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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Za nami kolejny kwartał, kolejny maj, przekwitły kasztany co oznacza, że czas 

matur jest za nami, bardzo liczymy na to, że duża liczba osób, które w tym roku 
ukończyły licea podejmie studia pielęgniarskie i położnicze. Mamy świadomość 
że są to zawody wyjątkowe i tylko osoby wyjątkowe podejmą studia na tych 
kierunkach.

Jak co roku w  czerwcu  zakończą kształcenie absolwentki studiów licencjac-
kich pielęgniarskich i położniczych, czekamy z niecierpliwością i z niepokojem 
ile osób kończący kształcenie podejmie pracę w wyuczonych zawodach. Bardzo 
liczymy, że młode pielęgniarki i położne zasilą nasze szeregi, że z nowymi siłami 
i energią, z pasją i ogromnym zaangażowaniem będą wykonywać tak piękny 
zawód.  Praca pielęgniarki/położnej polega na towarzyszeniu człowiekowi w jego 
cierpieniu, powrocie do zdrowia, przy narodzinach i umieraniu. Jest to zawód, 
w którym wiedza miesza się z powołaniem, wielkim sercem, potrzebą niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. Pielęgniarstwo/położnictwo to zawód z przy-
szłością, ukończenie takich studiów daje pewność pracy w zawodzie. Dlatego też 
pielęgniarstwo obecnie w Polsce jest jednym z najpopularniejszych kierunków 
wybieranych przez studentów.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Pani Dyrektor 

AGNIESZCE KRYNICKIEJ

za wieloletnie kierowanie zespołem pielęgniarek 
i po łożnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym w  Bia łym stoku, za mądre decyzje, za serce 
włożone w  poprawę jakości opieki, za fachową 
pomoc, za podniesienie w Szpitalu rangi zawodu 

pielęgniarki i położnej.

Dziękujemy !!!
Życzymy, aby nowe stanowisko otworzyło szereg 
nowych możliwości i pozwoliło na dalszy rozwój 

zawodowy.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku  

Życzenia i gratulacje
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Podziękowania odchodzącej na emeryturę

Pani Halinie Annie Kozłowskiej
Pielęgniarce Kliniki Kardiochirurgii

Składamy serdeczne podziękowania  
za wieloletnią pracę. 

Pozostając z wyrazami pamięci życzymy wiele 
zadowolenia płynącego z poczucia dobrze 
wypełnionej służby oraz spełnienia planów. 

Prosimy o przyjęcie życzeń szczęścia w życiu 
osobistym oraz wszelkiej pomyślności.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Życzenia i gratulacje

„Jeżeli coś kochamy nie odczuwamy trudu”
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pani Teresie Gołko
Pielęgniarce Zespołu Poradni Specjalistycznych

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na 
emeryturę dziękujemy Tobie, droga Teresko za te piękne 
lata wspólnej pracy pełne poświęcenia i oddania w niesie-
niu pomocy potrzebującym.

Zawsze stawiałaś dobro drugiego człowieka na pierwszym 
miejscu, pamiętając o życzliwości i uśmiechu.

Mamy nadzieję, że nie zapomnisz o nas i podobnie jak my 
wszyscy będziesz dobrze wspominać spędzone tutaj chwile.

Na dalszej drodze życia życzymy tylko słonecznego nieba, 
re alizacji marzeń, życzliwych ludzi wokół, zdrowia, wielu 
ciep łych i beztroskich chwil.
życzą Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pielęgniarki i współpracownicy  
Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Pani
Katarzynie Borowskiej

Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im. J. Śniadeckiego
Dziękujemy za wspólnie przepracowane lata pełne poś
więceń, za codzienny trud, okazywaną życzliwość i cierp
liwość. Dziękujemy za wzorowe wypełnianie obowiązków 
służbowych i zaangażowanie w powierzone zadania. Niech 
chwile spędzone z nami pozostaną miłym wspomnie
niem. Ufamy i jesteśmy przekonane, że będzie Pani nadal 
wytrwale i z entuzjazmem realizowała wyznaczone sobie 
cele, a dalsza praca przyniesie radość i satysfakcję. W życiu 
osobistym życzymy wielu lat w zdrowiu, pomyślności oraz 

spełniania marzeń i realizacji planów.
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

B  
eatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

W dniu 28 kwietnia 2018 r. została wyniesiona na ołtarze 
pierwsza na świecie pielęgniarka zawodowa, osoba świecka. 

Uroczystości te odbyły się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach w przeddzień 45 rocznicy jej śmierci i w 20 lat po 
wszczęciu procesu beatyfikacyjnego.

Nasza Izba również dostąpiła zaszczytu udziału w tych uro-
czystościach. 

Wyruszyliśmy do Krakowa autokarem 27 kwietnia, z naszym 
pocztem sztandarowym 45-osobową grupą. W podróży towa-
rzyszył nam duszpasterz ks. Wacław Kulesza, Pani Stanisława 
Zimnoch Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich w Bia-
łymstoku i Pani Cecylia Dolińska przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. Noclegu i gościny w Krakowie 
użyczyły nam za skromną opłatą w swoim klauzulowym klasz-
torze siostry Klaryski Kapucynki.

Liturgii beatyfikacyjnej prze-
wodniczył legat papieski kard. 
Angelo Amato, prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Odczytał on list apostolski Ojca 
Świętego, w którym papież zez-
wolił, aby Hannie Chrzanow
skiej „osobie świeckiej, która 
kierując się miłością Jezusa do-
brego Samarytanina, poświeciła 
się cierpiącym na ciele i duchu, 
gorliwie im pomagając”, przysłu-
giwał tytuł błogosławionej. Po 
czym odsłonięto obraz beatyfi-
kacyjny nowej błogosławionej 
oraz uroczyście wprowadzono 
do ołtarza Jej relikwie, umiesz-
czone w kapsule w kształcie ser-
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ca. Całość relikwiarza przyjęła formę klasycznego czepka pie-
lęgniarskiego.

Mszę świętą koncelebrowało blisko 40 biskupów i ok. 250 
kap łanów. W uroczystościach uczestniczyły pielęgniarki z całej 
Pols ki i zagranicy, lekarze, chorzy i ich opiekunowie a także 
wolontariusze, przedstawiciele władz lokalnych i samorządo-
wych oraz rządu w osobach wicepremier Beaty Szydło, szefa 
gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego oraz Ministra 
Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby 
pielęgniarek i położnych zaakcentowały swoje uczestnictwo po-
przez wprowadzenie pocztów sztandarowych. 

Na błoniach przed Bazyliką zgromadziło się również kilka ty-
sięcy osób śledzących przebieg uroczystości na telebimach.

Święto błogosławionej Hanny Chrzanowskiej będzie obcho-
dzone corocznie w dniu 28 kwietnia.

Dorota Rojsza  
pracownik merytoryczny  

OIPiP w Białymstoku

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Fot. Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
dla pielęgniarek i położnych

Ewelina Abramowicz Anna Andrejczuk
Krystyna Bielska  Kinga Bielska
Beata Alicja Brańska Anetta Borowska
Irena Bogdanowicz Jolanta Cimaszewska
Maria Czyżewska  Barbara Czech-Wilczewska
Anna Danilewicz  Ewelina Dziejma
Joanna Fiedorczuk Katarzyna Gołębiewska-Czech
Edyta Gawryluk  Magdalena Gadomska
Katarzyna Iwaniuk Agnieszka J. Grabowska-Szmydt
Krystyna Iwaniuk  Agata Jańczuk
Maria Jamiołkowska Grażyna Katarzyna Jędruszko

Szkolenia w OIPiP

Fot. materiały OIPiP
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Violetta Karpowicz Katarzyna Kowalewska
Edyta Kwiatkowska Barbara Kozłowska
Anna Kużel  Małgorzata Kwiatkowska
Edyta Alicja Lewczuk Alicja Łapińska
Izabela Anna Malicka Joanna Malinowska
Katarzyna Miastkowska Marta Milewska
Monika Moroz  Anna Paul
Paulina Polińska  Regina Prochorowa
Mariola Roszko  Anna Reszuta
Alina Sawicka  Urszula Aleksandra Sawośko
Aneta Starzyńska  Dorota Bogusława Sapieżko
Tamara Szydłowska  Dorota Wioletta Sadowska
Aneta Skrodzka  Halina Tużnik
Katarzyna Wątor  Dorota Wappa
Joanna Wojciechowska Bożena Maria Warowna
Marzena Zaniewska Alina Zasim
Renata Zajkowska  Teresa Zalewska
Jolanta Zielińska  

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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S  
zkolenia w OIPiP w Białymstoku 

Szkolenia w OIPiP w Białymstoku trwają nadal. Koleżanki  
i koledzy powoli  oswoili się już z koniecznością zakładania konta 
i rejestrowania się w SMK, co początkowo wprowadziło niepokój, 
zamieszanie i sprawiało wszystkim dużo kłopotu.

W styczniu zakończył się kurs specjalistyczny Terapia bólu 
ostrego u dorosłych, którego druga edycja, w związku z dużym 
zainteresowaniem rozpocznie się w maju.

W kwietniu z możliwości udziału w dwóch kursach specja-
listycznych skorzystało: 30 pielęgniarek z kursu Szczepienia 
ochronne oraz 50 pielęgniarek i 10 położnych z kursu Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa.

30 pielęgniarek i 25 położnych zakończyło zajęcia i pomyślnie 
zdało egzamin wewnętrzny na szkoleniach specjalizacyjnych w 
dziedzinie: pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego, realizowanych z funduszy Minis-
terstwa Zdrowia. 

Trwa także kontynuacja kolejnych specjalizacji „ministerial-
nych”, rozpoczętych w grudniu 2017 r. w dziedzinach: pielęgniar-
stwa internistycznego, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwa chirurgicznego, na któ-
rych swoje kwalifikacje podnosi 100 pielęgniarek.

Bardzo dobrą wiadomością jest uzyskana przez OIPiP w Bia-
łymstoku, na jej wniosek interpretacja podatkowa, zgodnie z któ-
rą OIPiP w Białymstoku nie ma obowiązku wystawiania infor-
macji PIT 8C członkom OIPiP w Białymstoku, uczestniczącym 
w szkoleniach organizowanych przez OIPiP w Białymstoku, jak 
i otrzymującym refundację kosztów kształcenia zawodowego na 
zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pocho-
dzących ze składek członkowskich. W związku z powyższym od 
tego roku nie będą wystawiane PIT-y 8C członkom naszej Izby.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło także wykaz prioryteto-
wych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położ-

Szkolenia w OIPiP
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nych (minimum 2 250 miejsc szkoleniowych), które będą mogły 
uzyskać dofinansowanie w 2018 ze środków Funduszu Pracy 
(dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres 
trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2018 
roku wynosi nie więcej niż 3 500 zł).

Województwo podlaskie może liczyć na dofinansowanie szko-
leń specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstw: internistycz-
nego, rodzinnego, pediatrycznego oraz w rezerwie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego i chirurgicznego.

Zachęcamy wszystkich Członków do korzystania z oferty szko-
leniowej OIPiP w Białymstoku, zamieszczonej na stronie Izby 
oraz w SMK.

Przewodnicząca Komisji  
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia w OIPiP
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W  
ykaz piorytetowych dziadzin specjalizacji

Komunikat  
w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla 

pielęgniarek i położnych,  
które będą mogły uzyskać dofinansowanie  

z Funduszu Pracy w 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dzie-
dzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które 
będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 ze środków Fun-
duszu Pracy. 

Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmio-
tu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych 
dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących 
szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek 
i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Fun-
duszu Pracy w 2018 r. z uwzględnieniem liczby miejsc szkole-
niowych i edycji w województwie podlaskim:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

oraz rezerwowe:
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 
5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

Szkolenia w OIPiP
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K  
alendarium

05.03.2018 Konferencja Tajemnica medyczna - praktyczne dy-
lematy ochrony danych pacjentów - organizowana przez 
medyczne samorządy zawodowe w Warszawie - uczestni-
czyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz 
ORPiP Beata Janina Olejnik.

05-06.03.2018 Szkolenie nt. Wybrane prawne aspekty postępo-
wania z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki 
i położnej - organizowane przez Naczelny Sąd Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca 
OSPiP w Białymstoku Agnieszka Molska i  Członek OSPiP 
w Białymstoku Teresa Kołomyjska.

07.03.2018 Posiedzenie Komisji Zaliczającej Przeszkolenie po 
Przerwie w Wykonywaniu  Zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.

08.03.02018 II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka 
Roku 2017 zorganizowany przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie w OIPiP w Białymstoku.

09.03.2018 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza.

13.03.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

15.03.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

20.03.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

20.03.2018 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

Kalendarium OIPiP
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20.03.2018 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

21.03.2018 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

21.03.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

21-22.03.2018 X Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

24.03.2018 XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

26.03.2018 Spotkanie Wielkanocne Członków Rady Społecz-
nej SPZOZ MSWiA w Białymstoku - uczestniczyła Beata 
Janina Olejnik.

27.03.2018 Posiedzenie Rady Społecznej UDSK w Białymstoku 
- uczestniczyła Bożena Kostro.

04.04.2018 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Szcze-
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

06.04.2018 Posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla kursu specja-
listycznego Wywiad i badania fizykalne realizowany przez 
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie w ramach Pro-
jektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami 
epidemiologiczno-demograficznymi kraju - uczestniczyła 
Małgorzata Michalewicz.

10.04.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.04.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
17.04.2018 Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnie-

nia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu  UM w Białymstoku - uczestniczyła Przewod-
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nicząca ORPiP Cecylia Dolińska jako Interesariusz Zew-
nętrzny.

18.04.2018 Ogólnopolska konferencja pt. Zabezpieczenie miesz-
kańców Domów Pomocy Społecznej w świadczenia pie-
lęgniarskie - zorganizowana przez NIPiP w Warszawie 
- uczestniczyły Zinaida Bobienko i Małgorzata Sawicka.

18.04.2018 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

19.04.2018 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
Pelargos Neurorozwojowe standardy postępowania z no-
worodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji oraz 
Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość 
wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu 
pokarmowego, odpornościowego oraz skóry - uczestniczyło 
35 członków samorządu.

24.04.2018 Szkolenie nt. Ochrona danych osobowych, wymogi 
RODO (GPRD) oraz projekt ustawy - zorganizowane w ra-
mach współpracy Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego - uczestniczyli między innymi pracownicy 
OIPiP w Białymstoku.

24.04.2018 Wizytacja Grupowej Praktyki Pielęgniarek PIasT 
i Grupowej Praktyki Położnych MIesZKo - wizytację prze-
prowadziła Dorota Rojsza.

25.04.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

27.04.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej oddziałów: chirurgii ogólnej, rehabilitacji i chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce - przewodniczyła 
Beata Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Oddział Chirurgii Ogólnej - Grażyna Olechno
• Oddział Rehabilitacji - Dorota Szoka
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• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
- Joanna Muszler

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

27-28.04.2018 Beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanows
kiej w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiew-
nikach - z ramienia OIPiP w Białymstoku uczestniczyło 
46 osób, w tym Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska 
i poczet sztandarowy Izby.

28.04.2018 Egzamin końcowy I edycji kursu specjalistycznego  
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 - realizowa-
nego w ramach Projektu Rozwój kompetencji zawodowych 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie 
podyplomowe organizowane przez WUM - uczestniczyła 
Beata Janina Olejnik.

07.05.2018 Spotkanie ze studentami kierunku położnictwo 
i pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (absol-
wenci 2018) - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

08.05.2018 Postępowanie kwalifikacyjne na kurs specjalistyczny 
Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

08.05.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.05.2018 Posiedzenie Komisji Zaliczającej Przeszkolenie Po 
Przerwie W Wykonywaniu  Zawodu dłużej niż  5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

09.05.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
10-11.05.2018 Posiedzenie i konferencja Krajowej Rady Akre-

dytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

14.05.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Położnej Oddziało-
wej Kliniki Perinotologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia 
i na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersyteckiego 

Kalendarium OIPiP



24

Biuletyn nr 106/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szpitala Klinicznego w Białymstoku - przewodniczyła Beata 
Janina Olejnik.

Do zatrudnienia na stanowisku Położnej Oddziałowej Kli-
niki Perinotologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia ko-
misja konkursowa wytypowała Panią Grażynę Jęd ruszko, 
na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Panią Bożenę 
Muszyńską.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

15.05.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

15.05.2018 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Warszawie - uczestniczyła Sekretarz ORPiP 
Beata Janina Olejnik.

17.05.2018 Ceremonia otwarcia XIII Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć - pamięci 
Elizabeth Kübler-Ross - uczestniczyły Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

17.05.2018 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.01.2018 do 
31.03.2018 roku.

19.05.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Wywiad 
i badania fizykalne realizowanego w ramach Projektu Roz-
wój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane 
przez WUM - uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

20.05.2018 Egzamin końcowy II edycji kursu specjalistycznego 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 realizowa-
nego w ramach Projektu Rozwój kompetencji zawodowych 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie 
podyplomowe organizowane przez WUM - uczestniczyła 
Małgorzata Michalewicz.
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23.05.2018 Posiedzenie Organu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

23.05.2018 Sesja inauguracyjna XXII Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęg-
niarek Onkologicznych Opieka pielęgniarska w nowych 
terapiach onkologicznych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

25.05.2018 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 
zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Oddział w Hajnówce w Nieznanym Borze - uczestniczyły 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Sekretarz ORPiP 
Beata Janina Olejnik i Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.

26-27.05.2018 94 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na 
Jasną Górę - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska i poczet sztandarowy Izby.

28.05.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

28.05.2018 Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ MSWiA w Bia-
łymstoku - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

28.05.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
zorganizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

29.05.2018 Publiczna obrona i dyskusja nad rozprawą doktorską 
mgr Jolanty Kraśnickiej pod tytułem Szczepienia ochronne 
obowiązkowe i zalecane w Polsce w percepcji podopiecznych 
Przychodni Lekarzy Rodzinnych Pro Medica Centrum 
w Białymstoku - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska, Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik 
i Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.

30.05.2018 Wizytacja indywidualnej praktyki położnej - Szkoła 
Rodzenia Bobas Beata Bogusz - wizytację przeprowadziły 
Dorota Rojsza i Beata Janina Olejnik.

24.03.2018 - 11.04.2018 - 9.05.2018 posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęto - 72 uchwały:
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1.  Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:

• wykreślenia z rejestru: 4 pielęgniarek,
• wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 3 pielęg-

niarek, 
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby 8 pielęgniarek i 1 położną,
• wydanie duplikatu jednej pielęgniarce.

2.  Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą:

• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 20 pielęgniarek,

• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą: 2 pielęgniarki,

• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 3 pielęgniarki.

3.  Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe:

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe - 5 uchwał (Centrum Edukacyjne 
eKsPerT Małgorzata Piotrowska Stowarzyszenie Pielęg-
niarek i Polskie Centrum Edukacji i Analiz ordo sp. 
z o.o. w Białymstoku).

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

• skierowania na przeszkolenie: jedną pielęgniarkę.
5.  Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (102 osób)
6.  Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 3 uch-
wa ły (10 osób)

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego: 2 uchwały (9 osób).
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7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych na 
stanowiska kierownicze - 4 uchwały (Samodzielny Pub-
licz ny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Śniadeckie-
go w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia-
łymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej MSWiA w Białymstoku).
8.  Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela sa-
mo rządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształ-
cenia podyplomowego - 2 uchwały (Polskie Cent rum 
Edu kacji i Analiz ORDO sp. z o.o.)
9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 10 uchwał.
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PIT 8C

I  
nformacja OIPiP - PIT 8C 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku  

nie będzie wystawiała PIT 8C

OIPiP w Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indy-
widualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie 
jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych 
z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Człon-
ków w związku z refundacją szkoleń. 

Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie 
Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, 
jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego 
na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzą-
cych ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nie-
odpłatnego świadczenia. 

W związku z tym OIPiP nie ma obowiązku wystawiania infor-
macji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie.

Na kolejnych stronach Biuletynu zamieszczamy interpretacje 
indywidualną.
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I  
nterpretacja indywidualna PIT-8C

Toruń, dnia 21 maja 2018 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
0115-KD1T2-2.4011.126.2018.2.RS

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

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko 
Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2018 r. 
(data wpływu 15 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 27 kwiet-
nia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 
skutków podatkowych organizowania bądź refundacji członkom Izby 
udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia 
dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

Uzasadnienie:
W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wnio-

sek, uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji 
indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych 
w zakresie skutków podatkowych organizowania bądź refundacji 
członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny  
i zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bia-

łymstoku (dalej „OIPiP”) jest jednostką organizacyjną samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych, posiadającą osobowość praw-

PIT 8C
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ną (art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 174, poz. 1038 dalej „u.s.p.p.”). Po-
dobnie jak ma się to w przypadku innych samorządów zawodowych, 
reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: 
adwokatów, lekarzy, biegłych rewidentów i innych, ustawy regulujące 
kwestie korporacji nakładają na swoich członków liczne obowiązki, 
z których na czoło wysuwają się: obowiązek płacenia składek człon-
kowskich, pozwalających na finansowanie funkcjonowania organów 
samorządu zawodowego oraz obowiązek podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez osoby wchodzące w skład danej korporacji.

W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
z  przynależnością do niego powiązany jest obowiązek opłacania 
przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz okręgo-
wej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z przepisu 
z art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.p.p. zgodnie z którym, członkowie samorzą-
du są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską. Składka 
ta opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale 
Nr  22 z  dnia 20 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad 
jej podziału.

Ponadto na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 
ze zm. dalej zwanej „u.z.p.p”), ustawodawca nałożył na pielęg niarki 
i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umie-
jętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplo-
mowego.

Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu 
do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właś-
ciwych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p.).

Obowiązek pomocy i pieczy nad członkami samorządu w zakresie 
uczestnictwa w formach dokształcania zawodowego wynika z na-
kazu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 
pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego 
ochrony (art. 2 ust. 1 u.s.p.p. w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji 
RP) poprzez wykonanie zadania ustawowego: prowadzenia kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (art. 4 ust. 2 pkt 6 
u.s.p.p.) w warunkach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym 

PIT 8C
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(pochodzącym w znacznej części ze składek członków), poprzez 
przeznaczenie jego części na finansowanie kursów szkoleniowych.

Formy tego finansowania mogą być różnorakie: 
(i) uczestnictwo w nieodpłatnych różnych formach kształcenia 

podyplomowego (np. szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej „szko-
lenia”), organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i po-
łożnych, 

(ii) refundacja poprzez zwrot części kosztów, poniesionych przez 
członka samorządu z tytułu opłat za uczestnictwo w kursie, na 
jego rachunek, po wykazaniu ukończenia danej formy kształcenia 
i poniesienia z tego tytułu odpowiednich kosztów, udokumen-
towanych fakturami.

Koszty organizowanych, czy refundowanych szkoleń są pokrywa-
ne ze środków organu samorządu zawodowego, pochodzących ze 
składek członkowskich.

Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwi-
jania kwalifikacji zawodowych jest regularne opłacanie składki człon-
kowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do organu 
samorządu zawodowego. Powyższe zasady regulują wewnętrzne akty 
samorządu zawodowego.

W przypadku Wnioskodawcy kwestie te unormowane zostały 
w  Regulaminie dofinansowania kosztów związanych z podnosze
niem kwalifikacji zawodowych członków Okręgowej Izby Pielęgnia
rek i Położnych w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Nr 52/VII 
z dnia 14 lutego 2018 r. (dalej „Regulamin”). I tak, zgodnie z § 2 Re-
gulaminu, z funduszu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pielęgniarek i położnych mogą korzystać członkowie 
OIPiP spełniający następujące warunki:

a) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie mini-
mum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku i

b) nie posiadają wymagalnego zadłużenia wobec 0IPiP.
Zatem zgodnie z obostrzeniami Regulaminu osoby po wpisaniu 

do rejestru pielęgniarek i położnych, prowadzonego przez Wnios-
kodawcę, mają prawo korzystać ze świadczeń określonych w tym 
Regulaminie dopiero po 24 miesiącach regularnego opłacania składki 
członkowskiej na rzecz OIPiP. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 Re-
gulaminu określono limit korzystania z pomocy w zakresie rozwijania 
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kwalifikacji zawodowych jeden raz w roku kalendarzowym na jedną 
wybraną przez członka samorządu kształcenia do wyboru poprzez:

(i) uczestnictwo w nieodpłatnych różnych formach kształcenia 
podyplomowego (np. szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej „szko-
lenia”), organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i po-
łożnych, 

lub 
(ii) refundacja poprzez zwrot części kosztów, poniesionych przez 

członka samorządu z tytułu opłat za uczestnictwo w kursie, na 
jego rachunek, po wykazaniu ukończenia danej formy kształcenia 
i poniesienia z tego tytułu odpowiednich kosztów, udokumen-
towanych fakturami.

Wnioskodawca wartość nieodpłatnych różnych form kształcenia 
podyplomowego organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek 
i położnych czy refundowanych uznawał za opodatkowane i wysta-
wiał informacje PIT-8C uczestnikom szkoleń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
1) Czy, wobec nałożonych ustawowo obowiązków podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych przez członków samorządu, realizo-
wanie tego obowiązku poprzez uczestnictwo w kursie szkole-
niowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego 
ze środków własnych czyli de facto ze składek członków samo-
rządu, w realizacji również ustawowego nakazu pomocy izb 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie 
uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia 
w tym szkoleniu przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu 
składek członkowskich?

2) Czy, wobec nałożonych ustawowo obowiązków podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych przez członków samorządu, rea-
lizowanie -tego obowiązku poprzez uczestnictwo w kursie 
szkoleniowym, którego koszty są refundowane przez organ 
samorządu zawodowego (szkolenie zakupione u podmiotu 
trzeciego przez członka samorządu) ze środków własnych czyli 
de facto ze składek członków samorządu, w realizacji również 
ustawowego nakazu pomocy izb w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, po stronie uczestnika powstaje przychód 
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
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nych, jeżeli prawo do refundacji kosztów tej formy kształcenia 
podyplomowego w części przysługuje tylko po uprzednim 
opłaceniu składek członkowskich?

3) Jeśli uczestnictwo w takim szkoleniu, o którym mowa w pyt. 
1, 2 powoduje powstanie przychodu po stronie jego uczest-
nika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma obowiązek 
sporządzenia dla każdego uczestnika informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo w kursie szkoleniowym or-
ganizowanym przez organ samorządu zawodowego i finansowanym 
z jego środków lub przez niego refundowanym poprzez zwrot części 
kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego, nie powoduje 
przychodu po stronie uczestniczących w tym kursie osób, a w związ-
ku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych.

Motywując to twierdzenie wskazać należy, iż zgodnie z art. 11 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej 
dalej „u.p.d.o.f.” przychodami, z zastrzeżeniem przepisów tam wska-
zanych, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 
roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość 
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizo-
wanym przez Wnioskodawcę uczestnicy tych kursów, którymi są 
członkowie OlPiP otrzymują albo możliwość bezpłatnego uczest-
nictwa w  danym kursie organizowanym przez OlPiP (pyt. 1) albo 
uczestnicy otrzymują refundację kosztów kursu w części i, w takiej 
sytuacji OIPiP dokonuje refundacji kosztów w formie pieniężnej po 
uprzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z obowią-
zującym ich regulaminem (pyt. 2). 

Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w okolicznościach 
podanych we wniosku z uwagi na to, że członkowie samorządu nie 
otrzymują wprost pieniędzy, wartości pieniężnych ani też świadczeń 
w naturze (sytuacja opisana w pyt. 1) uczestnictwo w takich szkole-
niach, może być wprost kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie. 
Również zwrot kosztów poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja 
opisana w pyt. 2) stanowi formę zapewnienia nieodpłatności lub 
częściowej nieodpłatności dla członków OIPiP i tutaj podobnie do 
czynienia mamy z pojęciem nieodpłatnego świadczenia.
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Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia.

Definicja taka wypracowana została natomiast w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, w którym wskazuje się, że pod pojęciem 
tym należy rozumieć: wszystkie zdarzenia prawne i zjawiska gospo-
darcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego 
podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w dzia-
łalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest 
niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie 
majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (tak m.in. 
w uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 
2002 r., FPS 9/2002 ONSA 200311 poz. 47, z dnia 16 października 
2006 r. II FPS 1/2006 ONSA i WSA 2006/6 poz. 153, z dnia 24 maja 
2010 r. II FSP 1/2010 ONSA i WSA 2010/4 poz. 58).

Kolejno, trzeba wskazać na ugruntowany również pogląd, iż ze 
świadczeniem nieodpłatnym będziemy mieli do czynienia w przypad-
kach, w których otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem 
darmym. Oznacza to, że nie świadczy nie w zamian ani obecnie, ani 
też w przyszłości. Pojęcie „świadczenie” zakłada działanie aktywne po 
stronie kontrahenta podatnika, w wyniku którego podatnik uzyskuje 
określoną korzyść.

W rozstrzyganej sprawie należy także odwołać się do stanowiska 
Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 
30 maja 2017 r., II FSK 1528/15, w wyroku z dnia 30 maja 2017 r., 
II FSK 1206/15, oraz wojewódzkich sądów administracyjnych w tym, 
wyrażonego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/G1 624/14, w wy-
roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z  dnia 
19 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1501/15.

W powyższych orzeczeniach wprost analizowano stany faktyczne 
dotyczące pokrywania kosztów organizacji szkoleń na rzecz człon-
ków samorządu organizowanych przez okręgowe izby bądź pod-
mioty trzecie.

Wspólnym dla tych orzeczeń jest wskazanie, iż wzajemność świad-
czeń eliminuje dane świadczenie w postaci zapewnienia nieodpłat-
nych w całości czy części szkoleń ze zbioru świadczeń nieodpłatnych.

Jak podkreślano w przytoczonych wyżej orzeczeniach „nie moż
na bowiem jednak tracić z pola widzenia postrzegania samorządu 
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zawodowego pielęgniarek i położnych jako pewnego rodzaju zbioro
wości (korporacji), której najistotniejszym substratem są członkowie 
tego samorządu. Nie organy (władze) samorządu i nie jego majątek, 
lecz właśnie członkowie Izby stanowią o sensie i istocie funkcjono
wania i istnienia samorządu zawodowego”(wyrok NSA sygn. akt II 
FSK 1206/15). Odzwierciedleniem tej idei są postanowienia art. 2 
ust. 1 i 3 u.s.p.p., zgodnie z którym samorząd reprezentuje osoby 
wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad 
należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu pub-
licznego i dla jego ochrony. Przynależność pielęgniarek i położnych 
do samorządu jest obowiązkowa. Z nią wiąże się także obowiązek 
uiszczania z tego tytułu składki członkowskiej (art. 11 ust. 2 pkt 4 
u.s.p.p.). Z kolei zgodnie z art. 61 ust. 1 u.z.p.p. pielęgniarka i położna 
mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 
rodzajach kształcenia podyplomowego.

W praktyce wykonywanie poszczególnych czynności w zawodzie 
pielęgniarki zależy od ukończenia kursów i szkoleń w tym zakre-
sie. Przykładowo bez ukończenia poszczególnych kursów specjalis-
tycznych, pielęgniarka nie może być dopuszczona do wykonywania 
pewnych czynności. Aktualne przepisy nakładają zatem obowiązek 
kształcenia w tym kierunku właśnie poprzez uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach. Dlatego też ustawowym zadaniem OIPiP jest ułatwie-
nie pielęgniarkom sprostania ustawowym wymogom i zdobywania 
odpowiednich kwalifikacji - w zamian za opłacane przez nie składki 
członkowskie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p. pielęgniarki i położne przy-
należące do samorządu zawodowego mają prawo korzystać z po-
mocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który 
to obowiązek wynika dla nich z art. 61 ust. 1 u.z.p.p. W myśl art. 4 
ust. 1 pkt 1 u.s.p.p. zadaniami samorządu są w szczególności: spra-
wowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów. Zadanie 
to realizowane jest w szczególności przez prowadzenie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych art. 4 ust. 2 pkt 6 u.s.p.p.

To sprzężenie obowiązków po stronie członków samorządu i same-
go samorządu stanowi o specyfice, którą to należy wziąć pod uwagę 
do konując oceny charakteru świadczeń, jakie mogą występować 
w relacjach finansowych (materialnych) zachodzących pomiędzy 
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sa morządem zawodowym pielęgniarek i położnych a jego człon-
kami. Udzielenie przez samorząd zawodowy świadczenia w postaci 
umożliwienia uczestniczenia jego członków w szkoleniu, stanowi 
wypełnienie ustawowego obowiązku samorządu sprawowania pie-
czy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. 
Zwrócić należy uwagę na wyraźną korelację pomiędzy tym obo-
wiązkiem samorządu a obowiązkiem uiszczenia składki przez osoby 
wchodzące w jego skład. Innymi słowy, składki, które pielęgniarki 
i położne opłacają, winny być, chociaż w części spożytkowane na 
ich doskonalenie zawodowe w celu ułatwienia wypełnienia powin-
ności należytego wykonywania zawodu, w tym przypadku, poprzez 
umożliwienie nieodpłatnego uczestniczenia w różnego rodzaju szko-
leniach. „Członkowie samorządu opłacając obowiązkową składkę 
ponoszą ciężar finansowy, aby umożliwić samorządowi wypełnianie 
jego ustawowych zadań, m.in. szkolenia jego członków. Przyjęcie 
korporacyjnych zasad udzielania świadczeń w postaci umożliwienia 
udziału w bezpłatnych szkoleniach, pod warunkiem regularnego 
opłacania składki członkowskiej, przeznaczenie środków pochodzą
cych ze składek na finansowanie tych szkoleń i udzielanie w ten 
sposób świadczeń członkom samorządu stanowi o uwarunkowaniu 
udzielenia świadczenia, spełnieniem przez członka korporacji innego 
świadczenia w postaci składki, ze skutkiem dla majątku samorządu” 
(wyrok NSA sygn. akt II FSK 1206/15).

OIPiP organizując określone szkolenia, ponosząc koszty uczestnic-
twa w nich również w formie refundacji, poprzez zwrot w całości lub 
części kosztów, i w ten sposób umożliwiając udział w nich członkom 
samorządu, z jednej strony spełnia na ich rzecz i w ich interesie 
określone świadczenie, jednocześnie jednak tym samym wypełnia 
swój własny ustawowy obowiązek.

Składki członkowskie stanowiąc zasadnicze, dominujące źródło 
pozostających w dyspozycji Izby środków finansowych, umożliwiają 
sfinansowanie, m.in. także szkolenia dla członków samorządu za-
wodowego. Wprawdzie składek tych, pochodzących od konkret-
nych osób, nie da się już wyodrębnić, przyporządkować i powiązać 
z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze środków Izby 
przedsięwzięciem podejmowanym na rzecz przynależących do niej 
członków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmie-
nia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, że w istocie rzeczy, to 
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uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali, pła-
cąc regularnie składki, co stanowi o tym, że w sytuacji przedstawionej 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w warunkach któ-
rych dopiero spełnienie uprawnia do korzystania z funduszu refun-
dacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych, nie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu 
przychodem w postaci nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

W analizowanym stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym 
wniosku o interpretację nie dochodzi do uzyskania przez pielęgniarki 
czy położne przychodu z nieodpłatnych świadczeń jak również przy-
chodu z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. Samo-
rząd nie ma zatem obowiązku sporządzania dla uczestników kursu 
informacji PIT- 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wniosko-
dawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego 
i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. 
zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego 
rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 
52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów 
Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju 
dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały 
enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, 
zawartym w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru 
podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 
pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych 
instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane 
lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
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Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia 
majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym 
nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje dzia-
łanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska 
gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyska-
nie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia 
prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest 
nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwa-
lentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar 
finansowy. Podkreślić również należy, iż do nieodpłatnych świadczeń 
nie zalicza się świadczeń mających formę pieniężną, w tym również 
świadczeń w postaci refundacji kosztów.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne 
oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 
dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 
20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 
21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od 
których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zry-
czałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić 
informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w 
terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zas-
trzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi 
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 
zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 
2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wyni-
ka, że Wnioskodawca - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku (dalej „OlPiP”) jest jednostką organizacyjną samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych, posiadającą osobowość praw-
ną (art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 174, poz. 1038 dalej „u.s.p.p.”). Po-
dobnie jak ma się to w przypadku innych samorządów zawodowych, 

PIT 8C



39

Biuletyn nr 106/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: 
adwokatów, lekarzy, biegłych rewidentów i innych, ustawy regulujące 
kwestie korporacji nakładają na swoich członków liczne obowiązki, 
z których na czoło wysuwają się: obowiązek płacenia składek człon-
kowskich, pozwalających na finansowanie funkcjonowania organów 
samorządu zawodowego oraz obowiązek podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez osoby wchodzące w skład danej korporacji.

W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
z  przynależnością do niego powiązany jest obowiązek opłacania 
przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz okręgo-
wej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z przepisu 
z art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.p.p. zgodnie z którym, członkowie samorządu 
są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską. Składka ta 
opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale Nr 
22 z dnia 20 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i 
Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad 
jej podziału.

Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 
dalej zwanej „u.z.p.p”), ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położ-
ne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu 
do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych w 
zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właści-
wych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p.).

Obowiązek pomocy i pieczy nad członkami samorządu w zakresie 
uczestnictwa w formach dokształcania zawodowego wynika z na-
kazu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 
pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego 
ochrony (art. 2 ust. 1 u.s.p.p. w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji 
RP) poprzez wykonanie zadania ustawowego: prowadzenia kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (art. 4 ust. 2 pkt 6 
u.s.p.p.) w warunkach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym 
(pochodzącym w znacznej części ze składek członków), poprzez 
przeznaczenie jego części na finansowanie kursów szkoleniowych.

Formy tego finansowania mogą być różnorakie: 
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(i) uczestnictwo w nieodpłatnych różnych formach kształcenia 
podyplomowego (np. szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej „szko-
lenia”), organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i po-
łożnych, 

(ii) refundacja poprzez zwrot części kosztów, poniesionych przez 
członka samorządu z tytułu opłat za uczestnictwo w kursie, na 
jego rachunek, po wykazaniu ukończenia danej formy kształcenia 
i poniesienia z tego tytułu odpowiednich kosztów, udokumen-
towanych fakturami.

Koszty organizowanych, czy refundowanych szkoleń są pokrywa-
ne ze środków organu samorządu zawodowego, pochodzących ze 
składek członkowskich.

Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwi-
jania kwalifikacji zawodowych jest regularne opłacanie składki człon-
kowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do organu 
samorządu zawodowego. Powyższe zasady regulują wewnętrzne akty 
samorządu zawodowego.

Wnioskodawca wartość nieodpłatnych różnych form kształcenia 
podyplomowego organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek 
i położnych czy refundowanych uznawał za opodatkowane i wysta-
wiał informacje P1T -8C uczestnikom szkoleń.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn. zm.), przynależność 
pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2 
ust. 3), zaś członkowie tego samorządu są co do zasady obowią-
zani regularnie opłacać składkę członkowską (art. 11 ust. 2 pkt 4). 
Ponadto, z tytułu przynależności do samorządu jego członkowie 
mają prawo do korzystania z pomocy izb w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz właściwych warunków wykonywania 
zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2). Natomiast, zadaniem samorządu jest 
m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, 
ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawo-
dowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy czy 
edukacja zdrowotna, zaś zadania te samorząd wykonuje np. przez 
prowadzenie kształcenia podyplomowego, prowadzenie działalności 
edukacyjnej, naukowej lub badawczej (art. 4 ust. 1 i ust. 2).

Z kolei, w myśl art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 123), pielęgniarka 
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i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy 
i  umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawo-
dowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego, kursy, 
studia podyplomowe itp., przy czym w zależności od sytuacji są to 
formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych przeprowadzane bez-
pośrednio przez samorząd, jak i za pośrednictwem innych podmio-
tów. Pielęgniarki i położne, po spełnieniu określonych regulaminem 
warunków, mogą uczestniczyć w ww. szkoleniach bezpłatnie bądź 
uzyskać całkowitą albo częściową refundację.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego opisu 
stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w 
sytuacji, gdy ekonomiczny ciężar szkoleń ponosi samorząd, ale w 
praktyce środki te pochodzą ze składek członkowskich opłacanych 
przez pielęgniarki i położne, po stronie uczestników szkoleń czy 
innych form dokształcania nie powstaje przychód w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, należy uznać, że uczestnictwo w kursie szkoleniowym: 
organizowanym przez Wnioskodawcę i finansowanym z Jego środków 
własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są 
refundowane w części przez Wnioskodawcę, nie powoduje powstania 
po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, 
na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki sporządzenia dla każdego 
uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z 
innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych 
(PIT-8C).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać 
za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia 
przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego 
obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stanu prawnego 
obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe 
tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przed-
miotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym 
(opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w zło-
żonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któ-
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regokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, 
udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą inter-
pretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności 
z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950. Białystok, w 
dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia 
skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa 
w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną 
interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidu-
alnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii za-
bezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia 
przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub nie-
właściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. 
Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną 
podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przed-
miotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja 
Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

z up. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  
Ewa Studzińska-Kleszcz  

Zastępca Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej  

kierujący Delegaturą w Toruniu 
Otrzymują: 
1) adresat;
2) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;
3) Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białym-

stoku;
4) aa.
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Informacje ORPiP

P  
ielęgniarki w Domach Pomocy Społecznej

Notatka z konferencji

W dniu 8.04.2018 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
zorganizowała ogólnopolską konferencję pt: „Zabezpieczenie 
mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w świadczenia pielę-
gniarskie.”

Konferencja odbyła się w Tower servIce w Warszawie. 
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ministers-

twa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Konferencję otworzyła Prezes NRPiP Pani Zofia Małas, która 

przywitała przybyłych na konferencję gości. Udział w niej wzię-
li między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta oraz 
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie było skierowane zarówno do pielęgniarek wykonu-
jących swój zawód w domach pomocy społecznej, kierowników 
tych placówek, starostów powiatów, marszałków województw, 
wojewodów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tą prob-
lematyką.

Program konferencji obejmował dwie sesje tematyczne oraz 
panel dyskusyjny. 

Moderatorkami pierwszej sesji były: Mariola Łodzińska i Bo
żena Chudzik - dotyczyła mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej i obejmowała problematykę potrzeb zdrowotnych tych 
mieszkańców, działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w zakresie ich zabezpieczenia, ochrony praw osób 
starszych i niesamodzielnych w domach pomocy społecznej 
w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, wpływu jednos-
tek samorządu terytorialnego na jakość opieki i usług w DPS, 
polityki wsparcia instytucji opieki długoterminowej, zagrożeń 
zdrowia i trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób w wieku 
starszym i niesamodzielnym w DPS.

Sesja druga dotyczyła świadczeń pielęgniarskich w DPS. Mo-
deratorkami tej sesji były: Bożena Ożga i Renata Michalska.
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Omówiono tematykę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położ-
nych w Polsce, rolę i zadania pielęgniarki w opiece nad mieszkań-
cami DPS, specyfikę pracy pielęgniarek w opiece nad przewlekle 
psychicznie chorymi mieszkańcami, dokumentowanie świadczeń 
zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w DPS a także 
samodzielność zawodową i odpowiedzialność za realizację tych 
świadczeń.

Panel dyskusyjny to ożywiona dyskusja dotycząca tematu kon-
ferencji, która pomogła sformułować wnioski do konkretnych 
działań w zakresie wypracowania rozwiązań dla pielęgniarek 
zatrudnionych w domach pomocy społecznej, co pozwoli na 
stworzenie kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych udzielanych mieszkańcom DPS, oraz zaspo-
kojenie potrzeb osób chorych niepełnosprawnych, niesamo-
dzielnych w taki sposób aby zapewnić im godność jednocześnie 
uwzględniając ich wolę i niezależność.

Zinaida Bobrenko i Małgorzata Sawicka 
DPS Siemiatycze

Informacje ORPiP
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P  
ielęgniarka Roku 2017

 Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w Białymstoku

„Pielęgniarka Roku 2017” 

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku informuje, że w dn. 
08.03.2018 r., w całym kraju, we wszystkich Oddziałach PTP, 
odbył się II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka 
Roku 2017”.

Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd 
Główny PTP od 2005 roku, jako kontynuacja tradycji olimpiad 
pielęgniarskich i turnieju o „Złoty Czepek Pielęgniarski”. Celem 
Konkursu jest wyłonienie pielęgniarek liderów, osób o najlep-
szym przygotowaniu zawodowym, zaangażowanych w działal-
ność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i kultywowania tradycji 
zawodowych.

W naszym województwie, do II etapu konkursu przystąpi-
ło w tym roku 20 pielęgniarek: 6 z Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego, 5 z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Białymstoku, 4 z SP ZOZ w Hajnówce, 2 z SP Psychiatrycznego 
ZOZ w Choroszczy, 2 ze Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Białymstoku i 1 pielęgniarka ze Szpitala Wojewódzkiego 
w Suwałkach.

W skład Komisji konkursowej II etapu wchodziły: przewodni-
cząca ZO PTP Matylda Sierakowska oraz Urszula Chrzanowska 
i sekretarz - Mirosława Piech.

W toku postępowania konkursowego I miejsce zdobyła Ka
tarzyna Panasiuk z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Białymstoku, która reprezentowała nasz Oddział PTP na III, 
krajowym etapie konkursu w Krakowie; II miejsce - Amanda 
Łuniewska, również  z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Białymstoku, a III - Ewa Krzynowek ze Szpitala Wojewódzkiego 
w Suwałkach.

Informacje ORPiP
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Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu Pielęg-
niarka Roku 2017 było: „Budowanie autorytetu zawodowego 
przez pielęgniarkę w miejscu pracy”.

W III etapie postępowania konkursowego, w dn. 10.05.2018r., 
została wyłoniona laureatka I miejsca - Pielęgniarka Roku 2017, 
którą została Anna Sztal, z Lubelskiego Oddziału PTP, zatrud-
niona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 
w Lublinie. 

Finalistka Konkursu „Pielęgniarka Roku” została uhonorowa-
na pucharem przechodnim, przekazywanym do macierzystego 
podmiotu leczniczego.

Podczas corocznych, uroczystych obchodów Dnia Pielęgniarki, 
które przebiegało w tym roku pod hasłem, nadanym przez Mię-
dzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN): „Pielęgniarki - głosem ku 
zmianie na rzecz zdrowia jako podstawowego prawa człowieka”, 
nasze laureatki II etapu KPR 2017, zostały uhonorowane nagro-
dami pieniężnymi, sponsorowanymi przez OIPiP w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim Paniom pie-
lęgniarkom, które przystąpiły do konkursu i zachęcamy do ak-
tywnego udziału w przyszłych latach.

Przewodnicząca  
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku 

dr hab. Matylda Sierakowska

Informacje ORPiP
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Normy zatrudnienia

P  
rojekt rozporządzenia MZ

Przepisy o normach zatrudnienia pielęgniarek  
„wyjęte z szuflady”,  

trafiły do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadzający 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych trafił 
do konsultacji publicznych. 

- To rozporządzenie było już gotowe w 2015 r., ale do tej pory 
nikt nie miał odwagi, by zacząć je procedować - mówi Longina 
Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. - Dzięki tym przepisom 
dyrektorzy nie będą mogli już oszczędzać, zatrudniając jedną 
pielęgniarkę na 40 pacjentów.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego proponuje 
wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na 
łóżko w oddziałach zachowawczych, 0,7 w oddziałach zabiegowych. 
Dokument podaje wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na oddzia-
łach oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i położniczego.

- Ten projekt jest gotowy od 2015 r. Cieszę się, że w końcu został 
przekazany do konsultacji - mówi Longina Kaczmarska, wice-
przewodnicząca OZZPiP. - Od lat o niego walczymy. Te przepisy 
to gwarancja bezpieczeństwa dla pacjenta, że będzie miał lepszą 
opiekę, ale także sposób na poprawę warunków pracy pielęgnia-
rek i położnych w Polsce.

Większe bezpieczeństwo na porodówkach
Kaczmarska podkreśla, że teraz  - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami - minimalne normy zatrudnienia ustalają dyrektorzy 
podmiotów w porozumieniu z kierownikami jednostek organiza-
cyjnych i często oszczędza się na etatach pielęgniarek i położnych.

- Dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji, gdy położna 
odpowiada za pacjentki na bloku porodowym, w izbie przyjęć i 
na oddziale - opowiada Kaczmarska. - Te przepisy mówią jas-
no, że świadczeniodawcy muszą wyodrębnić całodobowy per-
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sonel położniczy dedykowany do sali porodowej. Podkreśla się, 
że opieka położnicza w sali porodowej nie powinna być łączona 
z udzielaniem świadczeń w innych komórkach.

Kaczmarska tłumaczy, że ważne jest to, że projektowane prze-
pisy wymuszają na dyrektorach zatrudnienie minimalnej liczby 
pielęgniarek i położnych. - Żeby podpisać kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, dyrektor placówki będzie musiał wykazać, 
że ma odpowiednią liczbę pielęgniarek i położnych zatrudnionych 
na konkretnych oddziałach według tych norm. Takie zasady już 
obowiązują w stosunku do lekarzy - mówi wiceprzewodnicząca.

Czas na zatrudnienie nowych pielęgniarek do 1.06.2019 r.
Kaczmarska podkreśla, że planowane przepisy podają mini-

malne normy zatrudnienia i dodaje, że są szpitale w Polsce, które 
zatrudniają więcej personelu niż podaje projekt. - Nadal jednak 
jest sporo szpitali, które zatrudniają za mało pielęgniarek w sto-
sunku do liczby chorych - podkreśla Kaczmarska. - Ponieważ 
wiadomo, że nie jest łatwo znaleźć do pracy pielęgniarki, dlatego 
wprowadzono vacatio legis do 1 czerwca 2019 r.

Projekt przewiduje równoważnik co najmniej 0,44 pielęgniarki 
lub położnej na jedno stanowisko noworodkowe w systemie 
„matka z dzieckiem”, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów.  
Przewidziano równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki 
lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworod-
ka oraz równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej noworodków po 
sztucznej wentylacji oraz równoważnik co najmniej 0,89 etatu 
pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej 
dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego. 

Wytyczne i wskaźniki podane w projekcie mają poprawić ja-
kość udzielanych świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, które 
nie tylko pielęgnują pacjentów i podają leki, ale także prowadzą 
świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz po-
winny zajmować się promocją zdrowia. 

Wprowadzanie minimalnych norm zatrudnienia ma także 
zmniejszyć ilość powikłań takich jak odleżyny, upadki oraz za-
każenia wewnątrzszpitalne i związane z nimi koszty. 

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska 

Normy zatrudnienia
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Z  
a mało pielęgniarek 

Dyrektorzy szpitali:  
 Będziemy likwidować łóżka, bo jest za mało pielęgniarek, 
by spełnić normy zatrudnienia.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia 

dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dy-
rektorzy szpitali alarmują że, by spełnić nowe przepisy musieliby 
zatrudnić nawet po 30 pielęgniarek. 

- Nie ma tylu pielęgniarek na rynku, będę musiał likwidować 
łóżka, inaczej nie mam szans na kontrakt z NFZ - mówi dyrektor 
szpitala w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadzający 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych trafił do 
konsultacji publicznych. Longina Kaczmarska, wiceprzewodni-
cząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych podkreślała, że rozporządzenie było już gotowe w 2015 r., 
ale do tej pory nikt nie miał odwagi, by zacząć je procedować.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
tłumaczy, że dla nich te przepisy to priorytet i zabiegały o to 
rozporządzenie podczas spotkań z Ministrem Zdrowia Łuka
szem Szumowskim.

- Dzięki normom powinny się poprawić warunki pracy pie-
lęgniarek i położnych. Nie powinno być już takich sytuacji, że 
zostaje jedna pielęgniarka na kilkunastu czy kilkudziesięciu 
pacjentów. To powinno poprawić jakość opieki nad pacjentami, 
ale także komfort pracy pielęgniarek i położnych - podkreśla 
Zofia Małas.

Dyrektor szpitala: Skąd mam wziąć 60 pielęgniarek?

Projekt rozporządzenia proponuje wskaźniki zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko w oddziałach za-
chowawczych, 0,7 - zabiegowych oraz 0,8 dziecięcych (wskaźnik 
jest mnożony przez liczbę łóżek).

Normy zatrudnienia
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Dokument podaje także kwalifikacje personelu pielęgniarskie-
go i położniczego na poszczególnych oddziałach.

Nic dziwnego, że pielęgniarki chcą, by normy zatrudnienia 
weszły w życie. Dzięki temu ich akcje na rynku wzrosną, bo szpi-
tale będą musiały zatrudnić dodatkowy personel. Obowiązkiem 
zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek przerażeni są dyrektorzy 
szpitali.

- Żeby spełnić te normy musiałabym zatrudnić dodatkowo 30 
pielęgniarek, ale skąd mam je wziąć? Tylu specjalistek nie ma 
na rynku - pyta Dorota GałczyńskaZych, dyrektorka Szpitala 
Bielańskiego. - Te wymagania są nierealne zważywszy na braki 
kadrowe. Średnio rocznie z mojego szpitala będzie odchodzić ok. 
30 pielęgniarek na emeryturę, nie mam kim ich zastąpić, a skąd 
mam wziąć jeszcze dodatkową obsadę?

Robert Krawczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Dzie-
cięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie podaje, że teraz za-
trudnia ok. 700 pielęgniarek w szpitalu, w którym ma 540 łóżek. 
- Już dziś chętnie zatrudniłbym ok. 30 pielęgniarek, zwłaszcza 
ze specjalistycznym wykształceniem, czyli anestezjologicznym czy 
kardiochirurgicznym, ale ich nie mogę znaleźć - podkreśla Kraw-
czyk.  - Jeśli te przepisy wejdą w życie, sami na siebie ukręcimy 
bat. Nie będę w stanie wykazać do NFZ, że mam wystarczającą 
liczbę pielęgniarek, ale nie dlatego, że ich nie chcę zatrudnić, ale 
dlatego, że nie mam skąd ich wziąć, ale efekt będzie taki, że nie 
dostaną kontraktu. To uderzy w pacjentów.

 Roczne vacatio legis nic nie da

Pielęgniarki podkreślają, że zgodnie z teraz obowiązującymi 
przepisami dyrektorzy w porozumieniu z kierownikami jednos-
tek organizacyjnych ustalają minimalne normy zatrudnienia, 
ale to dyrekcja ostatecznie decyduje o obsadzie dyżurów i często 
oszczędza się na etatach pielęgniarek i położnych. 

Nowe przepisy wymuszają na dyrektorach zatrudnienie mini-
malnej liczby pielęgniarek i położnych. Będą musieli wykazać, 
że mają odpowiednią liczbę personelu, żeby podpisać kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podobne przepisy obowią-
zują w stosunku do lekarzy.

Normy zatrudnienia
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Nowe przepisy mają obowiązywać od czerwca 2019 roku

- Co mi po tym vacatio legis? Za rok wcale nie będzie więcej pie-
lęgniarek na rynku. Wykształcenie specjalistki trwa od 5 do 8 lat.  
Wiem, że nie mam szans na to, by zatrudnić więcej pielęgniarek 
i zastanawiam się nad tym, gdzie mogę ograniczyć liczbę łóżek, 
żeby spełnić te wymagania. Nie wiem, jaki był cel wprowadzenia 
tych przepisów, ale wiadomo, że łóżek w polskich szpitalach jest 
za dużo. Może ktoś chciał w ten sposób je znacząco ograniczyć.

Normy dotyczące bloku operacyjnego  
wejdą w życie wcześniej

Inny dyrektor szpitala mówi, że 14 dni od dnia ogłoszenia roz-
porządzenia ma wejść w życie „rewolucja szpitalna”, czyli norma 
dotycząca zatrudnienia 2 pielęgniarek operacyjnych na każdy 
stół operacyjny. 

- To będzie horror - mówi dyrektor szpitala. - Takich pielęg-
niarek specjalistek, które można zatrudnić, nie ma na rynku.

Prezes Małas podkreśla, że MZ robiło analizy i wnikało z nich, 
że normy można spełnić przy istniejącej ilości pielęgniarek i po-
łożnych.

- Co roku jest ok. 5 tysięcy absolwentek pielęgniarstwa, ale 
tylko 65 proc. z nich rozpoczyna pracę w wyuczonym zawodzie 
- podkreśla Małas. - Mam nadzieję, że wprowadzenie norm za-
trudnienia sprawi, że dyrektorzy szpitali wykażą się kreatyw-
nością i będą w stanie zaproponować młodym pielęgniarkom na 
tyle atrakcyjne warunki, by nie chciały iść do pracy do salonów 
kosmetycznych czy do firm farmaceutycznych, gdzie pracują jako 
przedstawiciele farmaceutyczni.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska 

Normy zatrudnienia
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N  
ormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Business Centre Club:  
 Brakuje źródeł finansowania zatrudnienia pielęgniarek 
według nowych norm.

Business Centre Club pozytywnie odniósł się do pomysłu 
wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

Organizacja postuluje jednak o konkretne wskazanie źródła 
finansowania omawianych rozwiązań. Zdaniem BCC jest to 
niez będne, aby wprowadzana nowelizacja przyniosła pozytywny 
efekt i była realna do spełnienia przez szpitale.

BCC pozytywnie ocenia propozycje zmiany rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego. Jednak zdaniem BCC - w wielu miejscach 
- ich wdrożenie w życie wymaga podjęcia akcesoryjnych działań 
ze strony ustawodawcy poprzez wprowadzenie dodatkowych 
przepisów do projektu lub zmian na rynku pracy pielęgniarek 
i położnych, a przede wszystkim zapewnienia finansowania tej 
inicjatywy.

Wprowadzenie wysokiej normy zatrudnienia tj. 0,7 pielęgniarki 
w przeliczeniu na łóżko jednego pacjenta, a na oddziałach zacho-
wawczych jak interna czy kardiologia 0,6 pielęgniarki na łóżko 
pacjenta to - zdaniem BCC - dobre i pożądane przez odbiorców 
świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego rozwiązanie. 

„Te sztywne normy mają pomóc zapewnić chorym odpowiednią 
opiekę, a także zapobiegać wydłużonym pobytom w szpitalach 
oraz zapewniać pacjentom większy poziom bezpieczeństwa” 
-podkreśla organizacja.

Zdaniem klubu zrzeszającego przedsiębiorców wyższa norma 
tj. 0,8 pielęgniarki na łóżko jednego pacjenta, powinna być jed-
nak uwzględniona w oddziałach dziecięcych, jako wymagających 
większego zaangażowania z uwagi na specyfikę pacjenta.

„Tym niemniej, istnieją okoliczności, które przemawiają za 
wprowadzeniem wyjątków pozwalających na odstąpienie od za-

Normy zatrudnienia



53

Biuletyn nr 106/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

stosowania wskazanych w projekcie ww. rozporządzenia norm 
i dopuszczenie większej decyzyjności ze strony kadry zarządza-
jącej” - podkreśla BCC.

Normy nie powinny być sztywne

Jak podkreśla BCC nie będzie rozwiązaniem dogodnym dla 
pacjentów i spełniającym odpowiednie normy opieki nad nimi 
sytuacja, w której ze względu na niemożność zapewnienia obec-
ności odpowiedniej liczby pielęgniarek nie będą oni mogli zostać 
poddani zabiegowi albo przyjęci do szpitala.

Za wprowadzeniem możliwości samodzielnego decydowania 
o zmniejszeniu wskazanej w projekcie normy zatrudnieniowej 
przemawia również fakt, iż pozostaje ona sztywna niezależnie 
od rzeczywistej potrzeby. BCC proponuje wprowadzenie w pro-
jekcie przepisu, który wyłączy możliwość zastosowania wpro-
wadzanych norm zatrudnienia pielęgniarek w uzasadnionych 
okolicznościach, w szczególności jeśli rodzaj zabiegu lub operacji 
albo stan zdrowia pacjentów przebywających na oddziale nie 
przemawia za jej zastosowaniem, a mniejsza liczba pielęgniarek 
i położnych jest w stanie zapewnić pacjentom należytą opiekę. 

Zmiany na rynku pielęgniarek potrzebne już dziś
Zdaniem BCC, pomimo przesunięcia w czasie wejścia w życie 

tych przepisów o ponad trzy lata, obecny rynek pracy pielęg-
niarek wymaga wprowadzenia już teraz odpowiednich zmian. 
Wynika to z faktu, iż zgodnie z przeprowadzonymi w Polsce 
badaniami ok. 30% pracujących pielęgniarek ma już uprawnie-
nia emerytalne. W związku z tym wiele z nich nie podejmie już 
nauki w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do 
wykonywania zawodu po roku 2022. 

W celu rzeczywistego wprowadzenia zakładanych w projekcie 
zmian dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki 
i położne, BCC proponuje podjęcie dodatkowych działań zwią-
zanych z uatrakcyjnieniem zawodu pielęgniarki i położonej 
i zwiększeniem liczby osób pracujących w zawodzie.

W związku z nieodległym jak na wprowadzenie tak głębo-
kiej zmiany na rynku pracy terminem wejścia w życie projektu, 

Normy zatrudnienia
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- zdaniem BCC - należy rozważyć dodatkowe działania tj. za-
równo dotyczące nakłaniania obecnie posiadających kwalifikacje 
i uprawnienia do wykonywania w Polsce zawodu pielęgniarki 
i położonej, jak również przeprowadzenie kampanii czy innych 
działań zachęcających do podjęcia pracy w tym zawodzie ko-
lejne osoby. Podstawowym czynnikiem, który mógłby wpłynąć 
na obie te grupy jest podniesienie standardu pracy pielęgniarek 
i położnych, zwłaszcza poprzez podniesienie otrzymywanego 
przez nie wynagrodzenia. 

Większe budżety na dodatkowe etaty

Jak podkreśla BCC w związku z realnym zwiększeniem kosztów 
pracy, należy rozważyć tę kwestię również w kontekście możli-
wości dodatkowego budżetowania szpitali, w których mają być 
one zatrudnione. Kwestia ta powinna być uwzględniona już na 
obecnym etapie prac nad projektem, albowiem to on zakłada 
zwiększenie zaangażowania (czasowego i liczebnego) pielęgniarek 
i położnych nie wskazując jednak na źródło finansowania tego 
rozwiązania. Brak jest również informacji na ten temat w przy-
gotowanej do projektu Ocenie Skutków Regulacji. 

W związku z powyższym - BCC proponuje - wprowadzenie 
dodatkowych postanowień do projektu bądź informacji do OSR, 
które wprost wskazywałyby na sposób i źródło finansowania 
powstałych z tytułu wprowadzenia w życie projektu kosztów.

Dodatkowo, ze względu na przedstawioną wyżej sytuację na 
rynku pracy pielęgniarek należy - zdaniem BCC - rozważyć także 
zabezpieczenie dodatkowych środków w celu wprowadzenia bądź 
nakłonienia do powrotu na polski rynek pracy odpowiedniej licz-
by pielęgniarek i położnych, tak by ich liczba była odpowiednia 
i dostosowana do nowych wymogów jakie niosą za sobą posta-
nowienia projektu. 

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska 

Normy zatrudnienia
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2018-03-21
Minister Zdrowia 
UZ-PR.0762.1.2017.KM

Pani Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na pismo o nr NIPIP-NRPIP-DM.002.2015.2017.TK 
dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki pielęg-
niarek i położnych na kolejne lata zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) uprzejmie proszę o  przyjęcie 
następujących wyjaśnień:

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, iż rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwane dalej „rozporządzeniem” nie 
zostało zmienione ani uchylone, i dotyczy wszystkich świadczenio-
dawców, zarówno tych zakwalifikowanych jak i niezakwalifikowanych 
do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ).

Należy wskazać, że środki finansowe na podwyżki pielęgniarek 
i położnych mogą otrzymywać wyłącznie te podmioty, które mają 
zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy czym 
niezależnie od tego czy umowa została zawarta w ramach sieci szpi-
tali czy też w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert przez oddział 
wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wraz z wygaśnięciem zawartej umowy świadczeniodawca nie 
może otrzymywać środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych. Środków tych nie będą również otrzymywać świadcze-
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niodawcy, którzy na dzień 1 sierpnia 2017 r. nie realizowali umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawcy otrzymują środki finansowe na świadczenia 
opieki zdrowotnej realizowane przez pielęgniarki i położne na pods-
tawie § 4 ust. 7 rozporządzenia. W przepisie tym wskazano, iż w la-
tach 2016 - 2019 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3 - 10. Mając więc na 
uwadze wskazane przepisy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
jednej z umów w okresie od dnia 1 września 2017 r., a przed dniem 
31 sierpnia 2018 r. w kolejnej umowie dotyczącej tego samego ro-
dzaju świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnia się postanowienia, 
o których mowa w § 2 ust. 1, na okres od dnia zawarcia tej umowy 
do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Liczba pielęgniarek i położnych ustalonych na dzień 1 sierpnia 
2017 r. jest sztywna i stanowi odniesienie do wysokości kwoty przeka-
zywanej na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Kolejna 
zmiana dotycząca określenia wysokości dodatkowych środków na 
podwyżki pielęgniarek i położnych będzie dokonywana przy wery-
fikacji liczby pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 
2018 r.

Należy również zauważyć, że w ostatnich latach tj. od wejścia 
w  życie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1290), zawieranie 
umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opierało się głównie 
o aneksowanie umów.

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2198) obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej realizowanych w dniu wejścia w życie ustawy mogło zostać 
przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r., 
a na mocy art. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub
licznych (Dz. U. poz. 844) część kontraktów została przedłużona 
do końca września 2017 r. W związku z tym wraz z wygaśnięciem 
kontraktów od 1 października 2017 r. świadczeniodawcy nie otrzy-
mują środków finansowych z NFZ chyba, że świadczeniodawca został 

Normy zatrudnienia
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zakwalifikowanych do sieci szpitali bądź zawarł kontrakt w wyniku 
przeprowadzenia postępowania konkursowego przez NFZ. Wówczas 
zastosowanie będzie miał wskazany powyżej § 4 ust. 7 i § 2 ust. 10 
rozporządzenia.

Aneksowanie umów spowodowało, że świadczeń opieki zdrowot-
nej udzielali od 2013 r. w zasadzie ci sami świadczeniodawcy i nie 
zaistniały problemy dotyczące uzyskiwania przez tych świadczenio-
dawców środków finansowych na podwyżki wynagrodzenia pielęg-
niarek i położnych.

Wraz z upływem powyżej wskazanych terminów obowiązywa-
nia umów zostały rozpoczęte postępowania konkursowe w wyniku 
których zostały zawarte kontrakty ze świadczeniodawcami, któ-
rzy dotychczas nie realizowali umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej i w związku z tym nie przekazali informacji za rok 2017 
o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia na dzień 
1 sierpnia 2017 r.

Przekazanie przez świadczeniodawcę informacji za rok 2017 o licz-
bie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodaw-
cy, zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w przelicze-
niu na liczbę etatów albo równoważników etatów, do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, jest dopuszczalne w terminie późniejszym niż 
wskazany w ww. rozporządzeniu. Jednakże dotyczy to wyłącznie 
świadczeniodawców, którzy na dzień 1 sierpnia 2017 realizowali 
umowę o udzielanie świadczeń

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra  
Podskretarz Stanu  

Zbigniew J. Król

Normy zatrudnienia
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Warto wiedzieć

P  
owołanie nowego konsultanta krajowego 

Powołanie nowego konsultanta krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego

1 lutego 2018 roku Minister Zdrowia powołał panią dr n. med. 
Annę Szczyptę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Dr n. med. Anna Szczypta posiada tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Aktywnie uczestniczy 
w przedsięwzięciach dotyczących poszerzania wiedzy fachowej 
w środowisku pielęgniarek epidemiologicznych, zmierzających 
do poprawy jakości świadczeń medycznych. 

W roli wykładowcy bierze udział w szkoleniu specjalizacyj-
nym oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla 
pielęgniarek i lekarzy. Jest kierownikiem kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ponadto jest 
członkiem kilku towarzystw naukowych, związanych z profilak-
tyką zakażeń szpitalnych oraz pielęgniarstwem. Przez trzy lata 
pełniła funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Pielęgniarka 
epidemiologiczna”. Jest autorką wielu publikacji o tematyce zwią-
zanej z tematyką zakażeń szpitalnych.

Od września 2009 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w woje-
wództwie małopolskim.

Podstawa prawna:
art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochro-

nie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890)
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P  
odawanie antybiotyków dzieciom

Opinia Konsultanta Krajowego  
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

z dnia 12.03.2018 r.  

w sprawie podawania antybiotyków u dzieci  
na zlecenie lekarskie w domu chorego

W procesie antybiotykoterapii, realizowanej u dzieci w wa-
runkach ambulatoryjnych i w domu chorego przedstawiam nas-
tępującą opinię:

Większość zakażeń u dzieci w warunkach pozaszpitalnych ma 
etiologię wirusową i nie wymaga stosowania antybiotyków. 
Występują jednak zakażenia bakteryjne, na które lekarz prze-
pisuje antybiotyk.
Bezpieczna antybiotykoterapia u dzieci w warunkach domo-
wych, to nie tylko dobór odpowiedniego antybiotyku i dawki, 
ale również wybór doustnej drogi podania leku.
W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, które wy-
maga antybiotykoterapii dożylnej - dziecko winno być skie-
rowane do szpitala.
Zlecanie przez lekarza domięśniowej antybiotykoterapii 
u dzieci jest w mojej ocenie nieetyczne, wywołujące niepot-
rzebną traumę u dziecka, pomijając już ryzyko powikłań.
Wg współczesnej wiedzy medycznej i dostępnych metod le-
czenia dzieci, powinno się wybierać najbardziej bezpieczne 
leki i drogi podawania leków czyli: droga doustna realizo-
wana w warunkach ambulatoryjnych, a tym bardziej w wa-
runkach domowych, a w przypadku przeciwwskazań - droga 
dożylna, stosowana w warunkach szpitalnych (niezależnie 
od produktu leczniczego).
Opisywane powikłania u dzieci po podawaniu leków drogą 
domięśniową w postaci np. uszkodzeń nerwu kulszowego, 
uszkodzeń mięśni pośladkowych, do zaników włącznie, jak 
również reakcji alergicznych od wysypki uczuleniowej do 

Warto wiedzieć
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wstrząsu anafilaktycznego włącznie oraz trauma i ból spo-
wodowany stałymi, częstymi iniekcjami, są wystarczającym 
powodem do niestosowania tej formy leczenia dzieci. O moż-
liwych zdarzeniach niepożądanych powinni być poinformo-
wani opiekunowie dziecka.
Artykuł 12 punkty 2, 3 i 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej, daje pielęgniarce prawo odmowy wykonania zle-
cenia lekarskiego, w przypadku, gdy jest ono niezgodne z jej 
sumieniem lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki oraz jeśli 
zagraża życiu chorego. 
W takiej sytuacji pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę 
odmowy wykonania zlecenia, z jej uzasadnieniem oraz in-
formuje o tym fakcie rodziców.
Rodzice w takiej sytuacji winni udać się do lekarza w celu 
zmiany metody leczenia lub zmienić lekarza, który potraktuje 
dziecka profesjonalnie i z empatią.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Warto wiedzieć
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O  
pinie konsultantów

Szanowni Państwo
W związku z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy 

z  dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 890), oraz innych przepisów dotyczących 
konsultantów, załączam opinię konsultanta wojewódzkiego opraco-
waną na prośbę Konsultanta Krajowego.

Z poważaniem 
Renata Zajkowska 

Konsultant wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa  

przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

Pytanie:
Czy osoby, które nie mają kwalifikacji, na przykład wykształce-

nia medycznego, mogą świadczyć oprócz sprzątania także usługi 
dodatkowe?

Odpowiedź:
Według radcy prawnego Grzegorza Machulaka: „osoby nie-

wykonujące zawodu medycznego mogą wykonywać czynności 
pomocnicze przy pacjencie, które nie mogą być zakwalifikowane 
jako świadczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że czynności te 
powinny być wykonywane pod nadzorem lub na zlecenie upraw-
nionego personelu medycznego”.

Uzasadnienie:
Należy stwierdzić, że w znacznej części postępowań w sprawie 

zamówień publicznych na usługi sprzątania szpitala, przedmiot 
zamówienia obejmuje usługi pomocnicze przy pacjencie, m.in. 
pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie posiłków itp., 
bez jednoczesnego zastrzeżenia, że czynności te powinny być 
wykonywane przez personel legitymujący się wykształceniem 
medycznym. Niektórzy wymagają aby czynności takie były wy-
konywane pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego 
(pielęgniarki). 

Warto wiedzieć



62

Biuletyn nr 106/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Wobec niejednoznaczności przepisów regulujących udziela-
nie świadczeń zdrowotnych oraz braku kompleksowej regulacji 
wszystkich zawodów medycznych w Polsce nie można udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, czy wskazane czynności mogą być 
wykonywane przez osoby inne niż personel medyczny. Przede 
wszystkim czynności takie jak karmienie, czy toaleta ciała cho-
rych są czynnościami pielęgnacyjnymi, zaś pojęcie czynności 
pielęgnacyjnych pojawia się w szeregu przepisów, które regulują 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Można tu przytoczyć, m.in. art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., we-
dług którego świadczenie szpitalne to „wykonywane całą dobę 
kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozo-
waniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być 
realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdro-
wotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzie-
lane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzek-
raczającym 24 godzin”

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej - dalej u.p.p., „Wykonywanie zawodu 
pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych...” 
według art. 2 ust.1 pkt 10 u.dz.l. świadczenia zdrowotne, to 
„działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 
ich wykonywania”.

Przepisy te, podobnie jak cytowana definicja, wskazują na to, że 
czynności pielęgnacyjne stanowią immamentny element świad-
czenia zdrowotnego. Od takiego ustalenia jedynie krok dzieli 
do stwierdzenia, że czynności pielęgnacyjne, jako świadczenia 
zdrowotne, powinny być udzielane przez osoby uprawnione na 
podstawie właściwych przepisów do udzielania świadczeń zdro-
wotnych lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwa-
lifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 ust. 1 pkt 2 
u.dz.I.). Stanowisko to zdają się potwierdzać przepisy regulujące 
wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz opiekuna medycznego. 

Warto wiedzieć
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawo-
dzie pielęgniarki i położnej wykonywanie zawodu pielęgniarki 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym na plano-
waniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.

Również opiekun medyczny w ramach wykonywania zawodu 
zajmuje się czynnościami opiekuńczymi. Obecnie jest to zawód 
zakwalifikowany do kategorii pomocniczego personelu medycz-
nego (symbol cyfrowy zawodu 532 102) w rozporządzeniu Minis-
tra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jeb stosowania.

Zakres kompetencji opiekuna medycznego został określony 
poprzez wskazanie podstawy programowej kształcenia w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowet z 7 lutego 2012 roku 
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zwodach - dalej 
r.p.k.z. W załączniku do r.p.k.z., w tabeli 1 pod nazwą „Wykaz 
kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształ-
cenia uporządkowane narastające według oznaczeń kwalifikacji 
w ramach danego obszaru kształcenia”, w pozycji dot. opieku-
na medycznego, przewidziano świadczenie usług opiekuńczych 
osobie chorej i niesamodzielnej. Świadczenie to obejmuje między 
innymi planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności 
higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, 
słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną, toaletę 
całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem 
toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej, mycie 
głowy, zmianę bielizny osobistej i pościelowej, zmianę pielucho-
majtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnoś-
ciach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej.

Wniosek, że czynności pielęgnacyjne przy pacjencie może wy-
konywać wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny (pielęg-
niarka, opiekun medyczny) i czynności takie zawsze stanowią 
świadczenie zdrowotne byłoby zbyt pochopne. Zgodnie z art. 34 
ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika 
Praw Pacjenta „pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęg-
nacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się 
opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach 
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ciąży, porodu i połogu”. Ustawodawca wyraźnie rozróżnia tutaj 
pielęgnację będącą elementem świadczenia zdrowotnego oraz 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nie posiadającą takiego przy-
miotu. Rozróżnienie, wobec braku  wyraźnego rozgraniczenia 
normatywnego, powinno odbywać się z uwzględnieniem wiedzy 
medycznej personelu medycznego. W związku z tym  zasadne 
jest zastrzeżenie, że wszelkie czynności pomocnicze wykonywane 
przy pacjencie przez pracowników firmy sprzątającej, powinny 
odbywać się  pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego. 

Nietrudno wyobrazić sobie, że ta sama czynność higieniczna 
wykonywana u dwóch różnych pacjentów może wymagać róż-
nych umiejętności. Na przykład mycie, czy przenoszenie pacjen-
ta z uszkodzonym kręgosłupem przez nieuprawniony personel 
może nieść ze sobą nieodwracalne, negatywne skutki zdrowotne. 
Podobnie czynności higieniczne przy pacjencie zagrożonym od-
leżynami stanowić mogą element leczenia przeciwodleżynowego. 
Z drugiej strony brak jest przeszkód, aby pracownik wykonawcy, 
wobec braku przeciwwskazań medycznych, uczestniczył w wy-
konywaniu czynności takich jak zmiana bielizny na łóżku z pac-
jentem, podawanie i odbieranie kaczek, basenów, opróżnianie 
ssaka itp.

Profesjonalna opieka pielęgnacyjna  
a dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Pielęgnowanie stanowi kluczowy element definicji wykony-
wania zawodu pielęgniarki i polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności na rozpoznawaniu problemów 
pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pie-
lęgnacyjnej nad pacjentem (art. 4 ust. 1 u. z.p.p.). Pielęgnacja czy 
opieka może być uznana za działalne medyczne tylko wtedy, gdy 
jest ona profesjonalnie, (zawodowo) wykonywana. Pielęgnacja 
jest realizowana przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe 
pielęgniarek, należy do świadczeń szpitalnych (art. 2 ust. 1 pkt 
11 u.dz.l.) jest również wykonywana w ramach stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne oraz 
w warunkach ambulatoryjnych i domowych (art. 2 ust.1 w zw. 
z art. 9 u.dz.l.).

Warto wiedzieć
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„Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, do jej wykonywania nie podejmuje się 
działań zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej, tę 
opiekę względem pacjenta może wykonać każda osoba wskazana 
przez pacjenta (a contrario art. 6 ust. 1 u.p.p)”

Zawód „salowa”
Obecnie jest to zawód zakwalifikowany do kategorii pracowni-

cy wykonujący prace proste (symbol cyfrowy zawodu 911 206) w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z 7 sierp-
nia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
na  potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania należy do 
pracowników wykonujących prace proste, zadania zawodowe, 
to m.in.: jest pomoc personelowi medycznemu w obsłudze osób 
chorych i niesamodzielnych w zakresie utrzymania czystości 
i higieny osobistej; stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi 
niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych; 
pomoc w karmieniu osób chorych / niesamodzielnych (informac-
je zamieszczone na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia).

Podsumowanie
Zgodnie z definicjami zawodów pielęgniarki i położnej (art. 11 

u.z.p.p) „Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą sta-
rannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem 
praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo sys-
temów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Każda jednostka chorobowa wymaga właściwego postępo-
wania w oparciu o zdobytą wiedzę w trakcie kształcenia za-
wodowego. W tym kontekście „pielęgnacja” nie ogranicza się 
wyłącznie do wykonania toalety ciała. Wykonywanie czynności 
pielęgnacyjnych wśród wielu chorych wymaga szczegółowej wie-
dzy i przes trzegania zasad, o których nie wie osoba bez przy-
gotowania zawodowego. Wobec konieczności realizacji potrzeb 
pacjentów według hierarchii, ograniczeń kadrowych personelu 
pielęgniarskiego w oddziałach szpitalnych lub zakładach opie-
kuńczo-leczniczych (pielęgnacyjno-opiekuńczych), przy braku 
personelu pomocniczego (opiekunów medycznych), czynności 
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toalety może wykonać również przeszkolona salowa, o ile toaleta 
ciała nie stanowi świadczenia zdrowotnego. 

Kluczowy do rozstrzygnięcia dylematu powinien być rzeczy-
wisty interes pacjenta i jego prawo do wyboru najlepszych form 
opieki, zachowując jednocześnie prawo pacjenta do profesjonal-
nej opieki pielęgnacyjnej.

Białystok, dnia 11.03.2018 r.
Renata Zajkowska 

Konsultant wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa  

przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

Literatura:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138.)
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 
1524.)

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz.U. 2018 poz. 123)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal-
ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
(Dz.U. 2018 poz. 227)

5. Grzegorz Machulak Czynności pomocnicze przy pacjen-
cie pod nadzorem personelu medycznego, 22-05-2015, 
https://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/czynnosci- 
pomocnicze-przy-pacjencie-pod-nadzorem-personelu-
medycznego,15559. htm 

6. D. Karkowska „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Komentarz”, Wolters Kluwer, 2012

7. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, wyszukiwarka 
opisu zawodów - salowa http://psz.praca.gov.pl/rynek-pra-
cy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i¬specjalnosci/wy-
szu kiwarka-opisow-zawodow
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie:
Czy obowiązkowa przynależność do izby pielęgniarek i położ-

nych osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej stanowi 
niedozwolone ograniczenie swobód obywatelskich?

Odpowiedź:
Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego pie-

lęgniarek i położnych osób wykonujących te zawody, zgodnie 
z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych, nie stanowi naruszenia swobód obywatelskich i jest zgodne 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm., dalej: Konstytucja 
RP), można tworzyć w drodze ustawy samorządy zawodowe, 
reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego 
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów 
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Nie istnieje legalna definicja pojęcia zawód zaufania publicz-
nego. Chcąc przybliżyć jego treść, należy odwołać się do dorobku 
orzecznictwa i doktryny. 

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 26 listopada 2003 roku sygn. SK 22/02: „zawód zaufania 
publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb 
ludzkich, wiążący się z przygotowaniem informacji dotyczących 
życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający prze-
konanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wyko-
rzystaniu tych informacji przez świadczących usługi”. 

Praca pielęgniarki i położnej polega przede wszystkim na 
świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia, wpisuje się w po-
wyższy zakres. Należy więc uznać, że są to zawody zaufania 
pub licznego. 
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W związku z tym i w związku z upoważnieniem zawartym 
w  treści art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w dniu 1 lipca 2011 r. 
uchwalono ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 
Nr 174, poz. 1038 z późn. zm., dalej Ustawa) w której określono 
organizację i zadania tego samorządu oraz prawa i obowiązki 
jego członków. 

Zgodnie z Ustawą, przynależność pielęgniarek i położnych do 
samorządu zawodowego jest obowiązkowa. (Art. 2 ust. 3 ustawy). 
Warunkiem uczestnictwa w samorządzie zawodowym pielęgnia-
rek i położnych jest nabycie uprawnień do wykonywania zawodu 
oraz uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwą 
miejscowo okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 5 ust. 1 
Ustawy).

Samorząd pielęgniarek i położnych pełni szczególną funkcję 
polegającą na reprezentowaniu osób wykonujących te zawody 
oraz wykonywaniu określonych zadań własnych, do których na-
leżą w szczególności: 

■ sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych za-
wodów; 

■ ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz spra-
wowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 

■ ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji 
zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowi-
skach pracy; 

■ współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniar-
stwa i położnictwa; 

■ integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 
■ obrona godności zawodowej; reprezentowanie i ochrona za-

wodów; 
■ zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeń-

stwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony 
zdrowia; 

■ edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 
Konstytucyjna wolność wyboru i wykonywania zawodu nie 

oznacza nieograniczonej swobody jednostki w tym zakresie. 
Ustawodawca może bowiem wyraźnie określić przesłanki, od 
spełnienia których zależy wykonywanie danego zawodu. 
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W odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej, warunkiem 
tym jest także przynależność do samorządu zawodowego, co jest 
podyktowane szczególną rolą tych zawodów w zakresie ochrony 
zdrowia. Przynależność do samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych służy faktycznemu sprawowaniu pieczy nad należy-
tym wykonywaniem usług istotnych z punktu widzenia interesu 
publicznego i dla jego ochrony. 

Z uwagi na powyższe, konstytucyjna wolność wyboru i wy-
konywania zawodu doznaje ograniczenia w zakresie, w jakim, 
zgodnie z treścią art. 31 ust 3 Konstytucji RP, jest to konieczne 
dla ochrony interesu publicznego jakim jest zdrowie publiczne. 

Ograniczenie to, tj. obowiązek przynależności do samorządu 
zawodowego osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej 
zostało wprowadzone w drodze ustawy, na podstawie upoważ-
nienia zawartego w Konstytucji RP. 

Należy więc uznać, że obowiązek ten nie stanowi niedozwo-
lonego ograniczenia swobód obywatelskich osób wykonujących 
zawód pielęgniarki i położnej.

radca prawny Michał Stępień,  
Kancelaria KONDRAT i partnerzy
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie: 
Jakie uprawnienia emerytalne ma pielęgniarka pracująca 

w polu elektromagnetycznym na sali cystoskopowej?

Odpowiedź: 
W polskim systemie ubezpieczeń społecznych nie istnieje eme-

rytura branżowa, do której uprawnione są wyłącznie osoby wy-
konujące zawód pielęgniarki. Ubezpieczony, wykonujący zawód 
pielęgniarki nabywa albo prawo do emerytury w powszechnym 
wieku emerytalnym albo, po spełnieniu dodatkowych warunków, 
prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, emery-
tury pomostowej lub rekompensaty. W przedstawionym stanie 
faktycznym brak jest informacji pozwalających stwierdzić, że 
wykonywana praca należy do katalogu prac w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze.

Uzasadnienie: 
Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacane są emery-

tu ry powszechne oraz emerytury branżowe dla wybranych 
grup zawodowych. Pielęgniarki nabywają prawo do emerytury 
w powszechnym wieku emerytalnym albo, po spełnieniu do-
datkowych warunków, prawo do emerytury w niższym wieku 
emerytalnym, emerytury pomostowej lub rekompensaty.

Prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, emery-
tury pomostowej lub rekompensaty dotyczy ubezpieczonych 
wykonujących pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia przez 
wymagany okres, uzupełniony do wymaganego stażu ogólnego 
okresami składkowymi i nieskładkowymi oraz uzupełniającymi. 

W służbie zdrowia do prac w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze zaliczono prace na oddziałach: in-
tensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych 
i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych 
zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, prace w zespo-
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łach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy 
stomatologów, prace w prosektoriach i zakładach anatomopato-
logicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej oraz pra-
ce w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz 
medycznego ratownictwa górniczego a także prace przy pobie-
raniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy 
szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.

Do katalogu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, należy także praca w polu elektromagnetycznym je-
żeli jest wykonywana w polu elektromagnetycznym o działaniu 
w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia. Podstawą 
ustalenia, że dany aparat emituje określone promieniowanie jest 
dokumentacja związana z przeprowadzaniem pomiarów danego 
promieniowania. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących na stanowisku pracy prowadzi pracodawca.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonywanie 
przez pielęgniarkę pracy na sali cystoskopowej, która naraża 
na działanie pola elektromagnetycznego, może zostać uznana 
za prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charak-
terze, co może skutkować nadaniem pielęgniarce szczególnych 
uprawnień emerytalnych. 

Pracownik nabywa prawo do emerytury w niższym wieku eme-
rytalnym, jeżeli osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla 
kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrud-
nienia wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym 
co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odejście na emeryturę w wieku emerytalnym ustalonym po-
niżej powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego przy-
sługuje pracownikom urodzonym przed 1.01.1949 r., zatrudnio-
nym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 
a także pracownikom urodzonym po 31.12.1948 r., jeżeli warunki 
nabycia tego prawa spełnili przed 31.12.2008 rokiem. 

Osoby urodzone po 31.12.1948 r. które nie nabyły prawa do 
tej emerytury do 31.12.2008 r. mogą przejść na emeryturę po-
mostową.
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Osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przed 1 stycznia 
2009 r. wykonywała przez co najmniej 15 lat pracę w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym 
wymiarze czasu pracy, ale nie nabyła z tego tytułu prawa do 
wcześniejszej emerytury przysługuje prawo do rekompensaty 
wypłacanej do kapitału początkowego.

W przedstawionym stanie faktycznym brak jest informacji poz-
walających stwierdzić, czy wykonywana praca należy do ka talogu 
prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

Należy jednak wskazać, że w obowiązującym porządku praw-
nym brak jest regulacji, która kształtowałaby uprawnienia eme-
rytalne pracowników aktualnie wykonujących pracę w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy we 
wskazanych wyżej datach granicznych nie nabyli uprawnień 
emerytalnych. Aby było to możliwe, konieczne jest przeprowa-
dzenie reformy systemu emerytalnego na poziomie ustawowym.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto-

wych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656);
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz.U. 1998 nr 162 
poz. 1118); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w spra-
wie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
(Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43);

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

radca prawny Michał Stępień,  
Kancelaria KONDRAT i partnerzy
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie:
Rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły specjalnej poprosił, 

aby w trakcie zajęć pielęgniarka szkolna podała dziecku lek.
Dziewczynka ma podawane leki 3 razy dziennie i jedna dawka 

powinna być przez nią zażyta w czasie, gdy dziecko przebywa 
w szkole. Rodzic zadeklarował, że dostarczy zlecenie od lekarza 
prowadzącego dziecko zawierające informację o konieczności 
podania leku.

Czy szkoła specjalna może respektować takie zlecenie i czy na 
jego podstawie pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek?

Odpowiedź:
Pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek według zaleceń 

lekarza.
Podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako 

czynność techniczną polegająca na realizacji zlecenia lekarskie-
go, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad 
dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków. 
W tym zakresie, jakkolwiek brak jest przepisów określających 
szczegółowo te elementy opieki, które mają na celu zachowanie 
zdrowia dziecka, wydaje się, że działania podejmowane w szkole 
zarówno przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, 
nauczyciela czy wychowawcę powinny być analogiczne do tych, 
jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice dziecka 
- takie jest stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zak resu podstawowej opieki zdrowotnej - dalej r.ś.g.p.o.z., 
część I pk 1 ppkt 3 świadczenia pielęgniarki środowiska naucza-
nia i wychowania obejmują między innymi, sprawowanie opieki 
nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 
w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na 
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podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście znajduje się 
uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wyko-
nania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Zatem, do wykonania 
tych czynności w pierwszej kolejności upoważniona jest pielęg-
niarka środowiska nauczania i wychowania.

W mojej ocenie, nie ma przy tym znaczenia, że np. zlecenie 
wykonania zabiegu wystawił inny lekarz niż lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej, np. specjalista. To lekarz decyduje o leczeniu, 
dawce leku oraz drodze jego podania.

Prawo odmowy podania przez pielęgniarkę leku zleconego 
przez lekarza określa przepis art. 12 ust. 2 ustawy z 15.07.2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.123).

Należy podkreślić, że pielęgniarka środowiska nauczania i wy-
chowania nie jest pracownikiem szkoły, a jedynie na terenie 
szkoły realizuje świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad uczniami określone w umowie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Piotr Ćwiek
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie:
Czy wykaz leków opublikowany w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z 18.01.2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych 
zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych 
przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, 
na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i po-
łożne dotyczy tylko leków na które pielęgniarka (położna) może 
wystawić receptę w ramach samodzielnej ordynacji czy także 
dotyczy leków, które pielęgniarka (położna) może ordynować 
w ramach kontynuacji leczenia?

Czy pielęgniarka (położna) może wystawić receptę w ramach 
kontynuacji leczenia na leki, które nie znajdują się w ww. roz-
porządzeniu?

Odpowiedź:
Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach określony prze-

pisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 18.01.2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych 
w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielę-
gniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które 
mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne - dalej 
r.w.s.c. dotyczy wyłącznie ordynowania leków i wystawiania na 
nie recept w ramach samodzielnego wykonywania przez pielę-
gniarkę i położną świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy 
z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., 
w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna 
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posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają 
prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawie-
rających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające 
i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Uzasadnienie:
W dniu 18 stycznia 2018 roku Minister Zdrowia wydał r.w.s.c., 

które weszło w życie 17 lutego 2018 roku. Zgodnie z treścią § 1, 
rozporządzenie to ustala wykaz substancji czynnych zawartych 
w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i po-
łożne, o których mowa w art. 15a ust. 1 u.z.p.p., oraz na które 
pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący 
załącznik nr 1 - Wykaz substancji czynnych zawartych w le-
kach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, 
o których mowa w art. 15A ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz na które pielęgniarki 
i położne mają prawo wystawiać recepty”. 

Co istotne, samo rozporządzenie wydane zostało na podstawie 
delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 15a ust. 8 u.z.p.p., 
zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia po zasię-
gnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej 
i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia 
w szczególności wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, 
o których mowa w art. 15a ust. 1u.z.p.p. 

Przywoływany zaś art. 15a ust. 1 u.z.p.p. dotyczy wyłącznie 
ordynowania leków i wystawiania na nie recept w ramach samo-
dzielnego wykonywania przez pielęgniarkę i położną świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych. 

Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obo-
wiązującego prawa i odnosząc je kolejno do treści sformułowa-
nego pytania stwierdzić należy, iż wykaz substancji czynnych 
zawartych w lekach określony przepisami załącznika nr 1 do 
r.w.s.c. dotyczy wyłącznie ordynowania leków i wystawiania na 
nie recept w ramach samodzielnego wykonywania przez pielę-
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gniarkę i położną świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 15a ust. 2 u.z.p.p., 
w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna 
posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają 
prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawie-
rających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające 
i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Artur Paszkowski
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie:
Czy pielęgniarka posiada uprawnienia, aby na zlecenie lekarza 

wykonywać u pacjenta zabieg upustu krwi?

Odpowiedź:
Wykonanie zabiegu upustu krwi u pacjenta nie należy do kom-

petencji pielęgniarki.
Art. 4 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej - dalej u.z.p.p., stanowi, że wykonywanie zawodu pie-
lęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szcze-
gólności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjen-
ta;

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

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;

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

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Art. 15 ust. 1 u.z.p.p. wyraźnie stanowi, że pielęgniarka i po-

łożna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji me-
dycznej. Jednakże, zgodnie z art. 11 ust. 1 u.z.p.p., pielęgniarka 
i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, 
dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania ak-
tualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów telein-
formatycznych lub systemów łączności.
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Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej polega zatem 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich, przy 
czym umiejętności związane z wykonywaniem tych świadczeń, 
pielęg niarki nabywają w trakcie kształcenia przeddyplomowego. 

Natomiast, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pie lęg-
niarki i położnej, na pielęgniarkach i położnych ciąży ustawowy 
obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych, a jednocześnie przysługuje im prawo do doskona-
lenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomo-
wego. Powyższe wynika z art. 61 ust. 1 u.z.p.p.

Standardy kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego z 9.05.2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa w standardach kształce-
nia dla kierunku pielęgniarstwo oraz dla kierunku położnictwo 
w wykazie umiejętności nie zawierają umiejętności wykonania 
zabiegu upustu krwi.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.02.2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag-
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
nie przewiduje wykonywania przez pielęgniarkę zabiegu upustu 
krwi. Dodać należy również, że programy kształcenia podyplo-
mowego dla pielęgniarek nie zawierają nabywania umiejętności 
wykonania takiego zabiegu przez pielęgniarkę.

W sytuacji otrzymania przez pielęgniarkę zlecenia lekarskiego 
polegającego na wykonaniu zabiegu upustu krwi, pielęgniarka 
powinna odmówić na piśmie wykonania tego zabiegu, ponieważ 
nie posiada kwalifikacji do jego wykonania. Możliwość odmówie-
nia wykonania zlecenia lekarskiego zagwarantowana jest w art. 
12 ust. 2 u.z.p.p. 

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 u.z.p.p. w przypadku 
odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, 
o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek 
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Iwona Choromańska
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O  
pinia Radcy Prawnego

Pytanie:
Czy pielęgniarka podająca czynnik VIII pacjentowi z hemofilią 

powinna posiadać kurs krwiodawstwa?

Odpowiedź:
Pielęgniarka podająca czynnik VIII pacjentowi z hemofilią nie 

musi posiadać zaświadczenia o odbytym szkoleniu z zakresu 
przetaczania krwi lub jej składników.

Uzasadnienie:
Czynnik krzepnięcia VIII jest produktem leczniczym stosowa-

nym u chorych na hemofilię. Zgodnie z kartą charakterystyki lek 
ten podawany jest dożylnie. Pytanie dotyczy kwestii posiadania 
przez pielęgniarkę stosownych kwalifikacji w postaci odbytego 
szkolenia z zakresu przetaczania krwi lub jej składników.

Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi - dalej u.p.s.k., 
w art. 14 ust. 1 stanowi, że pobieranie krwi i jej składników oraz 
preparatyka są dopuszczalne wyłącznie przez jednostki organiza-
cyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 
2-4, po uzyskaniu akredytacji, a w zakresie pobierania krwi i jej 
składników w celu wytwarzania produktów krwiopochodnych po 
uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.o.p.s.k. przetoczenia krwi lub jej 
składników mogą dokonywać wyłącznie:

1) lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym wy-
konującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) na zlecenie lekarza pielęgniarka lub położna wykonująca 
zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne, pod warunkiem że odbyła organizowane przez 
regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum 
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MSWiA odpowiednie przeszkolenie praktyczne i  teore-
tyczne potwierdzone zaświadczeniem.

W myśl art. 5 pkt 19 u.o.p.s.k. składnikami krwi są frakcje 
krwi o właściwościach leczniczych uzyskiwane różnymi metoda-
mi, w szczególności: krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki 
płytkowe, osocze, krioprecypitat.

W oparciu o art. 21 ust. 7 u.o.p.s.k., zostało wydane rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z 16.05.2017 r. w sprawie szkolenia 
pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej 
składników - dalej r.s.p.k.

Zgodnie z § 3 ust. 3 r.s.p.k., część praktyczna szkolenia zapew-
nia uczestnikom nabycie następujących umiejętności związanych 
z przetaczaniem krwi i jej składników:

1) kwalifikowanie dawców krwi;
2) pobieranie krwi i jej składników oraz ich preparatyka 

przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i auto-
matycznych;

3) przechowywanie krwi i jej składników;
4) wykonywanie badań immunohematologicznych przed 

zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników, w tym 
oznaczanie grup krwi, wykonywanie próby zgodności 
i dokumentowanie tych procesów;

5) pobieranie krwi i jej składników z banku krwi;
6) kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do za-

biegu przetoczenia;
7) postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej 

składniki;
8) identyfikacja biorcy krwi i kontrola dokumentacji;
9) dokonywanie i dokumentowanie zabiegu przetoczenia;
10) obserwacja biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przeto-

czenia krwi i jej składników;
11) postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabie-
giem przetoczenia krwi i jej składników, w tym pobie-
ranie próbek do badań w przypadku ich wystąpienia;

12) postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi.
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O odbytym szkoleniu wydawane jest zaświadczenie przez jed-
nostkę szkolącą.

Zakres ww. szkolenia nie obejmuje podawania czynnika krzep-
nięcia VIII, a to oznacza, że pielęgniarka podająca czynnik krzep-
nięcia VIII nie musi posiadać zaświadczenia o odbytym szkoleniu 
z zakresu przetaczania krwi lub jej składników.

Dodać należy, że „Narodowy program leczenia chorych na 
hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018” sta-
nowiący kontynuację części zadań realizowanych w latach 2005-
2011 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program 
leczenia hemofilii na lata 2005-2011”, w zakresie zakupu koncen-
tratów czynników krzepnięcia, przewiduje możliwość podawania 
chorym czynnik krzepnięcia nawet w warunkach domowych, 
przy zachowaniu zasad określonych przez producentów czynnika 
krzepnięcia.

Iwona Choromańska
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T  
urnus rehabilitacyjny dla pielęgniarek 

Szanowni Państwo

Wydłużający się czas życia i okres pracy zawodowej jak również 
obciążenie psychofizyczne związane ze specyfiką danej pracy oraz 
brak nowych pracowników na rynku pracy stawia nas w obliczu 
nowych wyzwań i nowych potrzeb społecznych.

Wychodząc im naprzeciw stworzyliśmy ofertę turnusów rehabili-
tacyjnych sprofilowanych na szczególnie obciążone grupy zawodowe 
(pielęgniarki, strażacy, policjanci, straż graniczna i inni).

W trakcie turnusu prowadzone są oddziaływania skojarzone: edu-
kacyjne, profilaktyczne, psychologiczne, wspierające i rehabilitacyjne.

Ich celem jest poprawa, utrzymanie lub przedłużenie zdolności 
do pracy uczestników zwracając uwagę na specyficzne potrzeby 
danej grupy zawodowej - zarówno w sferze psychicznej (wypalenie 
zawodowe, przewlekły stres, radzenie sobie z emocjami) i fizycz-
nej (złagodzenie dolegliwości bólowych ze strony narządu ruchu, 
szczególnie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, szyjnego, kończyn 
dolnych, rwy kulszowej, obrzęków kończyn dolnych). Jak również 
oddziaływań prozdrowotnych wpływających na poprawę samopo-
czucia, sprawności i jakości życia oraz będących profilaktyką prob-
lemów zdrowotnych i niepełnosprawności w wieku późniejszym.

Przedstawiamy Państwu ofertę - propozycję skierowaną do pielęg-
niarek w wieku 55+, które chcą poprawić swój stan zdrowia i spraw-
ności i dalej z satysfakcją pracować zawodowo.

Z wyrazami szacunku
Marianna Antoniuk

Dworaki Staśki, 24.05.2018 r.
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Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny  
dla pielęgniarek i położnych.

Założenie:
1. Zwiększenie świadomości wpływu aktywności fizycznej na ogól-

ne samopoczucie.
2. Ocena problemów ruchowych, zespoły bólowe kręgosłupa wy-

nikające z pracy - jak zapobiegać, diagnozować i leczyć?
3. Ocena i umiejętności rozpoznawania problemów psychologicz-

nych, związanych z objawami wypalenia zawodowego, zaburzeń 
depresyjnych i lękowych. Stres zawodowy i objawy somatyczne. 

4. Nauczenie umiejętności radzenia sobie z tymi sytuacjami, naby-
cie praktycznych umiejętności; poznanie i wyćwiczenie technik 
radzenia w w/w sytuacjach.

5. Trening poczucia godnościowego - pielęgniarka to bardzo ważny, 
odpowiedzialny i szanowany zawód.”

Uzasadnienie:
1. Częste zespoły bólowe związane z wykonywaną pracą.
2. Przeciążenie pracą.
3. Zwiększony poziom uzależnień.
4. Niskie poczucie zadowolenia zawodowego oraz poczucie zani-

żonej  samooceny i niedocenienia zawodu.
5. Problemy w komunikacji: pielęgniarka - lekarz, pielęgniarka - pie-

lęgniarka, pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina.

Grupa docelowa:
Pielęgniarki i położne pracujące z pacjentami.

Czas:
Od poniedziałku do niedzieli.
Zajęcia 800 - 2100
Podział zajęć. Przerwy. Posiłki.

Program:
1. Rehabilitacja ruchowa, diagnoza problemów, rehabilitacja ogól-

noustrojowa i zespołów bólowych kręgosłupa, zabiegi fizjote-
rapeutyczne.
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2. Elementy terapii grupowej.
3. Elementy grupy Balinta.
4. Choreoterapia / muzykoterapia.
5. Techniki relaksacyjne. Techniki radzenia sobie ze stresem.
6. Rozpoznawanie objawów zespołu wypalenia, objawów soma-

tycznych i lękowych.
7. Radzenie sobie z objawami.
8. Trening komunikacji pielęgniarka - lekarz, pielęgniarka - pielęg-

niarka, pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina.

Wyniki:
1. Poprawa funkcjonowania, umiejętności niwelowania dolegliwości 

bólowych ze strony układu kostnego i nerwowo - mięśniowego
2. Wgląd w swoje mechanizmy obronne.
3. Diagnoza problemów somatycznych i innych zagrażających zdro-

wiu pielęgniarki.
4. Umiejętność wykorzystania technik i sposobów radzenia sobie 

w/w problemach.
5. Umiejętność przedstawiania swoich problemów związanych ze 

stresem osobom udzielającym pomocy.

Osoby prowadzące:
1. Lek. med. Sławomir Jakima, specjalista psychiatra - seksuolog, 

psychoterapeuta PTP superwizor.
2. Ewa Małachowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychotera-

peuta PTP, superwizor PTS.
3. Marianna Antoniuk, mgr pedagog specjalny, licencjonowana 

pielęgniarka.
4. Lek. med. Mariusz Mikulski specjalista psychiatra, internista, 

terapeuta uzależnień.
5. Zespół fizjoterapeutów i rehabilitantów: mgr Magdalena Sty-

pułkowska, mgr Małgorzata Kropiewnicka, lic. Piotr Jankowski, 
technik masażysta Patryk Kulesza

Zakład Rehabilitacyjny NZOZ „MD Care” Sp. z o.o. od wielu lat pro-
wadzi rehabilitację pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. 
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Dysponujemy nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym pomocnym 
w diagnozie i leczeniu.

Wykładowcy mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć i 
warsztatów z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem, relacji 
międzyludzkich związanych ze służbą zdrowia. Wszyscy mają wielo-
letnie doświadczenie w pracy zawodowej w warunkach szpitalnych 
i ambulatoryjnych.

Miejsce:
NZOZ „MD CARE” Dworaki Staśki 46.
Zakład  posiada nowoczesną bazę noclegową i konferencyjną. 
Wykładowcy związani są z zakładem.
Zakład prowadził kursy szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych 

z zakresu komunikacji, relacji i negocjacji.
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R  
ok Ireny Sendlerowej

2018 - rokiem Ireny Sendlerowej 

Irena Sendlerowa ps. „Klara”, „Jolanta”, sanitariuszka i pie-
lęgniarka, która podczas II wojny światowej wraz z kierowa-
nym przez siebie zespołem Wydziału Dziecięcego Rady Pomocy 
Żydom polskiej organizacji podziemnej Żegota uratowała od 
śmierci około 2500 żydowskich dzieci. 

W 1965 r. otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów 
Świata, a w latach 2007 i 2008 została zgłoszona do Pokojowej 
Nagrody Nobla. 

W tym roku mija 10-ta rocznica śmierci Ireny Sendlerowej, jak 
również 75-ta rocznica wybuchu powstania w getcie, podczas 
którego niosła pomoc ludności żydowskiej.

Sejm zadecydował, że rok 2018 jest rokiem Ireny Sendlerowej 
-oddając w ten sposób hołd za ogromne poświęcenie i działania 
na rzecz ratowania drugiego człowieka.

Irena była jedynym dzieckiem Janiny Karoliny i Stanisława 
Krzyżanowskich. Ojciec był lekarzem i szczególną troską otaczał 
biedotę żydowską oraz chłopów. Irena Sendlerowa wychowywana 
była w atmosferze szacunku dla każdego człowieka, poszano-
waniu godności i równości praw. Wśród jej rówieśników były 
również dzieci żydowskie, które początkowo nie uczestniczyły 
we wspólnych zabawach. To ojciec zwrócił jej uwagę na ich nie-
sprawiedliwe traktowanie i od tej pory poświęcała im bardzo 
dużo czasu. 

Dzieci szybko nawiązywały kontakty, a podczas zabawy uczyły 
się wzajemnie swoich języków. Dzięki temu Irena Sendlerowa 
poznała „jidysz”, co w przyszłości ułatwiło jej organizowanie 
pomocy Żydom. Kiedy wybuchła wojna aktywnie działała w Wy-
dziale Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego, jako opiekunka 
społeczna. Największą jej bolączką była sytuacja dzieci. Dzia-
łalność humanitarną na ich rzecz utrudniały liczne przepisy, 
których ominięcie wymagało odwagi, wielu umiejętnoś ci, kon-
taktów i pieniędzy. Grupa, którą udało się stworzyć Send lerowej 

Warto wiedzieć



88

Biuletyn nr 106/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

organizująca pomoc Żydom, początkowo liczyła pięć, a później 
dziesięć osób. Potrzeby rosły, a trudności się piętrzyły.

Nie przestała działać mimo zakazu udzielania pomocy ludności 
żydowskiej wydanemu władzom miejskim w październiku 1939 
roku i mimo utworzenia getta (1940 r.). 

Irena Sendlerowa nawiązywała kontakty z różnymi instytuc-
jami zdrowotnymi i sanitarnymi, dzięki czemu udało jej się uzys-
kać przepustki, które umożliwiały swobodne poruszanie się po 
getcie do stycznia 1943 r. W stroju pielęgniarskim przenosiła 
lekarstwa, szczepionki, żywność, odzież, pieniądze. Niezmiennie 
najważniejszymi były dzieci. 

Irena Sendlerowa pracując w Referacie Opieki Zamkniętej nad 
Dziećmi i Młodzieżą, była pomysłodawczynią i koordynatorką 
akcji włączenia żydowskich dzieci do działań mających na celu 
umieszczanie bezdomnych maluchów w zakładach opiekuńczych.

Irena Sendlerowa pracowała zawodowo do 1967 roku, zawsze 
była związana z instytucjami opiekuńczymi, wychowawczymi, 
służbą zdrowia i edukacją. W latach 1954-1955, między innymi, 
była zastępcą dyrektora w Państwowej Szkole Położnych i zas-
tępcą dyrektora Państwowej Szkoły Laborantów. Przez cztery 
lata, również pracowała w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, kierując Departamentem Średnich Szkół Medycznych.

informacje NRPiP
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Z  mojej praktyki ...

Pacjent onkologiczny to termin powszechnie obecny w me-
diach. Definiuje go wyraźnie rodzaj schorzenia - nowotwór, 
w tym dobrze znany opinii publicznej rak. Pod jego banderą znaj-
duje się w Polsce tysiące osób. Liczba pacjentów onkologicznych 
z roku na rok rośnie w siłę, osiągając w roku 2016 rekordową dla 
kraju liczbę 180 tysięcy. Statystycy uspokajają - to wciąż niewiele 
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, szczególnie 
z Węgrami, Czechami, czy Danią. Może i tak, aczkolwiek życie 
z rakiem jest u nas najkrótsze. Wielu pacjentów nie dożywa pięciu 
lat od zdiagnozowania choroby, co daje nam smutne przedostat-
nie miejsce na tle państw UE. 

Pacjent onkologiczny to termin trudno definiowalny. Z jednej 
strony będzie to właśnie przypadek, case study choroby, z dru-
giej - cała bio-psycho-społeczna konstrukcja, oblepiona rakiem, 
jak mchem. To chory, który nawet, gdy wyleczony, będzie myśleć 
o nawrocie choroby, o chemioterapii, radioterapii, czy długiej 
hospitalizacji. Rak odciśnie na nim swe piętno wykraczające poza 
bliznę znaczącą zabieg operacyjny, czy grube teczki, zwane histo-
rią choroby. Owe akta sprawy pacjenta nie dotykają jego istoty, 
nie poświadczają zmian, które w nim zaszły, czy walki, którą 
stoczył ze sobą podczas trwania terapii. Nie dowodzą też tego, że 
z chwilą zamknięcia sprawy, chory przestaje być onkologicznym. 
On wciąż nim jest i będzie, przynależąc duchowo do wielkiej 
wspólnoty podobnych sobie braci i sióstr w chorobie.

Przez dziesięć lat pracowałem z pacjentem onkologicznym na 
bloku operacyjnym. Jestem pielęgniarzem, którego kontakt z pac-
jentem, z racji oddziału, był z natury dość specyficzny. Przez 
większość wspólnie przepracowanego czasu chory jest znieczu-
lony, a więc nieprzytomny, emitujący sygnały, które odbieram 
wzrokiem, słuchem, dotykiem i aparaturą. Ten jednak epizod 
spotkania, w którym jedziemy wspólnie na salę, czy wracamy na 
oddział, pozwala mi stwierdzić, że grupa chorych onkologicznie 
to ludzie niezwykli - odważni, silni, oraz uważni. Racjonalnie 
patrzący na świat, przeważnie skromni i mądrze zdystansowani, 
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płynący z nurtem wydarzeń bez walenia rękoma w fale, cierpliwie 
wyglądający brzegu i słońca.

Trudno wyobrazić mi sobie emocje, które targały każdą, poje-
dynczą pacjentką z chwilą, gdy poszła, najczęściej dla towarzys-
twa, na badanie mammograficzne, a wróciła z nieplanowaną 
diagnozą raka. Nie widzę tych łez, wylanych po cichu w ła-
zience, w koszulę przyjaciół, lub w snach, nie słyszę półprawd 
i kłamstw, jakimi zwodzą nierzadko dzieci, kryjąc przed nimi 
wizyty w szpitalu, czy blizny. A wszystko do czasu. Z niepozornej 
szczeliny, jaką jest podejrzenie, powstaje diagnoza - pęknięcie, 
jak wyrwa w rzeczywistości i to, co spychane poza świadomość, 
staje się wreszcie naturalną częścią istnienia. Do tego nowego 
trzeba się przyzwyczaić. Do innej percepcji, segregacji proble-
mów na odpadki małe i wielkogabarytowe, do własnej słabości 
i do potrzeby pomocy. Tak przeorganizowany świat jest nową 
przes trzenią nie tylko dla chorego, ale i bliskich. 

Jedna z pacjentek opowiadała mi kiedyś o swojej chemiotera-
pii. Znosiła ją nieźle, choć wypadły jej włosy, zastąpione peru-
ką, wyglądała inaczej, choć czuła się dobrze. To, co dotknęło ją 
w sposób szczególny to sposób, w jaki zmiany te przyjął jej wierny 
i stary pies. Przez tydzień cofał się przed nią, unikał dotyku, zer-
kał niepewnie, nie dowierzając jak gdyby intencjom przybysza, 
którego nie mógł rozpoznać. To zapach - twierdziła - musiał się 
zmienić, chemia przenika nie tylko do krwi i ogniska choroby, 
penetruje cały organizm, wypełnia człowieka na poziomie mi-
kroskopowym. I jej pies to czuł, potrzebował na wszystko czasu, 
tak jak rodzina, która musi oswoić swój lęk, irytację, czy znie-
cierpliwienie, żywione nie tyle wobec chorego, co jego choroby. 
Trzeba nie lada odwagi, by powiedzieć innym i przed samym sobą 
„mam raka”. Chory onkologiczny mówi o tym na swój sposób 
codziennie. Żyje z chorobą, oswaja ją jak dzikie i niebezpieczne 
zwierzę, które łapie na smycz i wprowadza, jak znajdę, do domu.

Onkologia jest nierozerwalnie związana ze strachem. To po-
jęcie „rak” robi wrażenie, chorzy pytają o jego szczypce, o płeć, 
o wyg ląd obcego i głębokość, na którą zapuścił korzenie. Z ra-
kiem związane są trudne do oswojenia przymiotniki, takie jak 
złośliwy, agresywny, czy inwazyjny. Język buduje tradycję stra-
chu przed rakiem, jako nieuleczalną chorobą. Lepiej nie ruszać, 
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odłożyć w czasie, lub nawet - rak nie lubi noża, potrafi się mścić. 
Tym samym pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową 
zgłaszają się do lekarza później, niż powinni, znajdując się już na 
starcie prawie na linii mety. Świadomość problemu każe niekie-
dy uciekać, szukać alternatyw dla owianej grozą chemioterapii, 
czy naświetlania, kojarzonego z niechlubnym promieniowaniem 
czarnobylskiej fabryki. 

Są więc znachorzy, bioenergoterapeuci, sprzedawcy sprzętu 
paramedycznego, ubrani w białe, gustowne fartuchy, którzy 
handlują nadzieją jak garnkiem złota na końcu tęczy. Są porady 
życzliwych pseudo ekspertów z forów internetowych, zalecają-
cych okłady z cebuli lub skrobi, oraz diety oparte na czosnku. Są 
wreszcie sąsiedzi sąsiadów, zwodzący na pokuszenie, powołują-
cy się na kolejnych sąsiadów i ich doświadczenia. Niełatwo jest 
przejść obojętnie przez ten natłok opinii, zawierzając się wreszcie 
szpitalnej placówce, której chory odda się bezkrytycznie słowami 
- róbcie ze mną, co chcecie. Tak to wygląda w praktyce. Cho-
ry onkologicznie musi zaufać, by przeżyć, choćby nawet wbrew 
statystyce. Tak rozumiana kapitulacja jest wielkim krokiem do 
przodu. Przekroczenie progu szpitalnych drzwi bywa dla wielu 
najtrudniejszym elementem całej terapii. To efekt wewnętrznej 
walki z głosem rozsądku, gdzie wstyd, czy strach musi dać za 
wygraną. Być może to pierwszy, faktyczny moment, gdy pacjent 
przyznaje się do choroby nie tyle przed lekarzem, co samym sobą. 
Swoista metamorfoza, gdzie system wartości podlega rekalibracji 
do kwestii fundamentalnych, jakimi były od zawsze zdrowie 
i szczęście budowane na rzeczach małych.

Przemiana, która ma miejsce, dotyczy też granic przestrze-
ni własnej. Niezwykle dziwi sytuacja, gdy pacjentka, rozbiera-
jąc się przed zabiegiem operacyjnym, nie używa podanego jej 
prześcieradła do okrycia własnej nagości. Zasłania jedynie usta, 
tłumacząc ze wstydem, że nie ma protez zębowych i może le-
piej, jeśli w ogóle zamilknie, bo jakoś głupio tak mówić... Chory 
onkologicznie jest doświadczony przez szpital z tej dobrej, jak 
i złej strony - nabiera dystansu do ciała, które ktoś wkłada raz 
po raz do maszyn, nakłuwa, oświetla, czy obrysowuje markerem, 
znacząc pierwsze i szacunkowe linie cięcia skalpelem przed ope-
racją. To z jego ciała wyjąć należy macicę, czy fragment jelita, 
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jak gdyby wszystko było już zbędne i nadwyżkowe. To przecież 
jedynie ciało, tworzywo, ważniejszy bywa stan ducha, rodzina, 
motywacja zaklęta w dzieciach, lub małe radości, jak słońce za 
oknem, czy spacer. Chory onkologicznie zatraca przywiązanie do 
ciała - każe niekiedy wycinać wszystko, jak leci, byle uderzyć w 
raka. Jest przy tym cierpliwy. Jeśli boli, to znaczy, że boleć musi, 
a tak w ogóle to da się wytrzymać - odjęcie piersi, ucha, wargi, 
czy fragmentu skóry. Identyfikacja z tym własnym ciałem może 
wyraźnie przeszkadzać, więc lepiej nie przyzwyczajać się mocno 
do tego, co można niebawem stracić. Cena wygranej z rakiem nie 
jest prawie nigdy zbyt wielka, chyba że w grę wchodzi stornia, 
zwana sztucznym odbytem. To czasem przepaść nie do przejścia 
dla chorych - finał budzący wstręt, jak smutna karykatura ciała. 
Woreczek przy brzuchu przeszkadza mentalnie, przypomina o 
raku, naznacza na lata czymś odruchowo przykrym i nie natu-
ralnym. A jednak i wtedy, z upływem czasu, chory staje na nogi 
- oswaja po mistrzowsku sytuację, jak doświadczony pragmatyk, 
docenia na nowo życie, pogodzony na dobre z losem i życzliwie 
ciekawy przyszłości.

Kontakt z pacjentem był dla mnie największą wartością ostat-
nich dziesięciu lat, spędzonych w szpitalu onkologicznym. Tutejsi 
chorzy ujmowali mnie zawsze swoją skromnością, poczuciem 
humoru i pewną szczególną mądrością, do której trzeba doro-
snąć. Podziwiać ich będę zawsze za niesłabnący hart ducha, czy 
wdzięczność, wyrażaną za byle głupstwo, za szczerość w mó-
wieniu o strachu i zaufanie, którym mnie obdarzyli. Szpital jest 
miejscem szczególnym, opisanym rolami, jak film kostiumowy 
z bohaterami. Tylko z mojego punktu widzenia bohaterem jest 
człowiek w pidżamie, lub kurtce, siedzący niepozornie na krześle 
przed drzwiami z napisem onkolog.

Sebastian Kuklo 
plg. specjalista anestezjologia i intensywna terapia  

mgr oligofrenopedagogiki
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Z  mojej praktyki ...

Zespół majaczeniowy jest zjawiskiem dość dobrze znanym 
osobom zatrudnionym na oddziałach intensywnej terapii, opieki 
pooperacyjnej, czy chirurgii. Większość z pracujących tam pie-
lęgniarek z pewnością zna przypadki pacjentów niespokojnych, 
zdezorientowanych i nielogicznych, czasem nawet agresywnych. 

Są to z reguły chorzy w starszym wieku (powyżej 65 roku życia), 
dla których zabieg operacyjny wykonany czy to w znieczuleniu 
ogólnym, czy przewodowym, może skutkować poważnymi, a na-
wet groźnymi dla zdrowia i życia powikłaniami neurologicznymi.

Zwiastuny zespołu majaczeniowego są łatwe do przeoczenia, 
szczególnie dla osób, które znają chorego od kilku zaledwie go-
dzin lub dni. Pielęgniarka, lub lekarz mogą nie zwrócić uwagi 
na dłonie pacjenta, jego palce bębniące nerwowo o łóżko, czy 
chwytające za dreny, na jego pomrukiwanie, lub szeptane pod 
nosem słowa - niepokój, widoczny w oczach, można usprawiedli-
wić sytuacją i zignorować do czasu, aż wszelkie symptomy będą 
już oczywiste. Choć i tu, wbrew pozorom, można popełnić błąd. 

Zespół majaczeniowy nie zawsze bowiem przyjmuje postać 
hiperaktywną, względnie łatwą do zdiagnozowania, gdzie po-
budzony psychicznie i fizycznie pacjent wykonuje chaotyczne, 
nieprzemyślane czynności, nierzadko na szkodę swojej osoby 
(wyrywanie drenów, cewników, podkłuć centralnych, wenflonów, 
rurki intubacyjnej, próbuje wstawać z łóżka i tak dalej). 

Zespół majaczeniowy może przyjąć postać hipoaktywną, ce-
chującą się nadmiernym spokojem, wręcz wycofaniem, oderwa-
niem od rzeczywistości i rozkojarzeniem. Owe niezbyt swoiste 
objawy maskowane być mogą wiekiem chorego, skutkiem ubocz-
nym działania środków przeciwbólowych, lub znieczulenia, czy 
rodzajem wykonywanego zabiegu operacyjnego, co tym bardziej 
utrudnia diagnozę. 

Odzwierciedleniem takich właśnie trudnoś ci są badania dr 
Sharon K. Inouye z 2013 roku, która szacuje częs tość występo-
wania zespołu majaczeniowego na 5-50 procent (artykuł „Deli-
rium in elderly people”). Przyjmuje się nawet, że blisko połowa 
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pacjentów pozostaje niezdiagnozowana, szczególnie dla przy-
padków hipoaktywnych, czy rzadziej spotykanych - mieszanych. 
Powikłanie to, wedle niektórych badań, nie wpływa znacząco 
na długość hospitalizacji chorego, niemniej poważnie utrudnia 
organizację pracy na oddziale szpitalnym. 

Jeden pacjent potrafi skutecznie dać się we znaki i dyżur, po-
zornie spokojny, zamienić w koszmar nie tylko dla personelu, 
ale i innych pacjentów przebywających na sali. Idealną sytuacją 
byłoby więc nie tylko skuteczne leczenie zespołu majaczenio-
wego, co przeciwdziałanie jego występowaniu. Obszarem tym 
zajmują się już na świecie fundacje i stowarzyszenia, które nie 
tylko badają i opisują zjawisko, ale prowadzą również różnorodne 
programy edukacyjne dla osób sprawujących opiekę nad pacjen-
tem, szczególnie w kontekście opieki pooperacyjnej.

Analiza przypadków pozwala na dziś dzień z dużą pewnością 
stwierdzić, jakie czynniki sprzyjają występowaniu zespołu ma-
jaczeniowego. Są to między innymi czynniki o podłożu soma-
tycznym (na przykład hipowolemia, anemia, infekcje, zaburzenia 
równowagi elektrolitowej, czy niedożywienie), jak i psychicznym 
(depresja, demencja, sytuacje stresowe, bądź też dysfunkcje wzro-
ku, czy słuchu, a więc trudności komunikacyjne). 

Co ciekawe, badania autorstwa dr Juraj Sprung z Mayo Cli-
nic (Minnesota) wskazują na korelację przyczynowo skutkową 
pomiędzy zespołem majaczeniowym, a demencją. W oparciu 
o analizę ponad dwóch tysięcy przypadków hospitalizowanych 
pacjentów po 65  roku życia stwierdzono zwiększone ryzyko 
wystąpienia demencji, lub trwałego pogorszenia funkcji poz-
nawczych u chorych, u których pooperacyjnie wystąpił zespół 
majaczeniowy.

W praktyce szpitalnej ogromny nacisk kładzie się dzisiaj na 
samo leczenie zjawiska, co kojarzone być może z Haloperidolem, 
lub przymusowym unieruchamianiem pacjenta. O ile łatwiej 
by łoby jednak przeciwdziałać jego występowaniu w oparciu 
o środki niefarmakologiczne, co postuluje między innymi Ho-
spital Elder Life Program (HELP) for Prevention of Delirium, 
a więc program zmierzający do optymalizacji warunków szpi-
talnych na potrzeby osób starszych. Program ten koncentruje się 
głównie na komunikacji z pacjentem, oraz udomawianiu prze-
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strzeni oddziału. Kładzie on nacisk na prosty, czytelny sposób 
rozmowy, jak również na bliski kontakt chorego z rodziną, lub 
znajomymi. Osoba starsza ma prawo do okularów, czy aparatu 
słuchowego, a ich zdejmowanie musi być dobrze uzasadnione. 
Najbliższe otoczenie pacjenta, a więc sala chorych, powinna być 
pomieszczeniem cichym, wyposażonym nie tylko w zegar oraz 
kalendarz, ale i telewizor, czy radio, co niestety kojarzone jest 
mylnie z odpłatnym luksusem. Oświetlenie powinno symulować, 
przy braku okna, warunki panujące na zewnątrz, a więc pozwolić 
na odróżnienie nocy od dnia. Zasada ta dotyczy w większości 
pacjentów unieruchomionych, którzy dość łatwo tracą poczucie 
czasu, co pogłębia ich dezorientację w obcym, budzącym strach 
miejscu.

Niezmiernie istotne wydaje się być zakotwiczanie chorych 
w dobrze im znanej rzeczywistości domowej. Pacjent ma więc, 
według rekomendacji HELP, prawo do posiadania swoich prywat-
nych zdjęć, poduszki, lub koca, swojej laski, lub balkonika, oraz 
totemów - przedmiotów, stanowiących jego tożsamość, pamiątek, 
z którymi wiąże ciepłe, prywatne wspomnienia. 

W każdej sytuacji istotne jest upodmiotowianie chorego, em-
patia i zwykła wrażliwość. Uwaga mu poświęcona ułatwia komu-
nikację, pozwala rozpoznać konkretną osobę, a co za tym idzie 
- zaufać jej. Plan dnia szpitala powinien być dobrze wyjaśniony, 
a chory odpowiednio poinformowany o procedurach, którym 
jest poddawany.

Szczególnie trudny dla osób starszych jest pobyt w oddzia-
łach wysokospecjalistycznych, na przykład intensywnej terapii. 
Natłok bodźców, lub - rzadziej - ich brak, obecność maszyn, 
bębniących alarmów, głosów, lub świateł palących się nawet nocą 
predestynuje do psychoz, czy nawet depresji. 

Temat hałasu na oddziałach intensywnej terapii został podję-
ty w 2013 roku przez Julie L. Darbyshire i J. Duncan Young. 
Wyniki ich pracy opublikowano w artykule „An investigation of 
sound levels on intensive care units with reference to the WHO 
guidelines”. Wskazują one na stale większy od rekomendowanego 
poziom hałasu, sięgający od 45 dB do 60 dB (odpowiednik pracu-
jącego odkurzacza) tak w dzień, jak w środku nocy. Co ciekawe, 
przynajmniej szesnaście razy na dobę poziom ten osiąga szczyto-
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wy pułap 85 dB, co odpowiada trąbieniu, lub dźwiękach głośnej 
muzyki w zamkniętych pomieszczeniach. W takich warunkach, 
jak łatwo to sobie wyobrazić, trudno nie tylko o sen, ale i choćby 
pozory zwyczajności. Stosowanie zatyczek do uszu wydaje się 
być najlepszym wyjściem, podobnie jak planowanie czynności z 
poszanowaniem pory nocnej pacjenta, bez względu na jego stan.

Odrębną kwestią jest rola telewizora, która jednym przeszka-
dza, a innym ułatwia pobyt w szpitalu. Obecność odbiornika nie 
sprzyja, wbrew pozorom, występowaniu zespołu majaczeniowe-
go. To właśnie obraz i dźwięk, domowy rytuał milionów Pola-
ków, pozwala ożywić medyczne, sterylne kąty rzeczywistością 
spoza szpitala - osadza w czasie i wydarzeniach, pozwala więc 
uczestniczyć w życiu, śledząc, chociażby biernie, losy postaci 
z filmów, czy wynik sportowych rywalizacji. Idealnym rozwią-
zaniem byłoby oczywiście wprowadzenie słuchawek do cichej 
i osobistej kontemplacji transmisji, jednak do takich luksusów 
droga niestety daleka. Póki co szpital pobiera opłaty za telewizję, 
jako że „kwestie te nie są świadczeniem zdrowotnym, ani nie wią-
żą się bezpośrednio z procesem ich udzielenia.” (Rzecznik Praw 
Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, artykuł „Szpitale żądają 
opłat za korzystanie z telewizora, szatni. To zgodne z prawem?”, 
Rynek Zdrowia). Innymi słowy pacjent ma być w szpitalu leczony, 
bez względu na komfort, którego oczekiwanie wciąż pozosta-
je fanaberią, czy starczym kaprysem roszczeniowego dziadka. 
Z przyczyn ekonomicznych zapomnieć również należy o wiel-
koformatowych zdjęciach, czy grafikach oswajających przestrzeń 
szpitala. Placówka medyczna wygląda tym samym obco, bardziej 
jak miejsce do przechowywania chorych, a nie opieki nad nimi.

Połowa pacjentów w wieku geriatrycznym będzie hospitali-
zowana w szpitalu, spora część z nich poddana zostanie opera-
cji. Zespół majaczeniowy pozostaje więc jednym z najbardziej 
istotnych zagadnień w praktyce medycznej XXI wieku, której 
odbiorcami będą osoby starsze. Ogromną rolę w jego profilaktyce 
powinien pełnić personel medyczny, koncentrujący swoje dzia-
łania na komunikacji, aktywizacji chorych, czy podejmowaniu 
działań zmierzających do oswajania przestrzeni szpitala. Takie 
postępowanie zmniejsza o 1/3 ryzyko występowania zjawiska, 
oraz, gdy już wystąpi, czas jego trwania (wg „A multicomponent 
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intervention to prevent delirium in hospitalized older patients” 
1999, autorstwa S. Inouye, S. Bogardus, P. Charpentier i in-
nych). W kontekście diagnozy, jak i czynników ryzyka, warto 
jest zbadać stan psychiczny chorego przed operacją. Taki punkt 
odniesienia pozwala wykryć cechy demencji, jak również odstęp-
stwa od sytuacji wyjściowej. Ponad wszystko pamiętać należy, 
że z punktu widzenia ekonomii, czy zwykłej wygody, lepiej jest 
przeciwdziałać, niż leczyć, czego skutkiem ubocznym może być 
tylko komfort chorego i jego dobre samopoczucie.

Sebastian Kuklo 
mgr oligofrenopedagogiki 

plg. specj. anestezjologia i intensywna terapia
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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


