwo Zdrowia w 2016 r. w ramach POWER ogłosiło 
konkurs pn. Szkolenia pracowników administracyjnych w ochro-
nie zdrowia. Zakres projektów wyłonionych do dofinansowania 
w ww. konkursie obejmował formy rozwoju kompetencji zarząd-
czych także w odniesieniu do pielęgniarek i położnych wyko-
nujących czynności administracyjne i zarządcze w podmiotach 
leczniczych (np. pielęgniarki naczelne, pielęgniarki koordynujące, 
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pielęgniarki oddziałowe). Konkurs rozstrzygnięto w 2017 r., do 
dofinasowania wybrano 16 projektów o wartości ok. 21,7 mln zł.

Nowe zadanie
Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z Rocznym Planem Działania 

na 2018 r. POWER, zaplanowało na III kwartał 2018 r. konkurs 
pn. „Szkolenia HTA oraz kompetencje zarządcze”. Planowana 
alokacja wyniesie 20 mln zł. Projekty przewidziane do reali-
zacji w ramach ww. konkursu będą poświęcone szkoleniom 
pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami 
leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów 
tworzących, służącym poprawie efektywności funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem roz-
woju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednost-
kach systemu ochrony zdrowia.

Po zakończeniu wsparcia finansowego ze środków europejskich 
dla kształcenia ustawicznego kadr kierowniczych podmiotów 
leczniczych, realizowanego w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020, należy podjąć działania mające na celu zabezpieczenie 
oferty szkoleniowej skierowanej do pielęgniarek i położnych peł-
niących funkcje kierownicze w podmiotach leczniczych, w tym 
zmian legislacyjnych mających na celu utworzenie dziedziny 
kształcenia z zakresu organizacji i zarządzenia dla pielęgniarek 
i położnych w ramach systemu kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych.

Termin realizacji: od III kwartału 2017 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z CKPPiP, 
NRPIP.

Działanie 5. 

Prowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wize-
runek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej 
oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów

W ramach realizacji Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce Ministerstwo Zdrowia planuje przepro-
wadzenie kampanii społecznej, której celem będzie:
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1. poinformowanie społeczeństwa, dlaczego warto zostać 
pielęgniarką lub położną,

2. pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu 
pielęgniarki lub położnej,

3. promocja Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki/Po-
łożnej,

4. przedstawienie pielęgniarki/położnej jako profesjo-
nalistki wykształconej na poziomie wyższym, dobrze 
przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, 
obejmującego osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, 
miejscu zamieszkania, pracy lub nauki,

5. zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgnia-
rek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych (m.in. samodzielne zlecanie i kontynuowanie 
leków oraz wyrobów medycznych, kierowanie na bada-
nia diagnostyczne),

6. wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej,
7. zachęcenie młodych obywateli do wybrania zawodów 

pielęgniarki i położnej,
8. przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa 

Zdrowia podejmowanych w ramach Strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Kampania powinna mieć zasięg ogólnopolski.
Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - cyklicznie w mia-

rę potrzeb do 2021 r. z możliwością kontynuacji w latach 
kolejnych.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZ-
ZPiP, PTP, PTPoł, podmiotami leczniczymi oraz innymi 
zainteresowanymi podmiotami.

Działanie 6. 
Podejmowanie działań mających na celu stworzenie mecha-

nizmów dających pielęgniarkom i położnym możliwość za-
bezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych 
zasadach (np. w ramach programu „mieszkanie+”)
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Podjęcie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budow-
nictwa oraz samorządami lokalnymi z regionów, gdzie odnoto-
wano najniższe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, 
w celu stworzenia możliwości formalno-prawnych zabezpiecze-
nia potrzeb mieszkaniowych w ramach rządowego programu 
dla pielęgniarek i położnych deklarujących chęć podjęcia pracy 
w tych regionach.

Termin realizacji: od III kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MIiB, sa-
morządy lokalne.

5. Obszar V  
Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu 

pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

Rozwój medycyny oraz wynikające z tego zmiany standardów 
świadczenia opieki zdrowotnej, zmiany w systemie kształcenia 
zawodowego pielęgniarek i położnych, a także zmiany demog-
raficzne zachodzące w społeczeństwie, generują wzrost obo-
wiązków i konieczność przyjęcia nowych ról zawodowych przez 
pielęgniarki i położne.

Należy dążyć do tego, aby kompetencje pielęgniarek i położ-
nych z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnic-
twa oraz magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa odpo-
wiednio wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się sektorze 
opieki zdrowotnej, przede wszystkim na rzecz poprawy jakości 
opieki nad pacjentem. Przedstawiciele tych zawodów podnoszą 
swoje kwalifikacje i są specjalistami w swoich dziedzinach.

Nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompe-
tencyjnie do zawodu pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać 
pielęgniarka lub położna. Te najlepiej wykształcone pielęgniarki 
i położne mogłyby m.in. koordynować opiekę nad pacjentem, 
a zgodnie z tendencją substytucji usług zdrowotnych, niektóre 
czynności o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby 
być wykonywane przez pomocniczy zawód medyczny, będący 
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istotnym wsparciem zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak 
i dla pacjentów.

W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zawodu pomoc-
niczego, którego rolą będzie współuczestniczenie w bezpośred-
niej opiece nad pacjentem, przy jednoczesnym wspieraniu pracy 
pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego, w opinii Zespołu 
niezbędne jest podjęcie działań mających na celu wprowadzenie 
do systemu opieki zdrowotnej takiej profesji.

Przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położ-
nych w trakcie prac nad Strategią podkreślali, że niewątpliwie ist-
nieje potrzeba włączenia w opiekę nad pacjentem pomocniczego 
personelu medycznego, niemniej wyrażali negatywne stanowisko 
w kwestii utworzenia nowego zawodu pomocniczego dla zawo-
du pielęgniarki. W opinii środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych rolę personelu pomocniczego powinny pełnić osoby 
wykonujące zawód opiekuna medycznego.

Zawód opiekun medyczny jest stosunkowo nowym zawodem 
wprowadzonym do systemu ochrony zdrowia w 2007 r. Opiekun 
medyczny to osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy oso-
bom chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych oraz podtrzymaniu podstawowej aktywności 
fizycznej i intelektualnej.

Kompetencje opiekuna medycznego określa podstawa progra-
mowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.

Aktualne regulacje prawne nie określają szczegółowo w sposób 
jednoznaczny i całościowy wzajemnych relacji między członkami 
zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w tym w szczególności za-
sad współpracy między opiekunem medycznym, a pielęgniarką.

Zawód opiekuna medycznego ma charakter opiekuńczo-wspie-
rający pacjenta, a zakres jego kompetencji, w części dotyczącej 
podstawowej pielęgnacji pokrywa się z zakresem kompetencji 
pielęgniarek.

W związku z tym niezbędne jest uregulowanie zasad współpra-
cy opiekunów medycznych z pielęgniarkami w taki sposób, aby 
opiekun wykonywał działania związane z podstawową pielęgna-
cją, co odciąży z tych zadań pielęgniarki, a wysokospecjalistycz-
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ne świadczenia pielęgniarskie będą efektywniej wykorzystane 
w systemie opieki zdrowotnej.

W wielu krajach europejskich zawody pomocnicze są wykorzy-
stywane w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce. 
Zawody pomocnicze nie są zaliczane do tzw. wskaźnika opie-
ki pielęgniarskiej, ale stanowią pomoc w opiece nad pacjentem 
w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny w latach 
2009-2017 uzyskało 43 299 osób (dane Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej w Warszawie, Sprawozdania z osiągnięć zdających eg-
zamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych 
latach, www.cke.edu.pl). W zakładach długoterminowej, stacjo-
narnej opieki zdrowotnej, według stanu na 31 grudnia 2016 r., 
zatrudnionych było 4 455 opiekunów (dane CSIOZ). Powyższe 
pozwala na stwierdzenie, że pomimo kształcenia opiekunów me-
dycznych od 2007 roku, nadal zawód ten nie jest w satysfakcjonu-
jącym stopniu rozpowszechniony i wykorzystywany w polskim 
systemie opieki zdrowotnej.

Obecnie opiekun medyczny jest uwzględniony w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej. Dlatego należy podjąć działania mające 
na celu upowszechnienie i lepsze wykorzystanie zawodu opieku-
na medycznego w systemie opieki zdrowotnej, zwłaszcza w opiece 
stacjonarnej, co w efekcie przyczyni się do wzrostu jakości opieki 
i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Cel. I Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji 
współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad 
pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek

Działanie 1. 
Podjęcie działań na rzecz dokonania zmian legislacyjnych 

w zak resie formalnego uregulowania współpracy pielęgnia-
rek i opiekunów medycznych.

W celu realizacji tego działania niezbędne jest dokonanie 
zmian, w tym legislacyjnych, polegających na określeniu zasad 
współpracy pielęgniarek i położnych z opiekunami medyczny-
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mi oraz zakresu kompetencji. Merytoryczne propozycje w tym 
zakresie powinny zostać wypracowane przez zespoły ekspertów 
przy współudziale przedstawicieli resortów zdrowia i oświaty, 
przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych 
oraz środowiska zawodowego opiekunów medycznych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MEN, NRPiP.

Działanie 2. 
Podjęcie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektyw-

nego wykorzystania zawodu opiekuna medycznego w syste-
mie opieki zdrowotnej.

W ocenie Zespołu zawód opiekuna medycznego nie jest wys-
tarczająco wypromowany wśród kierowników podmiotów lecz-
niczych realizujących świadczenia stacjonarne.

Uchwały Prezydium NRPiP w sprawie przyjęcia katalogu czyn-
ności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej 
i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki mogą 
stanowić punkt wyjścia do dyskusji, ukierunkowanej na kwestię 
ewentualnego rozszerzenia kompetencji opiekuna medycznego 
przy jednoczesnym zmniejszeniu zadań wykonywanych przez 
pielęgniarki (przesuniecie kompetencji od zawodu pielęgniarki 
do zawodu opiekuna medycznego).

Realizacja tego działania może nastąpić poprzez działania le-
gislacyjne polegające na umieszczeniu opiekuna medycznego 
w systemie realizacji stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPiP.

Działanie 3. 
Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych opiekuna 

medycznego w celu dostosowania ich do potrzeb pacjentów 
(m.in. psychiatria, geriatria, pediatria, neurologia).

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
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Do lepszego i szerszego wprowadzenia opiekunów medycznych 
do polskiego systemu opieki zdrowotnej może przyczynić się 
zwiększenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych ukierunko-
wanych na potrzeby pacjentów z specjalistycznymi problemami 
zdrowotnymi, np. pacjenci z chorobami psychicznymi, neuro-
logicznymi, pacjenci starsi lub dzieci.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych opiekuna 
medycznego mogłoby nastąpić poprzez dodanie efektów kształ-
cenia do podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie 
lub z wykorzystaniem nowych rozwiązań, będących obecnie 
przedmiotem analiz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tj. 
w ramach tzw. „dodatkowej kwalifikacji”. Przyjęcie formuły 
„dodatkowej kwalifikacji” umożliwi zarówno osobom przystę-
pującym do kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, jak 
i osobom posiadającym już dyplom potwierdzający uzyskanie 
kwalifikacji w tym zawodzie poszerzenie swojej wiedzy i umie-
jętności zawodowych.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. - realizacja na bie-
żąco do 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MEN, NRPiP, 
Fundacją „OpiekunMedyczny.com.pl”.

Działanie 4. 
Dodanie kompetencji zawodowych opiekunowi medycznemu 

przy jednoczesnym wydłużeniu kształcenia w zawodzie, 
w celu bardziej efektywnego wykorzystania tej profesji w sys-
temie opieki zdrowotnej.

Należy rozważyć podjęcie działań w ramach dodatkowej 
ścieżki kształcenia dla opiekunów medycznych polegających na 
umożliwieniu realizacji kształcenia w formie dwóch kwalifikacji: 
pierwsza kwalifikacja w zawodzie opiekuna medycznego i na 
tej podbudowie - druga kwalifikacja (zdobywana np. w jedno-
rocznym cyklu kształcenia), do poziomu określonych przez eks-
pertów kwalifikacji zawodowych dla nowej profesji. Wówczas 
opiekunowie medyczni, zarówno ci obecni już na rynku opieki 
zdrowotnej, jak i nowo wchodzący do zawodu, mieliby ścieżkę 
rozwoju zawodowego (możliwość uzyskania drugiej kwalifikacji 
zawodowej potwierdzonej egzaminem państwowym) lub osoby 

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
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rozpoczynające kształcenie w zawodzie opiekun medyczny mia-
łyby możliwość kontynuacji kształcenia w drugiej kwalifikacji.

Termin realizacji: od I kwartału 2019 r. - realizacja na bie-
żąco do 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MEN, NRPiP, 
Fundacją „Opiekun medyczny”.

Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
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B  
eatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku 
w Warszawie, a zmarła 29 kwietnia 1973 roku w Krakowie. Była 
pielęgniarką, prekursorką pielęgniarstwa domowego w Polsce, 
opiekunką ubogich, bezdomnych i chorych. Całe życie poświęciła 
się pracy zawodowej w pielęgniarstwie. Data uroczystości została 
potwierdzona przez Stolicę Apostolską jest nieprzypadkowa, bo 
dzień później 29 kwietnia 2018 roku, przypada 45 rocznica Jej 
śmierci.

Uroczystości w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
będą prowadzone pod przewodnictwem Kardynała Angelo Ama-
to, który jest prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej zos tał rozpoczęty 
w 1998 roku. W dniu 30 września 2015 roku papież Franciszek 
potwierdził dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, 
a w lipcu zeszłego roku papież zatwierdził dekret beatyfikacyjny. 
Za cud dokonany za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej 
uznane zostało uzdrowienie w 2001 r. kobiety z Krakowa.

Hanna Chrzanowska
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H  
anna Chrzanowska w polskiej Wikipedii

Hanna Chrzanowska (właśc. 
Hanna Helena Chrzanowska; her-
bu Korab; ur. 7 października 1902 
w Warszawie, zm. 29 kwietnia 1973 
w Krakowie) - polska pielęgniarka, 
działaczka charytatywna, pedagog, 
instruktorka i prekursorka pielęg-
niarstwa rodzinnego, domowego 
i parafialnego, wiceprzewodniczą-
ca oraz członek Zarządu Główne-
go Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Zawodowych, naczelna 
redaktor czasopisma Pielęgniarka 
Polska, pisarka, współorganizator-
ka Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego oraz Czcigodna Służeb-
nica Boża Kościoła katolickiego.

Życiorys

Lata dzieciństwa

Pochodziła z Mazowsza. Urodziła się 7 października 1902 
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 38, w rodzinie szlacheckiej 
herbu kORAb jako córka (drugie dziecko) Ignacego (syna Bole-
sława Ludwika Chrzanowskiego i Heleny Dmochowskiej h. Po-
bóg) oraz Wandy (córki Karola Jana Szlenkiera i Marii Zenobii 
Grosser)[b].

Jej rodzinny dom przy ul. Senatorskiej był okazałą rezydencją, 
pałacem, który po I wojnie światowej stał się siedzibą ambasady 
włoskiej. Dom wypełniony był pięknymi przedmiotami, miał 
własną oranżerię, a bale w niej uwiecznili m.in. malarze np. Woj-
ciech Gerson. Mimo znacznej zamożności rodzina nie pozosta-
wała obojętna na los potrzebujących. Jej ojciec był profesorem 
filologii i historykiem literatury na uniwERSytECiE JAgiELLOńSkiM 

Hanna Chrzanowska
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w Krakowie[c], który ze strony matki spokrewniony był z Jo-
achimem Lelewelem i Henrykiem Sienkiewiczem[d], natomiast 
matka była córką znanej w Warszawie rodziny przemysłowców. 
Miała starszego o dwa lata jedynego brata Bogdana[e]. Warto 
dodać, że rodzina jej słynęła z filantropii (m.in. jej ciotka, pie-
lęgniarka Zofia Szlenkierówna ufundowała w Warszawie SZPitAL 
DZiECięCy iM. kAROLA i MARii SZLEnkiERów). W pamiętniku swoim tak 
pisała o światopoglądzie swoich rodziców:

Oboje byli niewierzący: i moja matka (w paszporcie wyzna-
nia ewangelickoaugsburskiego), długie lata w mękach ate-
istycznego pesymizmu i mój ojciec (w paszporcie rzymski 
katolik) pozytywistyczny wówczas liberał co się zowie! Ale 
każde z nich straciło inną wiarę i każdemu z nich został po 
niej inny osad.

Została ochrzczona w kościele parafialnym św. wOJCiECHA w wią-
ZOwniE. Nieznana jest dokładna data przyjęcia przez nią pierw-
szej Komunii świętej. Dzieciństwo spędziła na domowej nauce, 
okresowych wyjazdach z babcią Szlenkierową do połud niowej 
dzielnicy Francji - ARCACHOn, na sanatoryjnych kuracjach w Za-
kopanem, bowiem była dzieckiem chorowitym.

W 1910 rodzina jej zamieszkała w Krakowie, gdzie w latach 
1911-1912 uczęszczała do SZkOły PAnny OkOłOwiCZówny, a nas tępnie 
kontynuowała naukę w latach 1917-1920 w giMnAZJuM SióStR uR-
SZuLAnEk, które ukończyła egzaminem maturalnym z wyróżnie-
niem.

1.2. Powołanie pielęgniarskie

Po maturze w 1920 podjęła pracę wraz z koleżanką gimnazjal-
ną Zofią Wajdówną w sekcji kOMitEtu OCHROny POLSki, kwestując 
na rzecz ubogich. Był to okres w którym podjęła decyzję wy-
boru zawodu pielęgniarki. Okazją do tego było pojawienie się 
w Krakowie organizacji AMERykAńSkiEgO CZERwOnEgO kRZyżA. Tu 
pod okiem Stelli Tylskiej w ramach tej organizacji uczestniczyła 
w 1920 w jednej z sekcji kursu dla pielęgniarek, po którym w lis-
topadzie tegoż roku podjęła pracę w kLiniCE CHiRuRgiCZnEJ przy ul. 
Kopernika 40.

Hanna Chrzanowska
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W latach 1920-1922 podjęła naukę na wyDZiALE FiLOLOgiCZnyM 
uniwERSytEtu JAgiELLOńSkiEgO, studiując polonistykę[a]. Doznała 
w tym czasie urazu lewej dłoni, po którym przeszła operację 
chirurgiczną. Zaangażowała się następnie w ambulatorium PAń 
EkOnOMEk w Krakowie, przy ul. Warszawskiej, gdzie skierowa-
ła ją tam Magdalena Maria Epstein, późniejsza dominikanka 
i Służebnica Boża. Następnie w okresie 1922-1924 podjęła naukę 
w wARSZAwSkiEJ SZkOLE PiELęgniARStwA, przy ul. Smolnej 8. Dyrek-
torka szkoły Helen Bridge wysłała ją następnie po ukończeniu 
szkoły na studia pielęgniarstwa społecznego w styczniu 1925 
w ramach StyPEnDiuM ROCkEFELLERA do Paryża. Po powrocie z Pary-
ża z początkiem 1926 objęła posadę instruktorki pielęgniarstwa 
społecznego w nowopowstałej uniwERSytECkiEJ SZkOLE PiELęgniAREk 
i HigiEniStEk w kRAkOwiE, po czym została wysłana na kolejne StyPEn-
DiuM ROCkEFELLERA do Belgii, aby poznać zasady pracy pielęgniarki 
- higienistki szkolnej. Powróciwszy do Polski poświęciła się pracy 
pedagogicznej, szkoląc nowe zastępy pielęgniarek.

W 1925 zawiązało się POLSkiE StOwARZySZEniE PiELęgniAREk ZA-
wODOwyCH, którego została aktywną członkinią, pełniąc w nim 
okresowo różne funkcje w jego Zarządzie (wiceprzewodniczącej 
oraz członka).

Brała aktywny udział w pracach nad ustawą o pielęgniars twie. 
Mając problemy zdrowotne wyjechała wówczas do sanatorium, 
a następnie po powrocie poświęciła się działalności publicystycz-
nej, obejmując w latach 1929-1939 posadę redaktora naczelnego 
czasopisma PiELęgniARkA POLSkA oraz zamieszczając w nim wiele 
pisanych przez siebie artykułów[f]. II wojna światowa przerwała 
jej pracę w redakcji, do której już nie powróciła. Po wojnie uka-
zały się w innych czasopismach jej artykuły m.in. w czasopiśmie 
PiELęgniARkA i POłOżnA czy też MyśL nARODOwA, gdzie zamieszczono 
kilka jej napisanych wcześniej wierszy.

W 1931 próbowała na krótko powrócić do pracy pedagogicznej, 
jako asystentka dyrektorki wARSZAwSkiEJ SZkOły PiELęgniARStwA, ale 
w 1933, z powodu pogorszenia stanu zdrowia musiała przerwać tą 
pracę i wyjechać na kurację do Zakopanego. Tuż przed 1939 wraz 
z ojcem udała się w podróż do Włoch, gdzie zwiedziła m.in. ASyż.

Hanna Chrzanowska
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Po wybuchu II wojny światowej wyjechała z Warszawy (gdzie 
przebywała 1 września) do Krakowa, gdzie włączyła się do pracy 
w organizacji charytatywnej: ObywAtELSkiM kOMitECiE POMOCy SPO-
łECZnEJ pod przewodnictwem abp. Adama Stefana Sapiehy. Nas-
tępnie działała w konspiracji. Uczestniczyła w pracach POLS kiEgO 
kOMitEtu OPiEkuńCZEgO w SEkCJi POMOCy wySiEDLOnyM jako kierownik 
działu opieki domowej, później jako przewodnicząca SEkCJi OPiEki 
nAD PRZESiEDLOnyMi i uCHODźCAMi. Współpracowała także z więźnia-
mi z PAtROnAtEM OPiEki nAD więźniAMi w Krakowie.

Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 pracowała do marca 
tegoż roku jako przewodnicząca SEkCJi POMOCy PRZESiEDLEńCOM, 
udzielając pomocy powracającym z Rzeszy przymusowym ro-
botnikom i repatriantom. 1 kwietnia tegoż roku uczestniczyła 
w przygotowaniu reaktywacji uniwERSytECkiEJ SZkOły PiELęgniAREk 
i HigiEniStEk do pracy, która wkrótce przekształciła się w trzyletnią 
szkołę PiELęgniARSkO-POłOżniCZą.

Latem 1946 wyjechała wraz z koleżankami na roczne stypen-
dium unRRA DO StAnów ZJEDnOCZOnyCH, w celu zapoznania się 
z działaniem nowojorskiego pielęgniarstwa domowego.

Następnie skierowana przez Ministerstwo Zdrowia prowadziła 
w różnych miastach Polski kursy dokształcające dla pielęgniarek. 
W SZkOLE inStRuktOREk w Warszawie prowadziła wykłady z meto-
dyki nauczania. Począwszy od 1957, w którym powstało POLSkiE 
tOwARZyStwO PiELęgniARSkiE, okresowo pracowała w jego Zarządzie 
Głównym, a następnie w Komisji Historycznej. Ponadto przez 
wiele lat pełniła okresowo funkcje zastępcy rzecznika dobra 
służby zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej 
w Krakowie.

W jej dorobku znalazł się napisany przez nią podręcznik pt. 
Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej. Od 1955 organi-
zowała okresowe konferencje i coroczne rekolekcje dla pielęg-
niarek, które były prowadzone przez kapłana, ciesząc się dużym 
zainteresowaniem. Napisała wówczas tzw. Rachunek sumienia 
pielęgniarki, który był potem rozdawany uczestnikom tych re-
kolekcji. W tych latach organizowała również wyjazdy do Częs-
tochowy, na JASną góRę, będące zjazdami służby zdrowia, mimo 
nieprzychylnego wówczas stanowiska władz państwowych.
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Z początkiem roku szkolnego 1957/58 została przeniesiona do 
Kobierzyna, by tam objąć stanowisko dyrektorki SZkOły PiELęg-
niARStwA PSyCHiAtRyCZnEgO. Po rocznej pracy w Kobierzynie w 1958 
powróciła jednak do Krakowa, ponieważ Ministerstwo Zdrowia 
rozwiązało SZkOłę PiELęgniARStwA PSyCHiAtRyCZnEgO, co było powo-
dem przejścia jej na wcześniejszą emeryturę.

Była pomysłodawczynią systemu tzw. pielęgniarstwa parafial-
nego. Przekonywała proboszczów do rozszerzania opieki nad 
chorymi w domu w obrębie parafii, a siostry zakonne do współ-
pracy. Wprowadziła nowy rodzaj niesionej pomocy, polegającej 
na tym, że oprócz pomocy duchowej i materialnej chory mógł 
oczekiwać także pomocy od pielęgniarki przychodzącej do jego 
domu. Warto dodać, że organizując m.in. pracę pielęgniarstwa 
parafialnego w okręgu chrzanowskim nawiązała kontakt z Jani-
ną Woynarowską, późniejszą Służebnicą Bożą, i jej powierzyła 
szkolenie opiekunek w tym rejonie.

W 1958 wprowadziła zwyczaj zanoszenia potraw wigilijnych 
z kuchni sióstr prezentek oraz sporządzania skromnych paczek 
świątecznych do domów ubogich chorych, a także wręczania 
symbolicznych prezentów imieninowych. Warto dodać, że w 1960 
w Wielkim poście wraz z nią odwiedził domy 35 chorych biskup 
krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty. 

Ponadto jej zasługą był pomysł wprowadzenia mszy świętych 
w domach chorych, szczególnie chronicznych czy też zorganizo-
wanie w 1964 rekolekcji dla nich w Trzebini. W swoich planach 
widziała również potrzebę stworzenia stałego domu, gdzie cho-
rzy mogliby przyjechać na pewien czas na odpoczynek lub na 
zorganizowane wczasy.

Inspiracje do dalszej pracy czerpała poprzez rozwój swojej du-
chowości, m.in. uczestniczenie w codziennej mszy świętej czy też 
korzystanie z sakramentu Eucharystii.

U schyłku życia

W 1966 zachorowała na chorobę nowotworową, przechodząc 
w jej trakcie 13 grudnia tegoż roku operację chirurgiczną, a nas-
tępnie sesje radioterapii. 12 lutego 1973 wygłosiła na spotkaniu 
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Dyrektorów Diecezjalnych Duszpasterstwa Dobroczynnoś ci swój 
ostatni referat pt. Apostolstwo świeckich w opiece nad chorymi. 

12 kwietnia tegoż roku będąc już obłożnie i ciężko chorą przy-
jęła z rąk ks. Franciszka Macharskiego, późniejszego kardynała 
sakrament namaszczenia chorych, po czym 28 kwietnia straciła 
przytomność, a następnie około godz. 400, 29 kwietnia zmarła, 
leżąc w swoim mieszkaniu.

Trumnę z jej ciałem przeniesiono do kOśCiOłA SióStR kARMELitAnEk 
bOSyCH po drugiej stronie ulicy Łobzowskiej, niemalże naprze-
ciwko kamienicy gdzie mieszkała[g], a następnie 2 maja odbyły 
się ceremonie pogrzebowe pod przewodnictwem kard. Karola 
Wojtyły przy licznym udziale duchowieństwa, wiernych i pielęg-
niarek, po czym początkowo została pochowana w rodzinnym 
grobowcu na CMEntARZu RAkOwiCkiM. 

Kard. Karol Wojtyła w czasie mszy żałobnej powiedział m.in.:
Dziękujemy Ci Pani Hanno, za to, że byłaś wśród nas; że 
byłaś taka, jaka byłaś. Dziękują Ci za to opiekunki chorych, 
siostry zakonne, pielęgniarki, młodzież akademicka - cały 
Kościół krakowski. Dziękuję Ci za to, jako biskup Kościoła 
krakowskiego. Byłaś dla mnie ogromną pomocą i oparciem. 
A raczej dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jaka 
byłaś - z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym spo-
kojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś wśród 
nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Ka-
zania na Górze; zwłaszcza tego kiedy mówił: Błogosławieni 
miłosierni. Dziękujemy Panu Bogu za to życie, które miało 
taką wymowę, które pozostawiło nam takie świadectwo; tak 
bardzo przejrzyste, tak bardzo czytelne...

6 kwietnia 2016 odbyła się ekshumacja jej szczątków z CMEntA-
RZA RAkOwiCkiEgO, po czym przeprowadzono w inStytuCiE MEDyCyny 
SąDOwEJ w kRAkOwiE stosowne badania, a następnie zostały one 
złożone następnego dnia (7 kwietnia) w obecności kard. Fran-
ciszka Macharskiego po uroczystej mszy świętej do krypty pod 
ołtarzem niEPOkALAnEgO POCZęCiA NMP, kościoła św. Mikołaja przy 
ulicy Kopernika 9.
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2. Publikacje

W młodości zaczęła pisać wiersze, a następnie napisała pod 
pseudonimem Agnieszki Osieckiej trzy powieści: Niebieski klucz 
(1934), Krzyż na piaskach (1938) i Płonący śnieg. Ponadto jest 
autorką kilku pozycji dotyczących pielęgniarstwa.

■ Hanna Chrzanowska (ps. Agnieszka Osiecka): Niebieski 
klucz. Warszawa: Marchołt, 1934.

■ Hanna Chrzanowska: Miłosierdzie Skargi. Kraków: Kra-
kowskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze, 1936.

■ Hanna Chrzanowska (ps. Agnieszka Osiecka): Krzyż na 
piaskach. Warszawa: Biblioteka Polska, 1938.

■ Hanna Chrzanowska, Teresa Kulczyńska: Zabiegi pielęg-
niarskie. Wyd. 1. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Pielęg-
niarek Zawodowych w Warszawie, 1938.

■ Hanna Chrzanowska: Płonący śnieg.[h]
■ Hanna Chrzanowska: Pielęgniarstwo w otwartej opiece 

zdrowotnej. Wyd. 1. Warszawa: Państwowy Zakład Wy-
dawnictw Lekarskich, 1960.

■ Hanna Chrzanowska (pod red. Izabeli Ćwiertni): Rachunek 
sumienia pielęgniarki. Kraków: Wyd. Arbor, 2002. ISBN 
83-915612-2-4.

3. Proces beatyfikacji

Z inicjatywy członkiń kAtOLiCkiEgO StOwARZySZEniA PiELęgniAREk 
i POłOżnyCH (m.in. Zofii Szlendak-Cholewińskiej) w 1993 pow-
s  tała propozycja wyniesienia jej na ołtarze.

Następnie stowarzyszenie to 4 grudnia 1995 zwróciło się z ofic-
jalną prośbą do metropolity krakowskiego kard. Franciszka Ma-
charskiego, zmierzającą do rozpoczęcia procesu jej beatyfikacji. 

Utworzono biuRO POStuLACJi w Krakowie przy pl. Wolnica 5. 
W marcu 1997 kard. Macharski powołał komisję historyczną, 
w celu zebrania dokumentacji jej życia i działalności pod prze-
wodnictwem prof. dr Urszuli Perkowskiej[48][50]. Stolica Apo-
stolska wydała następnie zgodę tzw. Nihil obstat na rozpoczęcie 
procesu 28 kwietnia tegoż roku.
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Proces na szczeblu diecezjalnym w archidiecezji krakowskiej 
rozpoczął się 3 listopada 1998 w kaplicy arcybiskupów krakows-
kich.

Postulatorem na szczeblu diecezjalnym mianowano ks. Anto-
niego Sołtysika. Odtąd przysługiwał jej tytuł Służebnicy Bożej. 
Po zbadaniu dokumentacji oraz przesłuchaniu 70 powołanych 
świadków proces na szczeblu diecezjalnym został zamknięty 30 
grudnia 2002, po czym 30 stycznia 2003 akta procesu zostały 
przekazane kOngREgACJi SPRAw kAnOniZACyJnyCH do Rzymu. 

11 stycznia 2008 wydano dekret o ważności postępowania die-
cezjalnego, a w 2011 staraniem postulatora generalnego procesu 
ks. Mieczysława Niepsuja złożono tzw. Positio wymagane w dal-
szym postępowaniu beatyfikacyjnym. 

27 listopada 2012 odbyło się posiedzenie konsultorów teolo-
gicznych, a 30 września 2015 za zgodą papieża Franciszka pro-
mulgowano dekret o heroiczności jej życia i cnót. Odtąd przys-
ługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej. 

Do beatyfikacji potrzebny był cud za jej wstawiennictwem, 
jakim okazało się uleczenie mieszkańca Krakowa z tętniaka 
mózgu. 

7 lipca 2017 za zgodą papieża Franciszka, StOLiCA APOStOLSkA po 
zbadaniu okoliczności tego uzdrowienia, uznała je za nadzwy-
czajne, co jest powodem oczekiwania na jej rychłą beatyfikację, 
która nastąpi 28 kwietnia 2018 w SAnktuARiuM bOżEgO MiłOSiERDZiA 
w krakowskich Łagiewnikach, a dokona tego legat papieski kard. 
Angelo Amato.

Odznaczenia
Została uhonorowana trzema odznaczeniami, w tym z inicja-

tywy abp. Karola Wojtyły otrzymała 
■ za zasługi dla Kościoła i papieża, watykański order Pro 

Ecclesia et Pontifice.
■ Odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” 

(1957);
■ Order Pro Ecclesia et Pontifice (1965);
■ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971).
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Upamiętnienie
Hanna Chrzanowska została patronką wielu szkół oraz placó-

wek o charakterze opiekuńczym:
■ Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie, przy 

os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16;
■ Szkoły Policealnej w Giżycku;
■ Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, przy ul. Kie-

leckiej 7;
■ Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli;
■ Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Biel-

sku-Białej, przy ul. Konopnickiej 6;
■ Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielko-

polskim, przy ul. Limanowskiego 17;
■ Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieule-

czalnie Chorych Dzieci w Krakowie, przy ul. Odmętowej 4;
■ Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Zatorze, prowadzo-

nego przez Caritas;
■  Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych 

i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edu-
kacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, 
przy os. Teatralnym 4a.

21 września 2007 powstała FunDACJA POMOCy OSObOM niEPEłnO-
SPRAwnyM „AgAPE” im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, której 
celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

W każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest w kościele św. 
Mikołaja w Krakowie, przy ul. Kopernika specjalna wieczorna 
msza święta o jej rychłą beatyfikację.

Uwagi
a) Studia przerwane po dwóch latach, a tym samym nie-

ukończone.
b) Ze strony ojca szczególnie mocne było przywiązanie 

do tradycji patriotycznych. Pradziadek Hanny, Ignacy 
Kajetan Chrzanowski, był współzałożycielem tajnego 
bRACtwA buRSZów POLSkiCH na uniwERSytECiE wARSZAwSkiM. 
Wszyscy z pięciorga rodzeństwa jej dziadka Bolesława 
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doznali represji związanych z udziałem w spisku, w 1848, 
zakończonych zesłaniem, emigracją, a w przypadku jed-
nego z braci dziadka śmiercią w Cytadeli Warszawskiej. 
Sam jej dziadek Bolesław Chrzanowski, jako najmłod-
szy z rodzeństwa, uczestniczył w POwStAniu StyCZniOwyM. 
Za udział w zrywie powstańczym, po jego stłumieniu, 
więziony był w CytADELi wARSZAwSkiEJ.

c) 6 listopada 1939 Gestapo przeprowadziło historyczną ak-
cję pod kryptonimem SOnDERAktiOn kRAkAu, wymierzoną 
w polską elitę naukową. Tego dnia Niemcy aresztowali 
183 pracowników uniwERSytEtu JAgiELLOńSkiEgO i AkADEMii 
góRniCZO-HutniCZEJ w kRAkOwiE. Wśród nich znalazł się 
także Ignacy Chrzanowski. Więźniów przewieziono 
do koszar przy ul. Mazowieckiej, które nazajutrz były 
tłumnie oblegane przez rodziny aresztowanych. Hanna 
z matką stojąc na ulicy dostrzegła ojca w oknie. Był on 
więziony najpierw w Krakowie, potem przewieziono go 
do Wrocławia, a następnie do obozu koncentracyjnego 
w SACHSEnHAuSEn w ORAniEnbuRgu. W cztery dni po aresz-
towaniu (10 listopada) Niemcy w ciągu dwóch godzin 
pozbawili dachu nad głową rodziny pojmanych, wyrzu-
cając je z mieszkań w domu profesorskim. 23 stycznia 
1940 rodzina otrzymała wiadomość o jego śmierci.

d) Stefania z Cieciszowskich, matka Henryka Sienkie-
wicza, była siostrą Aleksandry Dmochowskiej, babki 
Ignacego Chrzanowskiego.

e) Brat jej Bogdan Karol Chrzanowski był porucznikiem 
i doktorem filozofii. Po wybuchu II wojny światowej 
brał udział w kAMPAnii wRZEśniOwEJ na froncie wschodnim, 
gdzie dostał się do niewoli radzieckiej. W wigilię 1939 
przyszedł od niego pierwszy i jedyny list, a następnie nie 
było o nim żadnych wieści. Później udało się ustalić, że 
został zamordowany w tzw. zbiorowej zbrodni katyń-
skiej, przebywając w ObOZiE JEniECkiM w kOZiELSku.

f) W czasopiśmie „PiELęgniARkA POLSkA” opublikowała m.in. 
swój referat pt. Prace zagraniczne stowarzyszeń pielęg-
niarskich, wyg łoszony na X Walnym Zjeździe PSPZ w 
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Krakowie, a także artykuł pt. Szpitale londyńskie. Po-
nadto ukazały się inne jej artykuły m.in: Z pracy prze-
ciwgruźliczej, O odwiedzinach w rodzinie gruźliczej, 
Pielęgniarka w walce z alkoholizmem, Schronisko To-
warzystwa „Ratujmy Niemowlęta” w Warszawie.

g) Ostatni jej adres: Kraków, Łobzowska 61 m. 6, II p., 
drzwi na prawo.

h) Powieść nie została opublikowana, pozostaje w ręko-
pisie.
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R  
oyal College of Nursing 

Wieści o zbliżającej się beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej 
rozchodzą się po całym świecie. Coraz większe zainteresowa-
nie budzi polska pielęgniarka, która swoje powołanie zawodowe 
wzniosła na wyżyny etyki i duchowości, pozostawające przy tym 
skromną, życzliwą i przyjazną zarówno dla podopiecznych, jak 
i wszystkich, z którymi spotykała się na co dzień.

Powyższy artykuł ukazał się na łamach RCN Magazines  
wydawanym przez Royal College of Nursing w Londynie.

Hanna Chrzanowska



145

Biuletyn nr 105/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

R  
aport Głównego Urzędu Statycznego

GUS: przedstawicieli zawodów medycznych jest więcej,  
ale coraz starszych

Z raportu Głównego Urzędu Statycznego „Zdrowie i ochrona 
zdrowia w 2016 r.” wynika, że w roku tym zwiększyła się liczba 
osób wykonujących zawody medyczne, zarówno lekarzy i pielęg-
niarek jak i położnych i diagnostów. Przedstawiciele wszystkich 
tych grup zawodowych są jednak coraz starsi.

Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby 
pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów 
laboratoryjnych, w roku 2016 prawo wykonywania zawodu po-
siadało prawie 145 tysięcy lekarzy, 41,2 tysiąca lekarzy dentystów, 
288 tysięcy pielęgniarek, 37 tysięcy położnych, 34 tysiące farma-
ceutów i 15 tysięcy diagnostów laboratoryjnych.

W porównaniu z rokiem 2015 odnotowano wzrost liczy osób 
uprawnionych do wykonywania wszystkich tych zawodów. Naj-
większy przyrost zanotowano w grupie diagnostów laboratoryj-
nych - o 3 proc., farmaceutów - o 2,4 proc. oraz lekarzy dentystów 
- o 1,8 proc.

Lekarze i pielęgniarki coraz starsi
Jednocześnie jednak, w 2016 r., podobnie jak w latach poprzed-

nich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej 
grupy wiekowej - 65 lat i więcej. Wzrost ten dotyczył każdej 
z grup zawodowych, ale znaczny - o 6 tysięcy osób w grupie pie-
lęgniarek w wielu 65 i więcej o 2 tysiące w grupie 55 do 64 lata. 
Wśród położnych największą grupę stanowiły osoby w wieku 
45-54 lata.

Raport przypomina, że w latach 2000-2011 obserwowany był 
znaczny wzrost liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo, 
co było efektem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dyplom 
pot wierdzający ukończenie średniej szkoły medycznej nie stano-
wił już wystarczającego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 
w Unii Europejskiej. Obecnie pielęgniarki muszą mieć ukoń-
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czone trzyletnie studia licencjackie lub studia zawodowe tzw. 
pomostowe, które są krótsze niż w przypadku standardowego 
programu licencjackiego. Ostatni nabór na studia pomostowe 
miał się odbyć w roku 2010/2011.

Natomiast w roku 2016 liczba absolwentów kierunku pielęg-
niarstwo spadła niemal o połowę w porównaniu z rokiem po-
przednim. Spadek ten dotyczył w całości liczby absolwentów stu-
diów niestacjonarnych i może być konsekwencją zmniejszającej 
się systematyczne roli studiów pomostowych przeznaczonych 
dla osób z wykształceniem pielęgniarskim.

Najmniej lekarzy i pielęgniarek jest w Wielkopolsce
Liczba lekarzy przypadających na 10 tysięcy mieszkańców róż-

niła się w 2016 r. w zależności od regionu Polski i wynosiła od 15,7 
w województwie wielkopolskim do ponad 28,1 w województwie 
łódzkim. Liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pac-
jentem na 10 tysięcy mieszkańców w roku 2016 była najniższa 
w województwie wielkopolskim - 37,6 pielęgniarek na 10 tysięcy 
mieszkańców, oraz w województwie pomorskim, gdzie przy-
padały 43 pielęgniarki na 10 tysięcy osób, natomiast najwięcej 
pielęgniarek było w województwie lubelskim i świętokrzyskim 
- prawie 60 pielęgniarek na 10 tysięcy mieszkańców.

W 2016 r. liczba lekarzy specjalistów w Polsce wynosiła ponad 
60 tysięcy, a wśród lekarzy dentystów specjalizację posiadało 2,8 
tysiąca, co stanowiło 20,9 procenta wszystkich lekarzy dentystów.

Na koniec 2016 r. najczęściej przez lekarzy posiadaną specjali-
zacją była specjalizacja z zakresu chirurgii, medycyny rodzinnej 
oraz chorób wewnętrznych - średnio na 10 tysięcy osób przypa-
dało około 2 lekarzy z wymienionych specjalizacji. Najmniejszą 
grupę stanowili lekarze specjalizujący się w dziedzinach takich 
jak dermatologia, otolaryngologia czy onkologia.

Od roku 2005 do 2016 wzrosła zarówno liczba osób posiadają-
cych prawo wykonywania zawodu farmaceuty jak i liczba pracu-
jących „bezpośrednio z pacjentem” (czyli w aptekach) W ciągu tej 
dekady liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach 
aptecznych zwiększyła się z 22,1 tysiąca w roku 2005 do 27 ty-
sięcy w roku 2016.
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Struktura wynagrodzeń według zawodów
Według raportu GUS „Struktura wynagrodzeń według za-

wodów”, pielęgniarki i położne znalazły się w grupie najmniej 
zarabiających specjalistów. Średnia pensja brutto pielęgniarek 
wyniosła 4 121,40 zł, a położnych - 4 142,36 zł. Wyższe zarobki 
były w podmiotach publicznych, niższe w prywatnych.

Wysokość wynagrodzeń była zróżnicowana w zależności od 
podmiotu. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie pie-
lęgniarek wyniosło 4 176,31 zł, natomiast w sektorze prywatnym 
- 3 841,83 zł. Położne zatrudnione w sektorze publicznym średnio 
zarabiają 4 193,49 zł, a w sektorze prywatnym 3 802,94.

Zgodnie z ustawą o płacach minimalnych w ochronie zdrowia 
docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego - do końca 
2021 roku.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać 
co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki 
bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, 
a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł.

Współczynnik pracy 1,05 (taki jak pielęgniarka z tytułem ma-
gistra i ze specjalizacją) mają także: lekarz, lekarz dentysta bez 
specjalizacji oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laborato-
ryjni posiadający specjalizację.

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Centralnym Wykazie 
Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ wynosi 283,7 tysiąca, 
a liczba posiadających specjalizację 31,5 tysiąca, wykonujących 
zawód jest 203,3 tysiąca, a posiadających specjalizację 28,4 ty-
siąca.

Pielęgniarek jest za mało, problemem jest także starzenie się 
tej grupy zawodowej. Do roku 2027-2028, gdy nic się nie zmieni 
w zakresie zwiększenia liczby młodych osób wchodzących do 
zawodu, średnia wieku pielęgniarki osiągnie 60 lat.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: stat.gov.pl, stan z 19.02.2018 r. 
Data publikacji: 19 lutego 2018 r.

Warto wiedzieć
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O  
bwieszczenie Ministra Zdrowia 

Minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i po-
łożnych, maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca 
szkoleniowego oraz maksymalna kwota przeznaczona na szko-
lenia specjalizacyjne w 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia 

z dnia 4 grudnia 2017 r.
Dz. Urz. MZ. 2017.117 z dnia 2017.12.06 

w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych  
dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty 
dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego  

oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia 
specjalizacyjne w 2018 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 
i 2020) ogłasza się, co następuje:

1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek 
i po łożnych rozpoczynających specjalizację w 2018 r. wy-
nosi 2 250;

2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szko-
leniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2018 r. 
wynosi 3 500 zł;

3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjaliza-
cyjne w 2018 r. wynosi 8 000 000 zł.

Warto wiedzieć
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U  
stawa o ochronie zdrowia psychicznego 

Nowelizacja ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego

1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego z 24 listopada 2017 roku.

Przepisy nowelizacji mówią między innymi o stosowaniu przy-
musu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Regulują także kwestie związane z przyjmowaniem osób z zabu-
rzeniami psychicznymi do domów pomocy społecznej.

Nowelizacja rozszerzyła także zapisy dotyczące kontroli nad 
szpitalami psychiatrycznymi i domami pomocy społecznej, 
w którym przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Z ustawy wynika, że o zastosowaniu przymusu bezpośredniego 
decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka oraz 
osobiście nadzoruje jego wykonanie. 

W szpitalach psychiatrycznych, jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej oraz w trakcie badania czy przyjęcia do szpi-
tala jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji 
lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje 
i nadzoruje osobiście jego wykonanie pielęgniarka, która jest 
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza. 

Każdy przypadek zastosowania przymusu bezpośredniego 
i uprzedzenia o możliwości jego zastosowania odnotowuje się 
w dokumentacji medycznej.

Przytrzymanie, podanie leku lub unieruchomienie
W nowelizacji dodano przepis, który mówi, że w przypadku, 

w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na jej 
stan, jest niezdolna do zrozumienia przekazywanych jej infor-
macji, w dokumentacji medycznej odnotowuje się przyczynę ods-
tąpienia od uprzedzenia tej osoby o możliwości zastosowania 
przymusu bezpośredniego.

Warto wiedzieć
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Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób, które 
dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu 
lub innych osób lub przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 
albo w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty 
znajdujące się w ich otoczeniu polega na przytrzymaniu, przy-
musowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji.

W takich sytuacjach zastosowanie przymusu bezpośredniego 
polegającego na przytrzymaniu, przymusowym podaniu leku lub 
unieruchomieniu może dokonać kierujący akcją prowadzenia 
medycznych czynności ratunkowych, który jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym dyspozytora medycznego

Warto wiedzieć
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Opinia Radcy Prawnego

O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie
Pielęgniarka posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neu-

rofizjologii Klinicznej potwierdzający posiadanie umiejętności 
w zakresie wykonywanie badań EEG.

Czy taki certyfikat jest wystarczający, aby pielęgniarka wyko-
nywała te badania?

Odpowiedź
Wykonywanie badania EEG nie jest czynnością pielęgniarską. 

Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii 
Klinicznej potwierdzającego posiadanie umiejętności w zak-
resie wykonywanie badań EEG nie jest wypełnieniem przez 
pielęgniarkę obowiązku stałego aktualizowania swojej wiedzy 
i umiejętności zawodowych.

Uzasadnienie
Artykuł 61 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej - dalej u.z.p.p., stanowi, że pielęgniarka i położna mają 
obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 
rodzajach kształcenia podyplomowego.

U.z.p.p. w art. 66 ust. 1 ustala następujące rodzaje kształcenia 
podyplomowego:

1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja);
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
Na podstawie art. 74 ust. 2 u.z.p.p. zostało wydane rozpo-

rządzenie Ministra Zdrowia z 12.12.2013 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja 
i kursy kwalifikacyjne - dalej r. w.d.p. Rozporządzenie przewiduje 
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kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego 
(por. § 2 ust. 1 r.w.d.p.).

Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.z.p.p., kształcenie podyplomowe, 
z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na pods-
tawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju 
i danej dziedziny lub zakresu przez zespoły programowe po-
wołane przez dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych w celu ich opracowania. Programy 
kształcenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, 
są opracowywane w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgnia-
rek i Położnych. Programy te zatwierdza minister właściwy do 
spraw zdrowia.

Program kształcenia wspomnianego wyżej kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego, który zo-
stał zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 
2015 r. przewiduje, że w zakresie wiedzy (pkt W20) uczestnik 
kursu jedynie charakteryzuje badania diagnostyczne wykony-
wane u pacjentów z chorobami układu nerwowego – wskaźniki 
podmiotowe i przedmiotowe funkcji układu nerwowego, badania 
laboratoryjne, badania neuroobrazowe (TK, MR, USG, DSA, 
SPET, PET), badania inwazyjne (angiografia, nakłucie lędźwiowe, 
badania biopsyjne: mięśni, nerwów obwodowych, mózgu, bada-
nie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego – test infuzyjny), 
EEG, ENG, EMG, potencjały wywołane, badanie płynu mózgowo 
– rdzeniowego. Natomiast w zakresie umiejętności w obszarze 
badań diagnostycznych, uczestnik kursu potrafi przygotować 
pacjenta z chorobą układu nerwowego do badań diagnostycznych 
nieinwazyjnych i inwazyjnych zgodnie z procedurami, modyfi-
kować postępowanie pielęgniarskie w przygotowaniu pacjenta do 
badań specjalistycznych w sytuacjach nietypowych (U10); asysto-
wać przy badaniach specjalistycznych układu nerwowego (U11); 
posługiwać się procedurami, sprawując opiekę nad pacjentami ze 
schorzeniami układu nerwowego w czasie i po specjalistycznych 
badaniach diagnostycznych (U12). Program kursu kwalifikacyj-
nego nie przewiduje nabycia umiejętności wykonania badania 
EEG przez pielęgniarkę.

Podnieść należy, że wśród kursów specjalistycznych brak jest 
programu dla kursu „wykonanie badania EEG”. Powyższe ozna-

Opinia Radcy Prawnego
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cza, że przepisy prawa nie przewidują dla pielęgniarki umiejęt-
ności polegających na wykonaniu badań EEG. Natomiast kurs 
dokształcający, w którym program kształcenia opracowuje orga-
nizator kształcenia obejmuje jedynie pogłębienie i aktualizację 
wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej, 
a  to z kolei nie mieści się w opisie kursu dot. nabycia umie-
jętności wykonania badania EEG. Także standardy kształcenia 
przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo nie przewidują 
nabycia takich umiejętności przez absolwenta (rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, le-
karsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa; 
Dz.U. poz. 631 ze zm.; załącznik nr 4).

Wykonanie badania EEG leży poza kompetencjami pielęg niarki, 
w związku z powyższym, jeżeli pielęgniarka odbędzie kurs i bę-
dzie wykonywać takie badania, czynności te nie będą zaklasy-
fikowane do czynności wynikających z art. 4 ust. 1 u.z.p.p., a 
zatem nie będą czynnościami pielęgniarskimi.

Choromańska Iwona

Opinia Radcy Prawnego
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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 21:

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

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

Informacje
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Informacje

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

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

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

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

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2018
 1 czerwca 2018
 2 listopada 2018
 24 grudnia 2018
Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2018
 30 czerwca 2018
 24 listopada 2018
 15 grudnia 2018

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

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

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

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

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

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

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

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

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

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 Położnych.

K  
omunikat skarbnika

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
zwraca się z prośbą do osób opłacających składki indywidu-
alnie przelewem bankowym o wpisywanie  w opisie przelewu 
numeru prawa wykonywania zawodu.

Skarbnik ORPiP  
w Białymstoku

Informacje
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W  
ydawca:

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

Biuletyn redagują:
B. Olejnik  
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska

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

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found  
tel/fax 85 7182177 & mob. 601 669 399

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


