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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Minęło lato, w tym roku wyjątkowo upalne, ale dla polskiego pielęgniarstwa 

nie był to czas wypoczynku i relaksu. 
W dniu 9 lipca 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopol-

skim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek 
i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, mające na 
celu doprowadzenie do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków 
pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce. Kolejnym 
krokiem w kierunku realizacji ww. porozumienia są trzy Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, które obowiązują od 3 września 2018 r. (str. 28-33).

Dlatego w tym numerze Biuletynu znajdą Państwo wiele tematów dotyczących 
różnych działań samorządu zawodowego w celu wypracowania należnego miej-
sca Pielęgniarek i Położnych w systemie opieki zdrowotnej w dzisiejszej Polsce.

Gorąco zachęcam też do współredagowania naszego biuletynu, czekam na 
Państwa propozycje, cenne podpowiedzi, sugestie ale i przede wszystkim na 
Wasze teksty dotyczące pracy zawodowej!

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Dr n. o zdr. Barbara Bebko

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku składa serdeczne gratulac
je z okazji powołania Pani na stanowisko 
Naczelnej Pielęgniarki w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym.
Życzymy Pani wytrwałości i wszelkiej po
myślności w realizacji zadań na nowo po
wierzonym stanowisku, kolejnych wspa
niałych osiągnięć zawodowych, sukcesów, 
dalszej owocnej współpracy oraz satysfakcji 
z wzmocnienia pozycji zawodowej środowi
ska pielęgniarskiego i położniczego.

W imieniu ORPiP w Białymstoku 
Przewodnicząca Cecylia Dolińska



4

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Życzenia i gratulacje

Serdecznie gratuluję!

Pani mgr Jolancie Kraśnickiej
z okazji obrony pracy doktorskiej, pt.

Szczepienia ochronne obowiązkowe 
i zalecane w Polsce w percepcji 

podopiecznych przychodni lekarzy 
rodzinnych Pro Medica Centrum  

w Białymstoku 

wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia 
pomyślności w życiu zawodowym, satysfakcji 
z wykonywanej pracy, kolejnych sukcesów i po-
myślności w życiu osobistym

życzy w imieniu ORPiP w Białymstoku

Przewodnicząca Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Serdeczne podziękowania  
Pielęgniarkom przechodzącym na emeryturę

Irenie Milewskiej i Jadwidze Drągowskiej 
z I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku

Za wspólne lata pracy wypełnione troską o to 
co najważniejsze - o życie drugiego człowieka. 
Życzymy, aby przyszłość przyniosła zdrowie, 
pogodę ducha, mnóstwo radości i powodów 
do uśmiechu. Cząstką Waszego życia jeste-
śmy i będziemy, więc o nas pamiętajcie i nas 

odwiedzajcie.
Współpracownicy  

I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy
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Życzenia i gratulacje

Zoi Romanowicz
Pielęgniarce Oddziału Intensywnej Terapii  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
gratulacje

w związku z odejściem na emeryturę, 
serdeczne podziękowania za wieloletnią 
współpracę, ciepło, uśmiech i życzliwość

składają Koleżanki i Koledzy

Wiek emerytalny po to nam jest dany, 
by realizować niespełnione plany. 
Są chwile co długo w pamięci zostają, 
choć czas upływa, nie przemija,  
są też osoby, które poznane,  
nie będą już nigdy zapomniane
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Życzenia i gratulacje

Naszej Drogiej koleżance 

Halinie Zakrzewskiej

W związku z przejściem na emeryturę naj
ser decz niejsze podziękowania za wspólnie 
przepra co wane lata, uśmiech, życzliwość  

i profesjonalizm. 
Życzymy zdrowia, pomyślności i radości  

w życiu osobistym.

Pielęgniarki z Oddziału Radioterapii II  
z Białostockiego Centrum Onkologii.
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Szkolenia w OIPiP

S  
zkolenia w OIPiP w Białymstoku

Kształcenie podyplomowe w OIPiP w Białymstoku pomimo 
wakacji są kontynuowane. Obecnie realizowane są cztery szko-
lenia specjalizacyjne w dziedzinach specjalizacji: 

■ Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek.
■ Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek.
■ Pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.
■ Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.
oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie: 
■ Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pie-

lęgniarek.

Miło nam poinformować, że OIPiP w Białymstoku już po 
raz kolejny wygrała przetarg na realizacje dwóch specjalizacji 
w dziedzinach: Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek 
i Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Szkolenia te, dofinansowane ze środków publicznych, rozpocz-
ną się jeszcze we wrześniu tego roku.

W drugim półroczu 2018 roku planujemy realizację trzech 
kursów specjalistycznych: 

■ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i po-
łożnych.

■ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

■ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek.

Gorąco zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej naszej 
Izby.

Beata Olejnik  
Sekretarz ORPiP w Białymstoku
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Bogusława E. Awdziej Marta Balicka-Cilulko
Katarzyna Bolesta  Elżbieta Borowska
Gabriela Chłus  Małgorzata Wanda Danowska
Elżbieta Gruszewska Małgorzata Jaremiszyn
Grażyna Anna Kaczan Krystyna Koptewicz
Krystyna Kowalczuk Halina Anna Kozłowska
Dorota Krystosiak Marzena Łupińska
Ewelina Maksimiuk Małgorzata Malinowska
Teresa Muczyńska  Aneta Ostrowska
Patrycja Polak  Katarzyna Puza
Marta Radziwoniuk Sylwia Rząca
Marta Sawicka  Jolanta Sławińska
Eugenia Szymańska Katarzyna Krystyna Snarska
Joanna Szyszko  Monika Wójcicka
Ewa Zimin

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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„Szkolenia”

P  
ismo CKPPiP

CKPPiP informuje, że Krajowy Instytut Medyczny proponuje 
pielęgniarkom i położnym, ukończenie kształcenia podyplomo-
wego z pominięciem przepisów regulujących system kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komunikat
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Minis-
tra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że Krajowy Instytut 
Medyczny prowadzący portal https://medical.edu.pl/, proponuje 
pielęgniarkom i położnym, ukończenie kształcenia podyplomowego 
metodą e-learning-u tj.: poza obowiązującym Systemem Monitoro-
wania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz z pominię-
ciem przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, w tym zwłaszcza  art. 67 ust. 4 pkt. 3), 
ust. 4a i ust.11, art. 71 ust.2 pkt.3), art.72 ust. 2 pkt.2), art. 73 ust. 2 
pkt.2), art. 75 ust.1 pkt.2), art.76 i art.80 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.123 z późn. 
zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ
nych (Dz. U. poz.1761). 

W związku z powyższym, ukończenie kształcenia prowadzone-
go przez podmiot nie posiadający statusu organizatora kształcenia 
podyplomowego, o którym mowa w art. 75 ww. ustawy, skutkować 
będzie brakiem możliwości zakwalifikowania tego kształcenia jako 
kształcenia podyplomowego w rozumieniu ww. ustawy oraz ryzy-
kiem niezakwalifikowania do egzaminu państwowego. 

Z-ca Dyrektora Centrum  
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

Beata Szlendak
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Urszula Krzyżanowska-Łagowska

U  
rszula Krzyżanowska-Łagowska

11 sierpnia 2018 roku zmarła 
Urszula Krzyżanowska-Łagowska 

Uroczystości pogrzebowe Pani Urszuli Krzyżanowskiej-
-Łagowskiej - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w latach 1991-1995 odbyły się w dniu 25 sierpnia 2018 na Cmen-
tarzu Komunalnym w Olsztynie.

W ostatnim pożegnaniu oprócz rodziny i przyjaciół Zmarłej 
udział wzięli przedstawiciele niemal wszystkich OIPiP z Polski, 
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pielęgniarskich, kon-
sultanci krajowi i wojewódzcy ds. pielęgniarstwa, przedstawiciele 
podmiotów leczniczych i kształcenia.
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Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku repre-
zentowały Panie: Janina Binkowska Przewodnicząca ORPiP I 
i II kadencji, Cecylia Dolińska Przewodnicząca VI i VII kadencji 
oraz Skarbnik Dorota Rodziewicz. 

W czasie uroczystości był odczytany życiorys. Życiorys jak 
i całe życie Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej określić 
można jednym zdaniem: było to życie GODNE.

W ten smutny deszczowy dzień, żegnaliśmy osobę wyjątkową, 
która pasją i entuzjazmem zarażała wielu, dla której trudności 
jakie napotykała na swojej drodze (a miała ich nie mało) nie były 

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
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porażką, ale motywacją do dalszego działania, żyła aktywnie 
i odważnie, z entuzjazmem, z potrzeby serca i działała dla dob-
ra pielęgniarek i położnych, przedkładając dobro ogółu ponad 
dobro własne.

Pani Urszula Krzyżanowska-Łagowska była wielką postacią 
polskiego pielęgniarstwa, które skierowała na tory nowoczes-
ności. Zaprezentowana przez Panią Urszulę Krzyżanowską-Ła-
gowską nowatorska wizja pielęgniarstwa jako samorządnej pro-
fesji, umożliwiła kształtowanie naszego zawodu w Polsce według 
nowych wzorów, zorientowanych ku przyszłości. Pani Prezes 

Urszula Krzyżanowska-Łagowska



14

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

wielokrotnie powtarzała, że wszystko zależy od świadomości 
i tę świadomość pielęgniarstwa polskiego budowała. Dokona-
ła czegoś niezwykłego, nieznanego w dotychczasowej historii 
pielęgniarstwa polskiego - dzięki Pani Urszuli Krzyżanowskiej-
-Łagowskiej powstał największy samorząd zawodowy w naszym 
kraju. 

To Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej zawdzięczamy, 
że dziś jesteśmy świadomi swojej tożsamości i samodzielnoś-
ci zawodowej, mamy powody do dumy z naszej wiedzy, naszej 
pracy, naszego miejsca w polskiej służbie zdrowia.

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
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Jestem wdzięczna, za możliwość osobistego poznania Pani Ur-
szuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej, mieliśmy ten zaszczyt i honor 
gościć Panią Prezes w Naszej Izbie z okazji XXV-lecia powstania 
samorządu zawodowego.

Rozmowy z Panią Prezes były swego rodzaju lekcją, podziwia-
liśmy Panią Prezes za nieustanne zaangażowanie w problemy 
pielęgniarstwa, bieżące i trafne komentarze, chęć ciągłej pracy 
pisarskiej na rzecz pielęgniarstwa i naszego samorządu zawodo-
wego, za wiedzę, inteligencję, sprecyzowane poglądy, doświad-
czenie i błyskotliwy dowcip.

Pożegnania są trudne, żegnamy Panią, słowami Pani wiersza:
Odnaleźć siebie
Panie mój, daj wiarę i siłę
Abym wiedziała, kim jestem
Daj jasność umysłu
I trzeźwość osądu.
Daj, nie żałuj-właściwego rzeczy oglądu
Daj cierpliwość i prawo do błędów
Daj, nie żałuj, nie hamuj
Ludzkich popędów.
Daj w chwili cierpienia
Nadzieję i wiarę
Że każdy trud i praca
Zawsze się w życiu opłaca.
Daj, nie żałuj
Ciepła Twego tchnienia
Daj możliwości do odnalezienia
Siebie i siebie zapomnienia.

 Żegnam Panią Pani Prezes

 Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
 Cecylia Dolińska

Właścicielem zdjęć z uroczystości pogrzebowych jest Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsz-
tynie - fotograf Bogusław Brzostowski.

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
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K  
alendarium

05.06.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

05.06.2018 Konferencja naukowa pt. Rola pielęgniarki w Zespole 
Interdyscyplinarnym zorganizowana przez firmy BoehrIn-
ger, IngelheIM oraz II Klinikę Chorób Płuc i Gruźlicy USK 
w Białymstoku w OIPiP w Białymstoku.

06.06.2018 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

06.06.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

06.06.2018 Warsztaty dla pielęgniarek i położnych operacyjnych 
pt. Nowości w pielęgniarstwie operacyjnym zorganizowane 
przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - uczestniczyło 
38 członków samorządu.

06.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

06.06.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

06.06.2018 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

06.06.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

12.06.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Neurologicznego z Pracownią Elektroence-
falograficzną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego 

Kalendarium OIPiP
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Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza 
w Choroszczy - przewodniczyła Elżbieta Sienkiewicz.

Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Krystynie Rogalskiej.

13.06.2018 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

14.06.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku - 
przewodniczyła Małgorzata Michalewicz.

Serdecznie gratulujemy Pani Naczelnej Pielęgniarce Bar-
barze Bebko.

16.06.2018 Obchody 100-lecia Odrodzenia Adwokatury Polskiej 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

18.06.2018 Konferencja pt. Tajemnica Medyczna. Praktycz-
ne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów - uczestniczyła 
Główna Księgowa Mariola Bogdan.

18.06.2018 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

19-20.06.2018 XI Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

21.06.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ambulato-
ryjnego i Kontraktowania Świadczeń.

21.06.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

22.06.2018 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza.

25.06.2018 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze-
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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27.06.2018 Wizytacja Grupowej Praktyki Pielęgniarek Środo-
wiskowych rosa s.c. - wizytację przeprowadziły Dorota 
Rojsza i Beata Olejnik.

27.06.2018 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

27.06.2018 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

27.06.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie postę-
powania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora 
ds. Ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku.

04.07.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

10.07.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.07.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

12.07.2018 Wizytacja indywidualnych praktyk zawodowych 
pielęgniarek: Praktyka Lekarza Rodzinnego w Białym-
stoku Joanna Redźko-Baszun, ul. Klepacka 4 - wizytację 
przeprowadziły Dorota Rojsza i Beata Olejnik.

27.07.2018 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

01.08.2018 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

07.08.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.08.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

Kalendarium OIPiP
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23.08.2018 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

25.08.2018 – uroczystość pogrzebowa Pierwszej Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Urszuli Krzyżanowskiej-
-Łagowskiej - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska i Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.

30.08.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

9.06.2018 - 11.07.2018 - 24.07.2018 - 8.08.2018  Posiedzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Podjęto - 171 uchwał:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 15 pielęgniarek i 2 położne,
•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 3 pie lęg-

niarki i 1 położna,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 88 pielęgniarek i 14 położ-
nych.

2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 18 pielęgniarek i 1 położna,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 4 pielęgniarki.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-

cych kształcenie podyplomowe:
•	wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-

nie podyplomowe - 1 uchwała: Centrum Edukacyjne 
eKspert Małgorzata Piotrowska w Białymstoku.

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (148 osób).

Kalendarium OIPiP
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5. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 

3 uchwały - 7 osób,
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego: 1 uchwała - 2 osoby.
6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 

w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 1 uchwała: Uniwersytecki 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.

7. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 16 
uchwał.

Kalendarium OIPiP



Styczeń 2019 
normy zatrudnienia 

w lecznictwie szpitalnym

Styczeń 2020 
kontynuacja rozmów 

płacowych

Dodatek dla absolwentów  
podejmujących pracę  

w Polsce oraz mentorów  
(POWER)

Możliwość dodatkowego  
zatrudnienia  

(służby) w wojskach  
obrony terytorialnej

Wrzesień 2018 
kontynuacja prac nad zmianą 

wskaźników w ustawie  
o płacy minimalnej

Wrzesień 2018 kontynuacja 
prac nad normami zatrudnie-
nia dla aos, psychiatrii, opieki 
długoterminowej, hospicyjna, 

rehabilitacja i uzdrowiska

Lipiec 2019 
wzrost wskaźników zatrudnie-
nia w oddz. psychiatrycznych

Stypendia dla studentów  
i dodatkowe wynagrodzenia 

dla opiekunów staży  
(POWER)

Kampania promująca pozytywny wizerunek  
pielęgniarki i położnej

Wzrost podstawowego  
wynagrodzenia zasadniczego  

o 1100 zł od 1 IX 2018  
+ 100 zł od 1 VII 2019

P  
orozumienie z dnia 09 lipca 2018 r.

Sierpień 2018  
weryfikacja list pielęgniarek  
i położnych uprawnionych  
do wzrostu wynagrodzeń  

dwa razy w roku

Styczeń 2019 
dodatkowe 6 dni płatnego 

urlopu szkoleniowego

Styczeń 2019 
porada pielęgniarska - świad-
czenie odrębnie finansowane
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Informacje NRPiP

P  
orozumienie z dnia 09 lipca 2018 r.

Informacja w sprawie  
Porozumienia z dnia 09-07-2018 roku

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018 r. zawarte w Warszawie 
pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem 
NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia do-
tychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w Polsce.

Porozumienie obejmuje następujące obszary:

Wynagrodzenia:
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto brut-

to po 2019 roku, wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze 
sporów zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadni-
czych o 1 500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe 
przekazywane przez NFZ do świadczeniodawców na podsta-
wie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019 r. tj. 
w kwocie po 1 600,- zł. brutto brutto miesięcznie na jeden etat 
lub równoważnik etatu.

Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na pods-
tawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte na podstawie 
Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 
4 x 400,- zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-
09-2018 r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
w kwocie nie mniejszej niż 1.100,- zł. w przeliczeniu na pełen 
etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019 r. miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,- zł. 
(łącznie, zatem o kwotę 1 200,-zł.). Te obligatoryjne wzrosty wy-
nagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1 600,-zł. brutto 
brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018 r. z NFZ na pod-
stawie OWU.

Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 
o kwotę 1 100,- zł. (a od 01-07-2019 r. o kolejne 100,- zł.) koszty 
tej podwyżki dla danej pielęgniarki lub położnej nie przekroczą 
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łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi praco-
dawcę kwoty 1 600,- zł. brutto brutto to pracodawca będzie zo-
bowiązany tej pielęgniarce lub położnej dopłacać nadal dodatek 
miesięczny do wynagrodzenia (chyba, że będzie inne porozumie-
nie w tej sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją 
Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia, że w pozostałym 
zakresie warunki przekazywania świadczeń z OWU nie ulegną 
zmianie, w tym pozostaną niezmienione mechanizmy podziału 
środków w danym podmiocie leczniczym 

UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego ich podziału 
w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub 
równoważnik etatu.

Przykład:
W przykładzie najbardziej skrajnym, pielęgniarka nowo za-

trudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku 
stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy 
(zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze 
nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018 r. do dyspozycji na 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1 600,-zł. brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018 r. pie-
lęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego 
o kwotę 1 100,- zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla 
pracodawcy wynosi:

1.100,- zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodaw-
cę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto 
brutto to) = ok. 1.330,- zł. – (a winno być brutto brutto 1600 
zł.). Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze 
dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia, na 
który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według 
wyliczenia 1.600,- zł. - 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu 
z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika.

Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących na etacie, 
które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji 
zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w pers-
pektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze 
stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgo-

Informacje NRPiP
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dzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 
brutto brutto. Kwoty na cele tej regulacji będą ujęte w nowelizacji 
Rozporządzenia MZ oraz w planach finansowych NFZ.

Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zmienia zasady dalszego 
przekazywania środków na podstawie OWU do pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.

Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęg-
niarek i położnych w podziale środków przekazywanych na pods-
tawie OWU, jeżeli pracują w kilku miejscach pracy w wymiarze 
przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.

Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgnia-
rek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowot-
nej (POZ). Porozumienie z 09-07-2018 r. reguluje zasady wzrostu 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na pods-
tawie stosunku pracy w POZ.

1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkol-
ne otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 
01-09-2018 r. o kwotę 1 100,-zł. (od 01-07-2019 r. o dalszą 
kwotę 100,- zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską 
liczbę zapisanych pacjentów wzrost stawki kapitacyjnej, jaki 
otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie wystarczy na 
pokrycie tej podwyżki.

2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych 
otrzymają również pozostałe pielęgniarki i położne POZ (nie 
mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące w gabi-
netach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki 
praktyki).

Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu 
Społecznego do rozmów celem zmiany obowiązujących obecnie 
współczynników pracy tak, aby odzwierciedlały one wykształ-
cenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników.

Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgo-
da Ministra Zdrowia oraz przede wszystkim Prezesa NFZ, aby 
świadczeniodawcy dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane do 
NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środ-
ków na podstawie OWU. Ma to znaczenie szczególnie dla nowo 
wchodzących do zawodu pielęgniarek i położnych, które prawo 

Informacje NRPiP
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do wykonywania zawodu otrzymują po 1 sierpnia danego roku. 
Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, 
które w trakcie roku będą chciały zmienić pracodawcę, co może 
być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych norm zat-
rudnienia w lecznictwie szpitalnym.

Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, że zapewni 
w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ finan-
sowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. 
Pielęgniarki i położne w tych podmiotach były poza działaniem 
podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca nie miał kontraktu 
z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki 
i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym 
wymagało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził się 
objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019 r. nowego świadczenia 
kontraktowanego przez NFZ tzw. porady pielęgniarskiej.

Warunki pracy:
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019 r. norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunku kontrakto-
wania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo 
szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia 
w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zacho-
wawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych na łóżko, przy czym 
od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych równoważniki 
zatrudnienia będą wyższe - 0,8 w oddziałach zachowawczych 
i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).

Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w obszarach opieka psy-
chiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specja-
listyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie uzdrowiskowe, stacjo-
narne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019 r. płatnego urlopu 
szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielę-
gniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie 

Informacje NRPiP
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się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach 
oraz kursach naukowych.

Pozostałe kwestie:
Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do 

zawodu pielęgniarek i położnych poprzez wypłaty stypendiów 
dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.

Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulu-
jących przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze 
w niektórych podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwięk-
szenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę 
w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia 
częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada cał-
kowitej dobrowolności (służbę w WOT podejmować będą tylko 
osoby tym zainteresowane).

Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania 
w przyszłości zmian systemowych w ochronie zdrowia, zmiany 
te będą konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019 r. rozpoczną 
prace nad projektem ustawy, która docelowo zastąpi rozwiązania 
zawarte w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto Strony 
uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także 
przedłożenia jego finalnej wersji - w terminie do 31-12-2018r. 
- do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji, jako program 
rządowy.

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych 
akcji protestacyjnych do dnia 01-01-2021 r., ale pod warunkiem 
realizacji postanowień Porozumienia. Dodatkowo strony umó-
wiły się, że w styczniu 2020 r. podejmą rozmowy mające ocenić 
realizację postanowień Porozumienia.

Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrz-
nych środków na wzrosty wynagrodzeń grupy zawodowej pie-
lęgniarek i położnych oraz poprawa warunków pracy mają być 
jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakła-
dach pracy własnych indywidualnych rozwiązań.

Informacje NRPiP



27

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych 
zostały zapisane, jako nie niższe. Porozumienie z dnia 09-07-
2018 r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości prowadzenia 
w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekaza-
nia dodatkowych środków (pochodzących od pracodawcy) dla 
uzupełnienia puli środków przekazywanych na podstawie w/w 
Porozumienia. 

Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZ-
ZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje 
płacowe, a także negocjacje dotyczące warunków pracy grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych, czy to w trybie zwykłym 
tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach zawodowych, czy też 
w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych.

Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zabrania i nie 
ogranicza również naszych Zakładowych i Międzyzakładowych 
Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału w negocjacjach 
płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze 
wszystkimi innymi organizacjami związkowymi dotyczącymi 
ogólnozakładowych wzrostów wynagrodzeń.

OZZPiP i NRPiP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały 
rozwiązywać lokalne spory w podmiotach leczniczych, w których 
uczestniczyć będą środowiska pielęgniarek i położnych.

Informacje NRPiP
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P  
orozumienie z dnia 09 lipca 2018 r.

Kolejny krok w kierunku realizacji  
Porozumienia z 9 lipca 2018 r.

W życie weszły 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia realizujące 
postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego 
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia 
oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1682/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1681/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia od-
rębnego sposobu finansowania
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1558/1



29

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Informacje NRPiP

R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 
i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 
r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373) w załączniku w § 16:
1)ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną 
w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681).”;

2)ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Określając współczynniki korygujące na podstawie ust. 

3, Prezes Funduszu uwzględnia wysokość dodatkowych 
środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie 
z  §  4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący 
środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 
pkt 3 i § 4a tego rozporządzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia:  
wz J. Szczurek-Żelazko
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 
i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 

2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ra-

mach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), i re-
alizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. 
o kwotę w wysokości nie niższej niż 1 200 zł miesięcznie, 
przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokoś-
ci nie niższej niż 1 100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na 
pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, 
o których mowa w § 4 .”.

§ 2.
1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o któ-
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rych mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), 
informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie 
pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadcze-
niodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęg niarki i położnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indy-
widualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w za-
kładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej 
specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie 
w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i rea li zujących 
świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę eta-
tów albo równoważników etatów, realizujących te świadcze-
nia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której 
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłącze-
niem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką roz-
liczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:
1) w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 

2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r.;
2) w 2019 r., według stanu na dzień:

a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
c) 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca 
posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie 
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapita-
cyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 
2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie da-
nych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od 

Informacje NRPiP



32

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy 
zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki 

zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okre-
sie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, 
w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym 
mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umow-
nej w wysokości do 5% tych środków.

§ 3.
W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych 

w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, stosuje się 
odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym 
mowa w § 1.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia.
Minister Zdrowia:  

wz J. Szczurek-Żelazko

Informacje NRPiP
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia 

odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 
i 1552) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 
2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdro-
wotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finanso-
wania (Dz. U. poz. 1225) w § 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) świadczenia udzielane przez:
a) pielęgniarki,
b) położne,
c) ratowników medycznych

– w zakresie dodatkowych środków finansowych przezna-
czonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia  
z up. M. Miłkowski
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L  
ist otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich, 
którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

Warszawa, 13 sierpnia 2018 r.

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”  
oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro  

polskiej ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią 
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 
2018 r. 

W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprze-
strzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwa-
rantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy. 
Przewodniczący Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położ-
nych ustawowego prawa do prowadzenia rozmów oraz podpisywania 
porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska. Podkreś-
lamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do 
powstrzymania deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych.

Porozumienie zawarte pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Po-
łożnych, Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych, a Ministerstwem Zdrowia oraz Na-
rodowym Funduszem Zdrowia daje nadzieję na rozwiązanie najbar-
dziej palących problemów naszego środowiska zawodowego. Mowa 
w nim m. in. o wdrożeniu norm zatrudnienia, regulacji płac, płatnych 
urlopach szkoleniowych, stypendiach dla studentów i absolwentów 
kierunków pielęgniarstwa i położnictwa, wypracowaniu strategii na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Takie gwarantowane roz-
wiązania wpłyną bezpośrednio na płace, warunki i bezpieczeństwo 
pracy każdej pielęgniarki i położnej w Polsce. Zatem są to działania 
na rzecz pracowników, które NSZZ „Solidarność” powinna wspie-
rać, tymczasem Przewodniczący Duda - wspólnie z organizacjami 
pracodawców - próbuje zablokować wejście w życie Porozumienia. 
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Chcemy również wyraźnie podkreślić, że nigdy nie negowaliśmy i nie 
negujemy działań innych organizacji reprezentujących interesy swo-
ich środowisk.

Oburzające słowa Przewodniczącego Dudy padały w sierpniu, mie-
siącu szczególnym dla każdego członka Solidarności. 38 lat temu 
ogłoszono „21 postulatów Solidarności”. 

Jesteśmy przekonani, że nasze starania wpisują się w ich realizację. 
Mając na uwadze publiczne wystąpienie liderów NSZZ „Solidarność”, 
należy zapytać, czy sierpniowe postulaty są w dalszym ciągu dekalo-
giem organizacji, którą reprezentują? Rodzi się także kolejne pytanie 
o to, dlaczego „Solidarność” pozwoliła w ostatnim dwudziestoleciu 
na tak drastyczne deprecjonowanie zawodów medycznych?!

Apelujemy do członków Solidarności o solidarność z pielęgniarka-
mi i położnymi, które inicjują pozytywne zamiany w ochronie zdro-
wia, liderów zaś o zaprzestanie prowadzenia negatywnej kampanii, 
dewaluującej działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych.

Prezes NRPiP Zofia Małas

Do wiadomości:
1. Mateusz Morawiecki, Premier RP
2. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
3. Andrzej Jacyna, Prezes NFZ
4. Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP
5. Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Informacje NRPiP
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPIP-DM.0025.210.2018 

Członkowie  
Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo 

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 12 lipca 2018 roku sygnowane 
przez Panią Józefę Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia (znak: PPK.0213.41.2018.JJ), które jest odpowiedzią na 
Stanowisko nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 
czerwca 2018 roku w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze 
składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe 
Ratownictwo Medyczne.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP Zofia Małas
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, 12.07.2018
Minister Zdrowia

Pani 
Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2018 r. zawierającego 
Stanowisko nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 
czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze 
składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie 
Zdrowia swoimi działaniami w żaden sposób nie ogranicza liczby 
pielęgniarek pracujących w systemie PRM.

Obowiązek zapewnienia należytej i zgodnej z prawem organizacji 
pracy w podmiocie leczniczym spoczywa przede wszystkim na kie-
rowniku tego podmiotu, który zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160) 
ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą.

Natomiast ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratow
nictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), która określa zasady 
organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, nie 
wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących zatrudniania pielęgnia-
rek systemu, czy ratowników medycznych. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami do wykonywania medycznych czynności ratunkowych 
uprawnieni są wszyscy członkowie zespołu ratownictwa medycz-
nego, czyli lekarze systemu, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki 
systemu. Jedynie w ramach systemu ratownictwa medycznego ra-
townik medyczny i pielęgniarka systemu posiadają równorzędne 
uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. 
Zatem decyzję o sprawach kadrowych podejmuje kierownik pod-
miotu i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy 
osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje.
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Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdro-
wotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieure-
gulowane w ustawie lub statucie danego podmiotu leczniczego, po-
winien określać regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Minister Zdrowia nie ma uprawnień do ingerowania w wewnętrzną 
politykę kadrową podmiotu leczniczego. Ponadto należy wskazać, 
że niezależnie od formy działalności podmiotu leczniczego, każdy 
świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie 
z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ogólnych warun-
kach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymagany-
mi od świadczeniodawców, określonymi w zarządzeniach Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczeniodawcy, którzy pod-
pisali z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są 
zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia 
i podlegają nadzorowi oraz kontroli uprawnionych organów Naro-
dowego Funduszu Zdrowia.

Reasumując uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia nie 
trwały i nie są prowadzone żadne prace mające na celu zmianę składu 
osobowego zespołów ratownictwa medycznego w systemie PRM.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Sekretarz Stanu  
Józefa Szczurek-Żelazko

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NRPiP-P.011.64.2018 

Pan Andrzej Jacyna  
Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie
W zawiązku z licznymi zapytaniami, jakie wpływają od pielęgniarek 

do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie finansowa-
nia, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o potwierdzenie informacji, czy od dnia 1 lipca 
2018 roku zostanie ujednolicona we wszystkich oddziałach woje-
wódzkich NFZ taryfa za osobodzień w wysokości 30,08 zł.

Zapytanie w powyższej sprawie kierujemy w związku z informacją, 
jaką otrzymali przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych podczas spotkania w dniu 12 marca 2018 roku od Prezesa NFZ.

Z uwagi na duże niezadowolenie środowiska zawodowego z pa-
nujących rozbieżności w taryfie w poszczególnych oddziałach wo-
jewódzkich NFZ, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie od-
powiedzi w powyższej sprawie. 

Prezes NRPiP Zofia Małas
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Warszawa, 22.06.2018 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Znak: DSOZ.401.1088.2018

Pani Zofia Małas  
Prezes NRPiP

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2018 r. znak: NRPiP 
-P.011.64.2018 w sprawie ujednolicenia we wszystkich oddziałach 
wojewódzkich NFZ taryfy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej, proszę przyjąć następujące wyjaśnienie. 

Po ukazaniu się 29  czerwca 2016 r. Obwieszczenia AOTMiT 
w  sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadcze-
nia pielęg nacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 
zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 27 sierpnia o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, taryfy ustalo-
ne dla świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, 
zos tały uwzględnione w zarządzeniu nr 60/2016-/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określania warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej. Taryfy obowiązują od stycznia 
2017 r.

 W tym miejscu należy podkreślić, że zawieranie i rozliczanie umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami, 
jak również efektywnie i bezpieczne gospodarowanie środkami finan-
sowymi, zgodnie z przepisami ustawy, należą do zadań dyrektorów 
oddziałów wojewódzkich NFZ.

Prezes Funduszu nie ma uprawnień do decydowania o wysokoś-
ci ceny oczekiwanej określanej w postępowaniach konkursowych 
lub rokowaniach, ogłaszanych przez dyrektorów OW NFZ, niemniej 
jednak zwraca się do dyrektorów OW NFZ o pilne zaimplemento-
wanie taryf ustalonych przez AOTMiT w przedmiotowym rodzaju 
świadczeń.
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W związku z art. 139 ustawy, zawieranie umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, odbywa się po przeprowadzeniu pos-
tępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Porównywanie 
ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń dokonuje się według kryteriów wyboru ofert, do których 
m.in. należy cena. Tak więc cena w danym zakresie świadczeń będzie 
zróżnicowana między świadczeniodawcami oraz między oddziałami 
wojewódzkimi NFZ.

Równocześnie uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
stara się zapewnić jak najlepszą dostępność do świadczeń i w mia-
rę możliwości zwiększa środki finansowe na realizację świadczeń 
zdrowotnych. 

Środki finansowe jakimi dysponuje NFZ i jakie kieruje na finan-
sowanie świadczeń opieki zdrowotnej są ograniczone, bowiem po-
chodzą zwłaszcza ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego 
też żaden podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia nie może 
wykroczyć poza środki przyznane na ten cel. Jest to sektor finansów 
publicznych, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa i odpowie-
dzialność za jej naruszenie przewidziana jest w przepisach ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U z 2017 r. poz. 1311 t.j.).

Departament Świadczeń  
Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia  

Leszek Szalak

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Warszawa, dnia 10-07-2018 r. 
Ministerstwo Zdrowia 
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!
 Nawiązując do pisma z dnia 21 maja 2018 r., znak: NIPIP-NRPIP -

DM.00.251.2018.TK, w którym zostały przedstawione wnioski z Ogól-
nopolskiej Konferencji na temat „Zabezpieczenia mieszkańców do
mów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie” oraz prośba 
o rozważenie zorganizowania spotkania Pana Ministra z przedsta-
wicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Panią Minis-
ter Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pielęgniarek 
i Położnych uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia podjęło 
współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przeprowadzenia 
prac analitycznych na temat zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej 
mieszkańcom domów pomocy społecznej. Z uwagi na początkowy 
etap prac oraz roboczy charakter działań, w chwili obecnej nie jest 
możliwe przekazanie szczegółowych informacji na temat projekto-
wanych rozwiązań w tym obszarze. 

Mając na uwadze powyższe, Departament uprzejmie dziękuje za 
przekazane informacje oraz wyrażoną gotowość do wspólnej pra-
cy w zakresie realizacji postulatów zgłoszonych przez uczestników 
Konferencji.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Stanowisko nr 18 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia  
i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu  

opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych 
realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach 

pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne 
podjęcie działań mających na celu zapewnienie osobom niepeł-
nosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i wyma-
gającym długotrwałej opieki pielęgnacyjnej równego dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki 
w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej nie jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 
41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.1938.) w zw. z art. 
4 ust.1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. 
Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) W konsekwencji powyższe-
go, nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 
w tym świadczeń zdrowotnych w czasie choroby, udzielanych 
przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej.

Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który 
został określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2018r., poz.734) dom pomocy społecznej niezależnie od 
typu świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji. 
Obecnie w domach pomocy społecznej coraz mniej jest miesz-
kańców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75 roku 
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życia z coraz bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, 
osób leżących z koncentracją problemów zdrowotnych (wielo-
chorobowości) w zakresie zdrowia somatycznego, psychiczne-
go lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga 
od pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, 
nie tylko pielęgnacji, ale realizowania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań, ograniczenia 
niedołęstwa starczego, diagnozowania i leczenia w ramach posia-
danych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane 
przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej w rzeczywistości 
nie różnią się od tych, które podejmowane są w zakładach opieki 
długoterminowej. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych świadczenia 
zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach 
pomocy społecznej powinny być kontraktowane i finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako odrębny produkt zapew-
niający całodobową opiekę pielęgniarską.

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych wnioskuje o jak najszybsze opracowanie, rzetelną wycenę 
i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego całodobowe 
świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów po-
mocy społecznej.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Warszawa, dnia 10-07-2018 r. 
Ministerstwo Zdrowia 
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

 Odpowiadając na pismo z dnia 5 lipca 2018 r., znak: NIPIP-NRPIP-
-DS.015.124.2018 .MG, przy którym przekazane zostało stanowisko 
nr  18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 
2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie 
nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pie
lęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz miesz
kańców tych domów oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 21  maja 
2018  r., znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.51.2018.TK, Departament Pie-
lęgniarek i Położnych przedstawia poniżej następujące informacje 
w przedmiotowej sprawie.

 Odnosząc się do pisma znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.51.2018.TK, 
które zawierało wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji na temat „Za
bezpieczenia mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia 
pielęgniarskie” oraz prośbę o rozważenie zorganizowania spotkania 
Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, De-
partament informuje, że odpowiedź na przedmiotową koresponden-
cję została udzielona Pani Prezes pismem z dnia 28 czerwca 2018 r., 
znak: PPA.0762.8.2018/BW (kopia pisma w załączeniu).

 W odniesieniu do przedstawionego stanowiska nr 18, dotyczącego 
opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecz-
nej na rzecz mieszkańców tych domów, Departament uprzejmie 
wyjaśnia, że w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub
licznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), osoby przebywające 
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w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej na 
zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich świadczeniobiorców. 
Mieszkańcy domów pomocy społecznej, którzy dokonali wyboru 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklara-
cji wyboru, mogą być objęci kompleksową i odpowiednią do stanu 
zdrowia opieką pielęgniarską, zgodnie z zakresem kompetencji pie-
lęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z ustalonym 
dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Zgodnie z § 16 
ust. 5 zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, sprawowanie przez pielęgniarkę poz 
opieki nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami przebywającymi 
w DPS obejmuje: 

1) współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuń-
czo-terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego 
mieszkańców;

2) edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb usta-
lonych planami opieki;

3)  realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych 
wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich. 

Należy także zauważyć fakt, że świadczenia pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej finansowane są w oparciu o roczną stawkę 
kapitacyjną korygowaną współczynnikiem odpowiednim dla grupy 
wiekowej świadczeniobiorcy albo charakteru miejsca pobytu świad-
czeniobiorcy. W odniesieniu do osób przebywających w DPS lub 
placówce socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej - stawka 
kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem 3,5. 

Natomiast wobec osób wymagających wzmożonej opieki udzielane 
są świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej 
w domu świadczeniobiorcy tj. w domu pomocy społecznej.

Departament nadmienia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa
nych ze środków publicznych, podstawą udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz 
jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta po-

Informacje NRPiP
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między świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego, 
w postępowaniu przeprowadzonym w trybie konkursu ofert lub 
rokowań. Umowa, określa m.in.: rodzaj i zakres udzielanych świad-
czeń opieki zdrowotnej, warunki ich udzielania, zasady rozliczeń 
pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczeniodawcami 
oraz kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec 
świadczeniodawcy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, że dom pomocy 
społecznej, ze względu na podleganie innemu, niż podmiot lecz-
niczy, reżimowi prawnemu nie zawiera z Narodowym Funduszem 
Zdrowia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ma jednak 
obowiązek umożliwienia i zorganizowania mieszkańcom pomocy 
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na 
podstawie odrębnych przepisów. 

W sytuacji gdy dom pomocy społecznej decyduje się na świad-
czenie usług pielęgniarskich na swoim terenie, a więc także na zat-
rudnianie pielęgniarek, stają się one pracownikami samorządowymi 
i  podobnie jak pozostali pracownicy podlegają przepisom ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 902.) oraz przepisom rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników sa
morządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). 

Niezależnie od powyższych informacji Departament wskazuje, że 
mając na uwadze przekazywane do Ministerstwa Zdrowia wnios-
ki dotyczące uregulowania zasad finansowania opieki pielęgniar-
skiej w domach pomocy społecznej, Ministerstwo Zdrowia podjęło 
współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przeprowadzenia 
prac analitycznych na temat zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej 
mieszkańcom domów pomocy społecznej. Z uwagi na początkowy 
etap prac oraz roboczy charakter działań, w chwili obecnej nie jest 
możliwe przekazanie szczegółowych informacji na temat projekto-
wanych rozwiązań w tym obszarze.

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora Departamentu  

Pielęgniarek i Położnych  
Dorota Zinkowska  

radca ministra

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

O  
pieka długoterminowa

Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Departament Pomocy i Integracji Społecznej  
DPS.V.076.14.2018.WW 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes 
Nawiązując do pisma z dnia 5 lipca 2018 r., znak NIPIP-NRPIP- 

DS.015.125.2018.MG, przekazującego Stanowisko nr 18 Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r., skierowane 
do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pragnę 
podziękować za apel w tej sprawie.

Uprzejmie informuję, że trwają wstępne wspólne prace pracowni-
ków Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pracowników Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w sprawie przygo-
towania nowego produktu - koszyka usług adresowanego do miesz-
kańców domów pomocy społecznej, który zakładałby całodobowe 
świadczenie usług w domach pomocy społecznej, w wymiarze adek-
watnym do potrzeb, łączący w sobie usługi podstawowej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej. Zakłada się również, że najwła-
ściwszym rozwiązaniem byłby kont rakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia podpisywany przez dyrektora domu pomocy społecznej. 
Trwają prace w tym zakresie.

W opinii Ministerstwa nierówności w wynagradzaniu tej grupy 
pracowników wynikają z tego, że pielęgniarki w domach pomocy 
społecznej w przeważającej liczbie są pracownikami samorządowymi. 
Trudna sytuacja finansowa samorządów często uniemożliwia pod-
niesienie wysokości wynagrodzeń nie tylko pielęgniarek, ale także 
innych pracowników domów pomocy społecznej.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

Krystyna Wirwicka
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I  
nstrukcja RODO

Ramowy wzór* instrukcji postępowania  
personelu domu pomocy społecznej DPS  

w sprawach udostępniania informacji  
o stanie zdrowia mieszkańca

* wzór wymaga dostosowania do konkretnej struktury organizacyjnej DPS.  
Nie jest uniwersalnym wzorem dla każdego przypadku - tzn. bez dostoso-
wania w szczegółach.

I. Postanowienia ogólne
1. Dom Pomocy Społecznej w ...................... (dalej DPS) prowadzi 

zbiór danych osobowych mieszkańców Domu.
2. Dane ze zbioru danych osobowych mieszkańców DPS, w tym 

dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, przetwarzane są 
w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych lub RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

3. Każdy mieszkaniec DPS ma prawo wglądu do danych oso-
bowych dotyczących jego osoby, znajdujących się w zbiorze 
danych DPS.

4. Zbiór danych osobowych mieszkańców DPS jest przechowy-
wany w warunkach zapewniających ochronę i zabezpieczenie 
przedmiotowych danych przed ich utratą lub ujawnieniem 
osobom nieuprawnionym. Dane osobowe mieszkańców DPS 
są przetwarzane w formie elektronicznej oraz w formie pa-
pierowej - dokumentacji znajdującej się w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych DPS.

5. Dostęp do zbioru danych osobowych mieszkańców DPS mają 
upoważnione osoby (pracownicy DPS), które złożyły sto-
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sowne oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powziętych 
informacji.

6. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem i prawidłowym 
przetwarzaniem danych osobowych mieszkańców DPS peł-
nią Kierownicy komórek organizacyjnych DPS, dysponują-
cych danymi osobowymi.

II. Zasady udzielania informacji o mieszkańcach DPS - 
osobom upoważnionym
1. Osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji o miesz-

kańcu DPS, w zakresie dotyczącym danych osobowych miesz-
kańca, zamieszkiwania w placówce, ogólnego sa mopoczucia 
oraz spraw administracyjnych związanych z za mieszkaniem 
w placówce są:
a) osoby, w stosunku do, których mieszkaniec lub jego przeds-

tawiciel ustawowy, wyraził zgodę na udzielenie informacji 
określonych w ust. 1 (zgoda mieszkańca lub przedstawiciela 
ustawowego, jest udzielana podczas przyjęcia mieszkań-
ca do DPS, w formie pisemnej i pozostaje złożona do akt 
osobowych mieszkańca),

b)  osoby bliskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pac-
jenta, tj. osoba małżonka, krewnego lub powinowatego do 
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, 
osoba pozostającą we wspólnym pożyciu - w przypadku 
mieszkańców nieprzytomnych bądź niezdolnych do zro-
zumienia znaczenia informacji.

2. Osobami upoważnionymi do uzyskania informacji o stanie 
zdrowia mieszkańca DPS są:
a) mieszkaniec DPS lub jego przedstawiciel ustawowy,
b) osoby, w stosunku do których mieszkaniec lub jego przed-

stawiciel ustawowy, wyraził zgodę na udzielenie informacji 
o stanie jego zdrowia (zgoda mieszkańca lub jego przeds-
tawiciela ustawowego, jest udzielana podczas przyjęcia 
mieszkańca do DPS, w formie pisemnej i pozostaje złożona 
do akt osobowych mieszkańca),

c)  osoby bliskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

Informacje NRPiP
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06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pac-
jenta, tj. osoba małżonka, krewnego lub powinowatego do 
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, 
osoba pozostającą we wspólnym pożyciu - w przypadku 
mieszkańców nieprzytomnych bądź niezdolnych do zro-
zumienia znaczenia informacji.

3. Informacji określonych w ust. 1, osobom upoważnionym, 
zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) - mogą udzielać tylko pracownicy 
socjalni DPS.

4. Informacji o stanie zdrowia mieszkańca DPS, osobom upo-
ważnionym, zgodnie z ust. 2 lit. a), b) i c) - może udzielać 
tylko lekarz prowadzący.

5. Informacji o stanie zdrowia mieszkańca DPS, w zakresie 
koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej - może 
udzielić tylko pielęgniarka DPS.

6. Informacji określonych w ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 5 pracownik 
socjalny, lekarz lub pielęgniarka - udzielają osobiście, osobom 
upoważnionym. Udzielenie informacji drogą telefoniczną 
- jest prawnie dopuszczalne, jednak istnieje ryzyko poinfor-
mowania osób nieuprawnionych - co może skutkować od-
powiedzialnością z tytułu naruszenia tajemnicy zawodowej 
orasz wyjawienia danych podlegających ochronie - spoczywa 
na osobie udzielającej informacji.

III. Zasady udzielania informacji o mieszkańcach  
- osobom nieupoważnionym

1. Informacje o mieszkańcach DPS dotyczące danych osobo-
wych mieszkańców oraz ich zamieszkiwania w Domu - mogą 
być udzielane tylko osobom upoważnionym do pozyskiwania 
takich informacji, określonym w pkt. II ust. 1 lit. a) i b).

2. W przypadku, gdy osoba trzecia nieposiadająca upoważ-
nienia do pozyskiwania informacji o mieszkańcach DPS, 
określonych w ust. 1 - wystąpi osobiście lub telefonicznie 
o udzielanie informacji o mieszkańcu, należy ją poinfor-
mować, o konieczności wystąpienia z pisemnym wnioskiem 
w takiej sprawie.

Informacje NRPiP
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3. Po doręczeniu do DPS pisemnego wniosku o udzielenie in-
formacji, określonych w ust. 2, przed udzieleniem ww. in-
formacji, należy:
a) zweryfikować fakt zamieszkiwania w DPS osoby, której 

wniosek dotyczy,
b) zwrócić się do mieszkańca, o wyrażenie zgody na udos-

tępnienie informacji, podając dane osoby wnioskującej,
c) w przypadku, gdy wniosek o udostępnienie danych, do-

tyczy mieszkańca, którego stan zdrowia uniemożliwia, 
wyrażenie przez niego zgody, na udzielenie informacji 
- wystąpić o taką zgodę do osoby upoważnionej do pro-
wadzenia spraw mieszkańca,

d) w przypadku mieszkańców, których stan zdrowia unie-
możliwia wyrażenie zgody na udostępnienie informacji, 
gdy nie ustanowiono osoby upoważnionej do prowadzenia 
spraw mieszkańca - nie udziela się informacji o miesz-
kańcu.

4. Za weryfikację danych, których dotyczy wniosek o udostęp-
nienie informacji o mieszkańcu oraz za udzielenie wyjaśnień 
wnioskodawcy, odpowiadają pracownicy socjalni DPS.

5. Informacji dotyczących stanu zdrowia mieszkańców - oso-
bom trzecim, nieupoważnionym do pozyskiwania informacji 
o mieszkańcu - nie udziela się.

Michał Bochenek

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

K  
ształcenie obcokrajowców

Warszawa, 18 lipca 2018 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-OIE.060.169.2.2018

Pani Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

 Szanowna Pani Minister
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 

z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii w kwestii dopuszczalności 
odbywania w Polsce tzw. studiów pomostowych przez pielęgniarki, 
które uzyskały kwalifikacje zawodowe na Ukrainie w szczególności 
posiadające tytuł młodszego specjalisty w obszarze pielęgniarstwa.

Należy wskazać, iż coraz częściej występują sytuacje, gdy pielęg-
niarka, która uzyskała kwalifikacje zawodowe na Ukrainie w szcze-
gólności posiadająca tytuł młodszego specjalisty w obszarze pielęg-
niarstwa kontynuuje kształcenie zawodowe w Polsce na studiach 
I stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w trybie niestac-
jonarnym (tzw. studia pomostowe) oraz uzyskuje tytuł zawodowy 
licencjata pielęgniarstwa.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 123 ze zm.) kształcenie w szkole pielęgniarskiej, a więc w uczelni 
prowadzącej kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie stu-
diów pierwszego stopnia może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku 
pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 
liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu pielęg-
niarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające 
wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu 
studiów, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.
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Ponadto zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia 
studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo 
dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 770) do podjęcia ww. studiów pomostowych, 
uprawnia świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia w przy-
padku pielęgniarek:

a) pięcioletniego liceum medycznego,

b) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w za-
wodzie pielęgniarki,

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

d) trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w za-
wodzie pielęgniarki.

Treść ww. przepisów prawa wyraźnie zatem wskazuje, iż możliwość 
kształcenia zawodowego na studiach pomostowych w odniesieniu do 
pielęgniarek została przewidziana wyłącznie dla pielęgniarek, które 
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub 
szkolę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki, a więc dla polskich pielęgniarek, które uzyskały kwali-
fikacje zawodowe w poprzednim systemie kształcenia zawodowego.

W świetle powyższych przepisów powstaje uzasadniona wątpli-
wość co do dopuszczalności odbywania kształcenia przez pielę-
gniarki z Ukrainy na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
w trybie niestacjonarnym (tzw. studia pomostowe) oraz prawidło-
wości postępowania uczelni wyższych, które kwalifikują ww. osoby 
do odbywania takich studiów w Polsce.

W naszej ocenie z uwagi na brzmienie ww. przepisów prawa nie 
jest dopuszczalne kształcenie w Polsce pielęgniarek, które uzyskały 
kwalifikacje zawodowe na Ukrainie w ramach studiów prowadzonych 
w trybie niestacjonarnym (pomostowych), gdyż kształcenie na takich 
studiach zostało przewidziane wyłącznie dla polskich pielęgniarek, 
które uzyskały w Polsce kwalifikacje zawodowe w poprzednim sys-
temie kształcenia zawodowego.

Informacje NRPiP
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Przedstawienie Państwa opinii w powyższej kwestii jest szczegól-
nie istotne z uwagi na fakt, iż ww. osoby z Ukrainy po ukończeniu 
studiów pomostowych zwracają się do okręgowych rad pielęgniarek 
i położnych o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
przedkładając dyplomy ukończenia ww. studiów. 

W związku z zaistniałymi wątpliwościami w zakresie zgodności 
z przepisami prawa wydawanych dla Ukrainek dyplomów ukończenia 
studiów pomostowych powstaje bowiem problem czy uznawać takie 
dyplomy przy przyznaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Będziemy bardzo wdzięczni za jak najszybsze przekazanie Państwa 
opinii w przedmiotowej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Zofia Małas Prezes NRPiP

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

K  
ształcenie obcokrajowców

Warszawa, 30-08-2018 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Sekretarz Stanu  
Józefa Szczurek-Żelazko 
PPK.0762.6.2018

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2018 r., znak: NIPP-NRRP-
-01E.060.169.2.2018, w sprawie dopuszczalności kształcenia na stu-
diach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy, uprzejmie informuję, iż 
w opinii Ministerstwa Zdrowia, umożliwienie kontynuacji nauki na 
studiach, w tym pomostowych, pielęgniarkom/położnym ukraińskim 
(jak też innym, spoza UE), nie stoi w sprzeczności z obowiązującym 
prawem.

W poruszonej kwestii należy wziąć pod uwagę, iż obecnie obowią-
zującą podstawą prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni 
i tytułów naukowych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, jest 
Umowa o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów 
o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzona w Warsza-
wie dnia 11 kwietnia 2005 r., gwarantująca osobom, które uzyskały 
wykształcenie w jednym z państw - stron tej umowy, możliwość 
kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa (uznanie 
do celów akademickich).

Aby pielęgniarka/położna ukraińska mogła kontynuować kształ-
cenie na studiach I stopnia (pomostowych), musi spełnić 2 warunki, 
posiadać maturę (czyli w tym przypadku pełne wykształcenie śred-
nie) oraz dyplom pielęgniarki.

Bowiem zgodnie z art. 3 w/w Umowy, świadectwa o pełnym 
wykształceniu średnim (odpowiednik polskiej matury) wydane na 
Ukrainie, uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkole 
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wyższej w Polsce. Tak więc, Umowa dopuszcza uznawanie świadectw 
potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego, co otwiera 
drogę do kontynuacji kształcenia na studiach I stopnia.

Natomiast w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia 
studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo 
dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 
pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej wskaza-
no, konieczność posiadania wykształcenia kierunkowego pielęgniars-
kiego, w celu rozpoczęcia tych studiów. 

Tym samym, pielęgniarka/położna z Ukrainy, przedkładająca doku-
menty potwierdzające ukończenie kształcenia profilowego z zakresu 
pielęgniarstwa (posiadająca dyplom pielęgniarki), o którym mowa 
w § 1 pkt 1 w/w rozporządzenia, oraz posiadająca świadectwo doj-
rzałości w rozumieniu art. 3 Umowy, może zostać przyjęta w poczet 
studentów studiów o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej, w trybie o którym mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 
ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. 

Kwestia umożliwienia pielęgniarkom/położnym z krajów trzecich, 
studiowania na studiach pomostowych, była wnikliwie rozpatrywana 
przez resort, szczególnie w aspekcie dużego zainteresowania pielęg-
niarek z Ukrainy, chcących uzupełnić wykształcenie oraz docelowo 
podjąć prace w swoim zawodzie jak i zgłaszanych przez pracodaw-
ców braków kadrowych. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wychodzi 
naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie zabezpieczenia opieki 
pielęgniarskiej. 

Ponadto informuję, że stanowisko takie, jest również zgodne z dzia-
łaniami Rządu, zapisanymi w dokumencie Polityka Migracyjna Polski, 
przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. (dokument 
w trakcie aktualizacji). W strategii tej rekomenduje się tworzenie 
ułatwień i rozwiązań umożliwiających najbardziej korzystne warunki 
pracy i pobytu studentów zagranicznych oraz absolwentów pol-
skich uczelni, co powinno zachęcać te kategorie cudzoziemców do 
osiedlania się w Polsce i zasilania swoimi kwalifikacjami rynek pracy.

 Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego trwają prace nad rozszerzeniem zakresu podmiotowego 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. mające na 
celu ułatwienie dostępu do polskiego rynku pracy wykwalifikowanym 
pracownikom migrującym z państw ,,trzecich”. Ułatwienie będzie 
dotyczyło zasad uznawania kwalifikacji objętych tzw. ogólnym syste-
mem uznawania kwalifikacji, co będzie miało wpływ na pielęgniarki 
posiadające wyłącznie obywatelstwo państwa obcego (niezależnie 
czy jest to państwo członkowskie UE czy państwo trzecie). 

Niezależnie od powyższego informuję, że uznawanie przez posz-
czególne izby dyplomów studiów I stopnia (pomostowych), uzyska-
nych przez obywateli innego państwa jest nieodzowne, ponieważ 
brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, a także kompetencji izb 
do negowania ważności dokumentów wydawanych po ukończeniu 
kształcenia, przez uczelnie posiadające stosowne akredytacje. Sta-
nowisko takie poparto jest także wyrokiem WSA z dnia 8.02.2007 r. 
wydanym w Warszawie (VII SA/Wa 1553/06), zgodnie z którym obo-
wiązujące przepisy prawa nie upoważniają samorządu zawodowego 
do kwestionowania dyplomu wyższej uczelni, powołanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i posiadającej uprawnienia do prowa-
dzenia studiów wyższych 

Nie stanowią również podstawy do przeprowadzenia dodatkowego 
postępowania w celu wykazania, iż poziom nauczania w danej uczelni 
jest prawidłowy i zgodny ze standardami nauczania. Tym samym 
brak jest podstaw prawnych do stawiania kandydatom ubiegającym 
się o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej innych 
wymagań, niż określone zostały w ustawie o zawodach pielęgniarki i 
położnej, która nie przewiduje w ogóle sytuacji poddawania w wąt-
pliwość kwalifikacji wykazanych odpowiednimi dyplomami wyższych 
uczelni. 

Niezależnie od powyższego należy wziąć pod uwagę, że pielęg-
niarka ukraińska posiadająca dyplom studiów I stopnia, aby otrzymać 
prawo wykonywania zawodu, musi spełnić warunki zapisane w art. 
35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Po spełnieniu tych 
warunków w opinii MZ brak jest przeciwwskazań do wydania prawa 
wykonywania zawodu. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z danymi przekazanymi 
przez NRPiP, dotyczącymi liczby pielęgniarek i położnych pochodzą-
cych z krajów trzecich, do 2017 roku zarejestrowano w Polsce 82 
pielęgniarki ukraińskie na podstawie zarówno dyplomów ukraińskich 
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szkół średnich uznanych w Polsce za równoważne z dyplomami li-
ceum lub studium medycznym jak i dyplomów studiów pomosto-
wych. 

W tej sytuacji wydaje się nieuzasadnione różnicowanie pielęgniarek 
ukraińskich i dowolność izb w przyznawaniu im prawa wykonywania 
zawodu. Informuję również, że w przedmiotowej sprawie zwróciłam 
się o opinię do Krajowej Rady Szkół Pielęgniarek i Położnych. 

W załączeniu, przekazuje do wiadomości stanowisko Rady w kwes-
tii pozostającej w Państwa zainteresowaniu.

Z poważaniem 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
 Józefa Szczurek-Żelazko
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Informacje NRPiP

K  
ształcenie obcokrajowców

Stanowisko  
Krajowej Rady Akredytacyjnej  
Szkół Pielęgniarek i Położnych  

w sprawie  
polityki migracyjnej kadr pielęgniarek i położnych

Warszawa, 30.08.2018 r.

Sz. P.  
Prof. Łukasz Szumowski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

W obliczu publicznej debaty wokół przyszłości zasobów kadro-
wych polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz alokacji dodatko-
wych środków przyznanych w ramach zwiększenia finansowania 
systemu opieki zdrowotnej do poziomu 6% PKB, w szczególności 
wobec konieczności zabezpieczenia populacji Polski w odpowied-
nią dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej świadczonej przez 
pielęgniarki i położne Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgnia-
rek i  Położnych, w uzupełnieniu Strategii na Rzecz Rozwoju Pielę-
gniarstwa i Położnictwa w Polsce przedstawia stanowisko w sprawie 
konieczności przyjęcia aktywnej polityki imigracyjnej na rzecz usta
nowienia stabilnego dostępu do powyższych świadczeń.

Od kilkudziesięciu lat w krajach OECD utrzymuje się tendencja 
wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Rozbudo-
wa systemów opieki zdrowotnej, rozwój technologii medycznych, 
wydłużanie życia oraz starzenie się społeczeństw stanowią istotne 
czynniki powodujące stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi 
świadczone przez kadrę pielęgniarek i położnych. 

Międzynarodowe wskaźniki zatrudnienia pracowników opieki 
zdrowotnej od wielu lat wskazują na bardzo niskie, względem innych 
krajów OECD, zatrudnienie pielęgniarek w Polsce, na poziomie 5,2 na 
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1000 mieszkańców w roku 2015. Wskaźnik ten w roku 2000 wynosił 
w Polsce 4,96. Średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców 
w krajach OECD w analogicznym okresie wzrósł z 7,3 do 9,0.

Opracowana w grudniu 2017 roku przez powołany przez Ministra 
Zdrowia zespół ekspercki Strategia na Rzecz Rozwoju Pielęgniar-
stwa i Położnictwa w Polsce jako cel wyznacza dążenie do osią-
gnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego 
wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat, tj. do roku 2032. 

Dotychczas podjęte kierunki polityki kadrowej systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce przejawiały się rozwojem publicznego oraz 
nie publicznego szkolnictwa akademickiego, rozbudową systemu 
kształcenia podyplomowego, instytucjonalnym oraz legislacyjnym 
wzrostem kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Obserwowany w Polsce od 2006 roku rozwój struktur akademic-
kich zajmujących się kształceniem na kierunkach pielęgniarstwa 
i  położnictwa pozwolił na blisko podwojenie liczby promowanych 
każdego roku absolwentów tych kierunków, w których kształcenie na 
poziomie licencjackim, a więc stanowiącym o uzyskaniu kompetencji 
uprawniających do wykonywania zawodu, uzyskało w szczytowym 
2014 roku 6437 absolwentów. Tendencja ta po roku 2014 wykazuje 
jednak osłabienie wcześniej obserwowanego trendu wzrostowego.

Pomimo tych działań, dostępne analizy struktury wieku pielęg-
niarek i położnych publikowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych wskazują na brak zastępowalności pokoleń. W przedziale 
wiekowym 41-60 lat jest około 173 000 pielęgniarek i położnych, pod-
czas gdy w przedziale wiekowym 21-40 lat, mającym zastąpić osoby 
wychodzące a okresu aktywności zawodowej jest jedynie około 33 000 
pielęgniarek i położnych.

W stosunku do dzisiejszej liczebności kadr pielęgniarek i położnych, 
przy zachowaniu aktualnych trendów demograficznych w roku 2033 
będzie w Polsce brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Powyż-
sze oznacza, iż dla zapewnienia aktualnej dostępności do świadczeń 
pielęgniarek i położnych konieczne jest w latach 2018-2033 wpro-
wadzenie na rynek pracy 70 000 nowych pielęgniarek i położnych, 
czyli dla samego zapewnienia zastępowalności pokoleń każdego 
roku konieczne jest wprowadzenie do systemu średnio o 4 368 (czyli 
o 70% więcej) pielęgniarek i położnych więcej, niż ilość absolwentów 
w minionych latach. Ponadto, osiągnięcie założonego w Strategii 
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na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce wskaź-
nika średniej OECD zatrudnienia pielęgniarek na poziomie 9,4 na 
1000 mieszkańców wymaga zatrudnienia rocznie dodatkowo 8 250 
pielęgniarek i położnych ponad liczbę rocznie uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu. 

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych prag-
nie zwrócić uwagę, iż nie jest prawdopodobne osiągnięcie w prze-
ciągu najbliższej dekady takiego zwiększenia potencjału krajowych 
oś rodków dydaktycznych, by zapewnić utrzymanie dostępności 
świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa na aktualnym 
po ziomie. Zarówno dynamika rozwoju jednostek akademickich, jak 
i struktura demograficzna kolejnych roczników które rozpoczną 
w kolejnych latach kształcenie na poziomie uniwersyteckim wyklu-
czają możliwość zapewnienia w Rzeczypospolitej Polskiej stałego, 
bezpiecznego poziomu dostępności do świadczeń tej grupy specja-
listów w ochronie zdrowia. 

Trwający od wielu lat proces migracji kadr profesjonalnych pracow-
ników opieki zdrowotnej w istotny sposób przynosi poprawę dos-
tępności do świadczeń w wielu krajach Unii Europejskiej. W krajach 
tych sukcesywnie wzrasta odsetek zatrudnianych migrantów pośród 
pielęgniarek. W wielkiej Brytanii aż 15% pielęgniarek to migranci, 
w Norwegii 9%, w Niemczech 7%, we Włoszech 5,4%, na Łotwie 3,2% 
na Węgrzech 1,5%. W tym samym czasie w Polsce odsetek imigran-
tów pośród pielęgniarek pozostaje na poziomie 0,5%. Tym samym 
Polska stanowi jedynie obszar transferu wysoko wykwalifikowanych 
kadr pielęgniarskich, które następnie zasilają systemy opieki zdrowot-
nej innych krajów Unii Europejskiej, w których wskaźniki zatrudnienia 
pielęgniarek na 1000 mieszkańców są znacznie wyższe niż w Polsce. 

Należy ponadto zauważyć, iż bliskość geograficzna oraz znaczne 
podobieństwo kulturowe, w tym także językowe obywateli szczegól-
nie Ukrainy i Białorusi czynią z Polski potencjalnie bardzo atrakcyjny 
docelowy kraj zatrudnienia w systemie opieki zdrowotnej obywateli 
tych państw. 

Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań, których kierunkiem 
będzie wypracowanie sprawnych mechanizmów tworzenia miejsca 
pracy dla wykształconych poza Rzeczpospolitą Polską pielęgniarek 
i położonych oraz asymilacji osób pochodzących z krajów nie będą-
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cych członkami Unii Europejskiej, w szczególności z Ukrainy, Białorusi 
a także Federacji Rosyjskiej. 

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych postu-
luje utworzenie na poziomie krajowym programu imigracji pracow-
ników opieki zdrowotnej, który obejmie następujące obszary działań:

1) Podjęcie niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających 
uznanie za równorzędne wykształcenie pielęgniarek i położ-
nych uzyskane w krajach trzecich na potrzeby podjęcia pracy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Wypracowanie modelu rozpoznawania różnic w programach 
kształcenia uzyskanych w krajach trzecich wraz z mechaniz-
mem rozwoju dedykowanych ścieżek przeddyplomowego 
szkolenia uzupełniającego oraz szkolenia pomostowego, 
pozwalającego na uzyskanie kompetencji zgodnych z wy-
mogami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, 
wynikającymi z prawa wspólnotowego,

3)  Uproszczenie zasad przyznawania prawa wykonywania 
za wodu pielęgniarki lub położnej obcokrajowcom, którzy 
ukończyli szkolenie w uczelni zlokalizowanej na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej,

4) Stymulację współpracy akademickiej z uczelniami kształ-
cącymi pielęgniarki i położne na terenie krajów trzecich, 
gwarantujących możliwość wymiany przeddyplomowej oraz 
kontynuację kształcenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5)  Utworzenie programu asymilacji społecznej i językowej 
nowo przybyłych pracowników opieki zdrowotnej.

 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych zwraca 
uwagę, iż podjęcie skoordynowanej, zaplanowanej polityki pozyski-
wania z zagranicy wysoko wykwalifikowanego personelu pielęgnia-
rek i położnych według proponowanego powyżej modelu stanowi 
niezbędny element - obok kontynuacji rozbudowy krajowej bazy 
szkolnictwa akademickiego, zapewnienia ciągłości i stałości opieki 
zdrowotnej z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. 

Brak rozbudowy polityki imigracyjnej prowadzić będzie już w naj-
bliższych 5 latach do pogłębiającego się pogorszenia dostępności do 
świadczeń zdrowotnych obywateli i przyczyni się do pogorszenia 
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wskaźników zdrowotnych oraz pogorszenia oceny jakości systemu 
opieki zdrowotnej przez obywateli. 

Jesteśmy głęboko przekonani, iż Pan Minister zainicjuje debatę 
oraz działania umożliwiające wdrożenie programu polityki pozy-
skiwania pielęgniarek i położnych wykształconych poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, deklarując jednocześnie pełne wsparcie 
merytoryczne przy budowaniu takiej strategii. 

Krajowa Rada Akredytacyjna  
Szkół Pielęgniarek i Położnych
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Wojska Obrony Terytorialnej

W  
ojska Obrony Terytorialnej

Informacja na temat możliwości  
służby pielęgniarek i pielęgniarzy  
w Wojskach Obrony Terytorialnej

1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Te-
rytorialnej, które są V Rodzajem Sił Zbrojnych. Misją formacji 
jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma 
charakter lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma 
specjalność związaną z medycyną. Mając na uwadze powyższe, 
pielęgniarki i pielęgniarze są naturalnymi kandydatami do służby 
w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje szkolenie 
przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest peł-
niona w miejscu zamieszkania.

Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT 
są następujące:

•	posiadanie	obywatelstwa	polskiego;
•	pełnoletność	(wiek	co	najmniej	18	do	55	 lat	w	korpusie	

szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);
•	posiadanie	dobrego	stanu	zdrowia	fizycznego	i	psychicz-

nego;
•	niekaralność;
•	brak	przydziału	kryzysowego	lub	brak	reklamacji	od	służby	

wojskowej.
Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą roz-

wijać się zawodowo poprzez:
1. Uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specja-

listycznych takich jak:
•	kurs	„wkłucia doszpikowe - zaawansowane techniki ratu-

jące życie”,
•	kurs	doskonalący	z zaawansowanych zabiegów ratujących 

życie w obrażeniach ciała w opiece - przedszpitalnej,
•	kurs	USG FAST w urazach,
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•	kurs	doskonalący	z zakresu zapobiegania chorobom zakaź-
nym i odzwierzęcym,

•	kurs	doskonalący	z zakresu polowego ratownictwa i stanów 
zagrażających życiu.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgod-
nie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy 
również pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo 
posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje m.in.:
szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjo-
logiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, 
pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, 
pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochro-
na zdrowia pracujących - dla osób pracujących w zawodzie 
co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

kursy kwalifikacyjne: w dziedzinie pielęgniarstwa lub medy-
cyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opie-
ki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, 
pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologicz-
ne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących - dla 
osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy 
w zawodzie.

kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjen-
ta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia 
ochronne, wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy 
prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, wykonanie i 
interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie 
fizykalne.

kursy dokształcające: aspekty leczenia ran, bezpieczna linia 
naczyniowa, warunki sanitarne i utrzymanie higieny.

3. Dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów:
Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz 
studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo - 
możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów 
studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia (studia 
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licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia Teryto-
rialnej Służby Wojskowej.

4. Świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego: 
Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żoł-
nierz otrzymuje od 90 zł wzwyż od stopnia szeregowego; do-
datkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość 
bojową” w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to 
łącznie minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie 
gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo-medycznej, 
pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kursy 
oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił 
Zbrojnych i jednostki wojskowej.

Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialną 
służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat, może być 
powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojsko-
wej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach 
pierwszeństwa powołania do tych służb przed innymi osobami.

Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca 
zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień na ogólnie 
obowiązujących zasadach.

Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Kontakt:

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 
Dymińska 13 
01- 783 Warszawa
Sekretariat: 
tel. 261 877 405 
fax. 261 877 770 
dwot.sekretariat@mon.gov.pl

Wojska Obrony Terytorialnej



68

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szczepienia obowiązkowe

P  
ismo Krajowego Konsultanta

Olsztyn, 04.07.2018 r. 
Krajowy Konsultant  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
L.dz. KKwDPP/43/2018 

Szanowna Pani  
Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie

 Szanowna Pani Prezes,

 Doceniając Pani dotychczasowe zaangażowanie w działania na 
rzecz zdrowia dzieci i młodzieży, uprzejmie proszę Panią Prezes 
o  przekazanie możliwie jak najszerszemu gronu pielęgniarek i po-
łożnych jak również Przewodniczącym Okręgowych Rad Pielęgniarek 
i Położnych poniższego stanowiska:

Na podstawie danych przekazanych z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego - PZH, wynika, że w każdym kolejnym roku 
wzrasta liczba odmów poddania się obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym, a w 2017 roku liczba ta wzrosła do ponad 30 tysięcy.

Jednakże najbardziej niepokojące jest tempo w jakim narasta licz-
ba odmów, kreowana „modą na nieszczepienie” i dość powszech-
ne indoktrynowanie w internecie, co buduje wśród Rodziców lęk 
przed szczepieniami, coraz większy brak zaufania do szczepionek, 
obawę przez niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, uchylanie 
się od terminowych szczepień u dzieci. Przyczyn takich zachowań 
u rodziców może być wiele, ale niewątpliwie dobrze przygotowana 
pielęgniarka, położna, dobrze przygotowany lekarz pediatra, któ-
rzy podejmą rzeczową, kompetentną rozmowę z rodzicami, nie 
będą obawiali się trudnych pytań, bo będą na nie znać odpowiedzi, 
mogą w znacznym stopniu zniwelować lęk u rodziców i przekonać 
do szczepień wątpiących rodziców. Muszą jednakże posiadać pełną, 
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aktualną wiedzę opartą na faktach, a nie mitach (eBM - Evidence 
Based Medicine i eBn - Evidence Based Nursing).

Aktualną wiedzę należy czerpać z autoryzowanych źródeł, któ-
rych autorami są eksperci ds. szczepień ochronnych. Również należy 
zwracać szczególną uwagę na organizowane szkolenia i zapraszanych 
prelegentów, aby były to osoby posiadające aktualną wiedzę.

Na rynku wydawniczym są publikacje np. publikacja pt. „Szczepie
nia ochronne w pytaniach i odpowiedziach” pod redakcją prof. dr 
hab. med. Jacka Wysockiego, który jest członkiem Grupy Dorad-
czej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG), a także 
członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych 
przy Ministrze Zdrowia RP. W tym roku ukazało się najnowsze VI 
uzupełnione wydanie tej publikacji, która uzyskała rekomendację 
Pani prof. dr hab. med. Teresy Jackowskiej - konsultanta krajowego 
w dziedzinie pediatrii. Jest to najnowsze kompendium wiedzy nie 
tylko dla lekarzy pediatrów, ale również dla każdej pielęgniarki i po-
łożnej pracującej w gabinecie szczepień, zajmującej się profilaktyką 
pediatryczną, gdyż zawiera uporządkowane chronologicznie treści 
dotyczące poszczególnych rodzajów szczepień oraz w części ogólnej 
zawiera zasady szczepień, wyposażenie gabinetu szczepień, niepo-
żądane odczyny poszczepienne, sytuacje w których pielęgniarka nie 
powinna zaszczepić dziecka, przepisy prawne w przypadku odmowy 
szczepień itp.

Wartość owej publikacji podnosi formuła - pytań (które mogą 
za dawać rodzice) i odpowiedzi. Rekomenduję i gorąco polecam 
po wyższą publikację dla pielęgniarek i położnych prowadzących 
szczepienia ochronne, jak również będących w trakcie specjalizacji, 
kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, w których zawarte są 
treści dotyczące szczepień ochronnych. W załączeniu przesyłam 
ulotkę informacyjną o publikacji oraz fiszkę zawierającą informacje 
o autorach i spis treści.

Z poważaniem
Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek  

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Szczepienia obowiązkowe
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Szczepienia obowiązkowe

L  
ist referencyjny publikacji na temat szczepień

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo help-Med  
wydanie VI zaktualizowane i uzupełnione

autorzy: Jacek Wysocki, Hanna Czajka

Publikacja adresowana jest do lekarzy pediatrów, lekarzy ro-
dzinnych oraz lekarzy innych specjalności realizujących PSO, 
także do pielęgniarek w punktach szczepień. W części ogólnej zo-
stały szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące wyposażenia 
punktu szczepień oraz umiejętności personelu, przepisy prawne 
i zalecenia. Zawiera blisko 800 aktualnych pytań i odpowiedzi. 
Założeniem tej publikacji jest wsparcie lekarza w podejmowa-
niu i rozwiązywaniu trudniejszych decyzji w codziennej pracy 
z pacjentem. Dotychczasowe wydania (pięć) spotkały się z bar-
dzo pozytywnym odzewem. Tematyka omawianych zagadnień 
została uaktualniona oraz poszerzona o nowe treści i informacje. 
W obecnym wydaniu znajdą Państwo zarówno nowe pytania, jak 
i uaktualnione odpowiedzi z wcześniejszych wydań. Podstawą 
przygotowania odpowiedzi są zarówno dokumenty rejestracyjne 
szczepionek, jak i wyniki najnowszych badań naukowych oraz 
rekomendacje różnych instytucji na świecie zajmujących się pro-
filaktyką chorób zakaźnych.

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska  
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

List referencyjny

Przedstawiono mi do recenzji podręcznik „Szczepienia w pyta-
niach i odpowiedziach” wyd. VI zaktualizowane i uzupełnione pod 
redakcją: profesora dr. hab. n. med. Jacka Wysockiego i dr n. med. 
Hanny Czajki.
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Poprzednie wydania podręcznika są mi bardzo dobrze znane, ko-
rzystam z nich w praktyce. Wiem od lekarzy, że cieszyły się one 
ogromnym powodzeniem, stąd z wielką radością przyjęłam infor-
mację o kolejnym wydaniu książki.

 Wiedza na temat szczepień wymaga aktualizacji praktycznie co 
roku, a w niektórych przypadkach nawet częściej. Czytelnik musi 
odłożyć poprzednie wersje do archiwum, a koniecznie zacząć ko-
rzystać z najnowszego wydania.

Badania kliniczne powodują, że na rynku pojawiają się nowe szcze-
pionki, a te dobrze już poznane przez lekarzy zmieniają (najczęściej 
rozszerzają) swoje wskazania.

Lekarz musi mieć świadomość, że rodzice na tzw. wizytę szczepien-
ną przychodzą z wieloma pytaniami od „dr. Googla” lub zasłyszanymi 
od innych rodziców - nie zawsze są one prawdziwe, oparte na faktach 
i zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Lekarz musi sprostać tym 
pytaniom i zawsze potrafić na nie odpowiedzieć, zgodnie ze swoim 
sumieniem i posiadaną wiedzą. Zagadnienia ujęte w książce zostały 
zaczerpnięte z ogromnej wiedzy i praktyki autorów w gabinecie 
czy na wykładach dla lekarzy oraz pielęgniarek. Należy przyznać, że 
niektóre pytania, gdyby nie zostały zadane, trudno byłoby nawet 
wymyślić.

Podręcznik to 352 strony, 19 rycin i 41 tabel niezwykle ważnej 
i aktualnej wiedzy. Podzielony został na część ogólną i szczegółową. 
W części ogólnej zostały przedstawione zasady i sposoby przepro-
wadzania szczepień, pytania o niepożądane odczyny poszczepienne, 
uwagi, co zrobić, gdy rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie dziec-
ka, i przepisy prawne. W części szczegółowej znajdują się odpowiedzi 
na pytania dotyczące szczepień przeciw zakażeniom bakteryjnym 
i wirusowym. Niezwykle ważny jest rozdział o szczepieniach w szcze-
gólnych sytuacjach klinicznych, w którym omówiono profilaktykę 
poekspozycyjną, szczepienia dzieci z grup ryzyka, z alergią, asple-
nią, cukrzycą, z chorobami autoimmunologicznymi, nerek, neurolo-
gicznymi, ukł. krążenia, u wcześniaków, z zaburzeniami krzepnięcia 
i odporności. Nie zabrakło też odpowiedzi na pytania o szczepienia 
u kobiet w ciąży czy osób dorosłych, u dzieci i osób dorosłych przed 
podróżą, a także powracających z zagranicy.

Jestem pewna, że po lekturze Czytelnik będzie wiedział, dlaczego 
musimy się szczepić, co to jest profilaktyka bierna i czynna, jakie 

Szczepienia obowiązkowe
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są zasady szczepień, jak je dokumentować, jak transportować oraz 
przechowywać szczepionki, a to, co obecnie chyba najbardziej ak-
tualne - co zrobić, gdy rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie 
dziecka. A może i w tej książce jest i Twoje pytanie, na które teraz 
masz na piśmie odpowiedź.

Koniecznie muszę napisać kilka słów o autorach podręcznika, wy-
bitnych ekspertach w trudnej dziedzinie jaką są szczepienia. Wiedza, 
którą posiadają, umiejętność, z jaką ją przedstawiają, a także chęć 
podzielenia się tą wiedzą i osobistym doświadczeniem, sprawiają, że 
zawsze po wykładach ustawiają się długie kolejki pytających.

Pan prof. dr hab. med. Jacek Wysocki jest specjalistą chorób dzie-
cięcych i chorób zakaźnych. Kieruje Katedrą Profilaktyki Zdrowotnej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
i jednocześnie jest ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie 
trafiają najcięższe przypadki chorób zakaźnych u dzieci.

Pani dr n. med. Hanna Czajka jest pediatrą i specjalistą chorób 
zakaźnych, wybitnym lekarzem praktykiem z doświadczeniem 
w  poradni pediatrycznej oraz w oddziałach pediatrii i chorób za-
kaźnych dla dzieci. Doradza i pomaga lekarzom, którzy prowadzą 
tych pacjentów. Od ponad 20 lat pracując i kierując konsultacyjną 
poradnią pediatryczną ds. szczepień i centrum szczepień w Krakowie, 
przyjmuje dzieci z różnymi schorzeniami, problemami, u których 
realizuje indywidualny kalendarz szczepień, rodziców, którzy mają 
wątpliwości w sprawie szczepień i często nie wiedzą, kiedy, jak i czy 
w ogóle skorzystać. Od lipca 2007 r. kieruje Poradnią Chorób Zakaź-
nych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. 
Ludwika w Krakowie. Jest także wykładowcą dla lekarzy w  CMKP 
w Warszawie oraz adiunktem na Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Czytając kolejne rozdziały podręcznika „Szczepienia w pytaniach 
i odpowiedziach”, po każdym wierszu, zdaniu, akapicie widać ogrom-
ne doświadczenie autorów, poparte wiedzą, a także umiejętnością 
przekazywania w prosty sposób informacji o szczepieniach, co czasa-
mi bywa trudne. Myślę, że po przeczytaniu tej książki będą Państwo 
często do niej wracali, aby znów odpowiedzieć sobie na nurtujące 
Państwa pytania, bo jest to niezwykła książka, której nie można 
nauczyć się na pamięć, trzeba po prostu ją zrozumieć.

Szczepienia obowiązkowe
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Wysoko oceniam przedstawiony mi do recenzji podręcznik i jestem 
zaszczycona, że dane mi było jego zaopiniowanie. Jestem pewna, 
że publikacja „Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. VI 
zaktualizowane i uzupełnione, pod redakcją profesora dr. hab. n. 
med. Jacka Wysockiego i dr n. med. Hanny Czajki, stanie się hitem 
wydawniczym, będzie wysoko oceniona nie tylko przez lekarzy pra-
cujących w poradni i codziennie kwalifikujących do szczepień dzieci, 
ale także okaże się przydatna dla lekarzy pracujących w szpitalu 
i przygotowujących się do egzaminu z pediatrii.

Warszawa, 25 maja 2018 roku
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska

Od autorów
Szanowni Państwo,
Należymy do grona lekarzy, którzy zajmując się leczeniem cho-

rób zakaźnych u dzieci, odkrywali w swojej codziennej pracy co-
raz większe możliwości zapobiegania tym chorobom przy użyciu 
szczepionek. Obserwowaliśmy, jak szybko spadała zapadalność 
dzieci na wirusowe zapalenie wątroby typu B, jak z naszych od-
działów zniknęły przypadki powikłań świnki czy inwazyjnych 
zakażeń wywołanych przez Haemophilus inf luenzae typu b.

Wszystko to dokonało się nie tylko dzięki dostępności szcze-
pionek, ale przede wszystkim dzięki systematycznej pracy tysięcy 
lekarzy w Polsce. Program Szczepień Ochronnych wzbogacił się 
przez lata o wiele nowych szczepień obowiązkowych, ale także 
dla wybranych grup ryzyka, szczepień zalecanych. Coraz dłuż-
sza lista preparatów wprowadzanych do stosowania wymaga 
coraz większej wiedzy lekarzy. W codziennej pracy spotykamy 
się z wieloma szczególnymi sytuacjami klinicznymi, w których 
niezbędna jest indywidualna decyzja, optymalna dla danego 
pacjenta. Wielu naszych pacjentów poszukuje także u nas rady, 
jakie szczepienia wybrać, kiedy je podać i na co zwrócić uwagę 
w związku z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Wakcynologia staje się coraz bardziej skomplikowaną dziedziną 
wiedzy. Liczba publikacji naukowych rośnie w szybkim tempie, 
a ich systematyczne śledzenie staje się coraz trudniejsze. Spoty-
kamy się z wieloma lekarzami na konferencjach szkoleniowych i 

Szczepienia obowiązkowe
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naukowych i otrzymujemy setki pytań, dotyczących praktyczne-
go stosowania szczepionek. Te doświadczenia zainspirowały nas 
w roku 2007 do przygotowania nowej książki o szczepieniach, 
w której lekarze, pielęgniarki i inne osoby zajmujące się zawo-
dowo profilaktyką chorób zakaźnych mogłyby znaleźć odpo-
wiedzi na wiele pytań pojawiających się w codziennej pracy. Tak 
powstało pierwsze wydanie naszego poradnika - jego życzliwe 
przyjęcie przez Czytelników zmobilizowało nas do wydawania 
kolejnych aktualizacji.

Oddajemy w Państwa ręce szóste już wydanie naszej książki. 
Wiele rozdziałów zostało zmodyfikowanych zgodnie z rozwojem 
nauki o szczepieniach, pojawiły się także nowe części. Staraliśmy 
się wybrać z dużej bazy pytań, jaką posiadamy po spotkaniach 
z Państwem, te, które się powtarzają i często budzą wątpliwości. 
Znajdą Państwo także w obecnym wydaniu pytania, które były 
w poprzedniej edycji, ale w których zgodnie z aktualną wiedzą 
zmieniła się odpowiedź.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze. Mamy 
nadzieję, że nasz poradnik będzie pomocny w Państwa codzien-
nej pracy.

Jacek Wysocki i Hanna Czajka

O autorach

Hanna Czajka - dr n. med. - absolwent Akademii Medycznej 
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatra, specjalista chorób 
zakaźnych. Lekarz praktyk z doświadczeniem pracy w rejonowej 
poradni pediatrycznej, na Oddziale Pediatrii Szpitala im. S. Że-
romskiego w Krakowie - Nowej Hucie, na oddziałach chorób 
zakaźnych wieku dziecięcego oraz chorób infekcyjnych dzie-
ci w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. 
W 2003 r. uzyskała doktorat z nauk medycznych w Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Członek założyciel Polskiego Towarzys twa 
Wak cynologicznego. W 1995 r. utworzyła konsultacyjną poradnię 
pediatryczną ds. szczepień oraz centrum szczepień w Krakow-
skim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, 
a od lipca 2007 r. kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wo-
jewódzkim

Szczepienia obowiązkowe
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Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Kra-
kowie, która realizuje zadania konsultacyjnej poradni ds. szcze-
pień ochronnych.

Od ponad 20 lat kieruje ośrodkiem prowadzącym badania 
kliniczne szczepionek pediatrycznych, jest autorem i koordy-
natorem zdrowotnych programów profilaktycznych realizowa-
nych z budżetów Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa 
Małopolskiego. Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie oraz adiunkt na Wydziale Me-
dycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jacek Wysocki - prof. dr hab. med., absolwent Akademii Me-
dycznej w Poznaniu, specjalista chorób dziecięcych i chorób 
zakaźnych. Kieruje Katedrą Profilaktyki Zdrowotnej Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu. Jest 
także ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Spec-
jalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie 
zorganizował w 1994 r. Wojewódzką Poradnię Konsultacyjną 
ds. Szczepień Ochronnych.

Odbył wiele staży zagranicznych, między innymi z zakresu 
immunologii chorób zakaźnych na Uniwersytecie Dalhousie 
w Halifax (Kanada) oraz na Freie Universität w Berlinie. Jeden 
z założycieli i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Wakcyno-
logicznego. Członek Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych 
Europy Środkowej (CEVAG), a także członek Zespołu Ekspertów 
ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia RP. 
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016.

Szczepienia obowiązkowe



76

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Warto wiedzieć

D  
HA kwas tłuszczowy z grupy Omega-3 

Szanowni Państwo,

DHA to niezbędny kwas tłuszczowy z grupy Omega-3, który 
ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia 
i dziecka. Jest ważnym składnikiem budulcowym mózgu, stanowi 
97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz ważnym 
składnikiem budulcowym siatkówki oka, stanowi 95% wszystkich 
kwasów Omega-3 obecnych w siatkówce oka. 

W Polsce średnia zawartość DHA w mleku kobiecym jest zdecy-
dowanie zbyt niska. Jest go w mleku tym więcej im więcej kobieta 
przyjmuje go z codzienną dietą. Najbogatszym źródłem kwasu DHA 
są algi oraz tłuste ryby morskie. Niestety z badania WOBASZ wynika, 
że około 90% polskich kobiet spożywa ryby morskie rzadziej, niż 
2 razy w tygodniu. 

DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm 
ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu tłuszczowego 
i sam nie potrafi wytworzyć dostatecznej ilości tej substancji. Biorąc 
pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na organizm matki 
i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny suplementować go na 
poziomie minimum 200 mg dziennie, a w przypadku niewystarczają-
cego spożycia ryb rekomendowana dawka wzrasta do 400-600 mg.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją Polskiego Towa-
rzystwa Położnych w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie 
karmienia piersią oraz udziału w szkoleniu e-learning Suplementacja 
DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia 
na stronie www.edukacjapcjenta.pl.

Małgorzata Łaniecka  
Marketing Manager
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Warto wiedzieć

R  
ekomendacje PTP

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Położnych  
w zakresie stosowania kwasu dokozaheksaenowego (DHA)  

w okresie karmienia piersią

Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia 21 grudnia 
2017 roku, po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak również 
rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów 
poświęconych stosowaniu kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 
w okresie laktacji, wydało rekomendacje. Przeprowadzona ana-
liza piśmiennictwa uwzględniała szczególną sytuację polskiej 
populacji. Stanowisko przedstawia stan wiedzy na dzień prze-
prowadzenia analizy.

Cel
Celem rekomendacji jest przedstawienie zaleceń dotyczących 

prawidłowej podaży kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy 
kwasów tłuszczowych omega-3. Wśród istotnych zagadnień zwią-
zanych z rekomendacją wymienić należy właściwy bilans tego 
kwasu w diecie, jego dodatkową podaż w postaci suplementów 
oraz bezpieczeństwo ich stosowania.

Wprowadzenie
 Dotychczasowe badania i doniesienia naukowe jasno wskazują, 

że jednym z najważniejszych składników diety w okresie ciąży 
i laktacji jest kwas dokozaheksaenowy (DHA) z grupy kwasów 
omega-3, a jego naturalnym, dobrze przyswajalnym źródłem są 
tłuste ryby morskie, owoce morza oraz algi morskie. Prawidło-
wa podaż DHA podczas ciąży i laktacji - zarówno w diecie, jak 
i w formie właściwej suplementacji - może wpłynąć na rozwój 
psychomotoryczny dziecka, jego ostrość widzenia, a także ob-
niżać ryzyko wystąpienia depresji poporodowej u matki. Wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe chronią również układ krążenia 
poprzez hamowanie procesów zapalnych w blaszkach miaż-
dżycowych, obniżanie stężenia trójglicerydów oraz frakcji LDL 
cholesterolu. DHA pozostaje najlepiej poznanym i przebadanym 
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wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, a stanowisko euro-
pean Food saFety authorIty potwierdza konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości kwasu DHA płodowi i noworodkowi w celu 
zapewnienia mu prawidłowego rozwoju poznawczego i ostrości 
widzenia.

Bilans DHA w diecie - dlaczego każda kobieta karmiąca 
piersią powinna dodatkowo przyjmować DHA?
Najlepszym źródłem omega-3 w diecie są tłuste ryby morskie, 

które - gdy są spożywane dwa razy w tygodniu - pokrywają za-
potrzebowanie na długołańcuchowe wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (LC-PUFA n-3). Niestety, wyniki Wieloośrodkowego 
Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ) 
pokazują, że spożycie ryb morskich i owoców morza utrzymuje 
się w Polsce na bardzo niskim poziomie, a mieszkańcy naszego 
kraju należą do szczególnie narażonych na niedobór kwasów 
omega-3. Przeciętna dzienna konsumpcja ryb w grupie kobiet 
wynosiła 15 g (przy zalecanym spożyciu kształtującym się na 
poziomie 30 g).

Zalecenia dla kobiet karmiących piersią
 Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na 

organizm matki i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny 
suplementować go na poziomie minimum 200 mg dziennie, a w 
przypadku niewystarczającego spożycia ryb rekomendowana 
dawka wzrasta do 400-600 mg. Potwierdzono, że DHA przyjmo-
wane przez matkę karmiącą przenika do jej pokarmu. Ponadto 
w badaniu IMhoFF-Kunsch dowiedziono, że dodatkowa dzienna 
podaż 400 mg DHA u przyszłych mam od połowy ciąży do po-
rodu zwiększa poziom tego kwasu w ich mleku przez pierwszy 
miesiąc po narodzinach dziecka. Suplementacja DHA jest zatem 
istotna nie tylko ze względu na rozwój płodu, ale też możliwość 
gromadzenia zapasów tego kwasu tłuszczowego w organizmie 
matki na potrzeby późniejszej laktacji. Bezpieczeństwo pocho-
dzenia i stosowania DHA Jednocześnie należy zalecać ostrożność 
w spożywaniu ryb morskich kobietom w ciąży i dzieciom do 
lat 7. Państwowy Zakład Higieny wskazał, że „…wskutek zanie-
czyszczenia środowiska, łososie i śledzie bałtyckie mogą zawierać 

Warto wiedzieć
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podwyższone poziomy dioksyn oraz polichlorowanych bifenyli 
(PCB), które gromadzą się w tłuszczu tych ryb. Związki te mogą 
stanowić zagrożenie dla kobiet ciężarnych i dzieci karmionych 
piersią. Kobiety ciężarne, karmiące piersią oraz małe dzieci po-
winny powstrzymać się od spożywania śledzi i łososi bałtyckich.”

Niezwykle ważne jest zapewnienie wysokiej jakości źródła 
DHA bez ryzyka zanieczyszczenia metalami ciężkimi, diok-
synami oraz polichlorowanymi bifenylami (PCB), które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia. Bezpieczne źródło DHA stanowią 
suplementy diety otrzymywane metodą biotechnologiczną z alg 
z rodzaju schIzochytrIuM sp., hodowanych w warunkach kon-
trolowanych, by zapobiec przenikaniu w ich strukturę różnych 
zanieczyszczeń pochodzących z wody morskiej. Taka hodowla 
gwarantuje czystość i bezpieczeństwo pozyskiwanego w procesie 
tłoczenia DHA.

Suplementacja DHA
 Suplementy długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (LC-PUFA n-3) wytwarzane są przede wszystkim 
z oleju pochodzącego z ryb morskich. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że produkty zawierające olej z wątroby rekina nie są źró-
dłem LC-PUFA n-3, a niemalże wyłącznie alkilogliceroli. Dostęp-
ne na rynku suplementy zawierające DHA można podzielić na 
dwie grupy. Pierwszą stanowią oleje rybne, będące preparatami 
złożonymi, przeznaczonymi do stosowania w ogólnej populacji 
(głównie w prewencji ryzyka chorób układu krążenia), zaś drugą 
- preparaty na bazie czystego DHA, szczególnie polecane pacjen-
tom, w przypadku których bezpieczeństwo suplementacji jest 
niezwykle istotne, czyli kobietom w ciąży, matkom karmiącym 
oraz niemowlętom i małym dzieciom. 

Nowymi źródłami LC-PUFA n-3 są oleje pochodzące z alg mor-
skich, np. crypthecodInIuM cohnII i schIzochytrIuM sp. Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdził bezpieczeństwo 
ich stosowania. Podsumowanie Niemowlęta karmione piersią 
powinny otrzymywać DHA wraz z mlekiem matki. Aby zapew-
nić właściwy poziom DHA w mleku, matka karmiąca powinna 
dodatkowo suplementować minimum 200 mg DHA dziennie, a 
w przypadku niskiego spożycia ryb 400-600 mg DHA dziennie. 

Warto wiedzieć
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Polskie Towarzystwo Położnych rekomenduje stosowanie oMega-
Med® pregna, które wzbogaca naturalny pokarm matki w cenne 
DHA dla prawidłowego rozwoju mózgu i oczu dziecka. 

W produktach oMegaMed® zawarty jest czysty, idealny DHA 
z alg schIzochytrIuM sp. hodowanych w kontrolowanych warun-
kach, co oznacza, że jest wolny od ryzyka zanieczyszczeń i od-
powiedni nawet dla najbardziej wrażliwych grup konsumentów, 
takich jak kobiety karmiące piersią.

 Prof. dr hab. n. o zdr. Beata Pięta  
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych

Polskie Towarzystwo Położnych dąży do zapewnienia niezależności 
i obiektywizmu we wszystkich swoich działaniach. Celem działań, które 
doprowadziły do powstania niniejszego opracowania jest rekomendo-
wanie określonych zaleceń. Stanowisko przedstawia stan wiedzy na 
wyżej wskazany temat na dzień przeprowadzenia analizy. Polskie To-
warzystwo Położnych zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego 
stanowiska w przypadku pojawienia się nowych istotnych doniesień 
naukowych.
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Prawnik odpowiada

P  
rawo

Zmiany w wynagrodzeniach  
dla pracowników podmiotów leczniczych

Przewodnik po nowych regulacjach

Najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu wzrosną pensje le-
karzy i lekarzy rezydentów. Nowelizowana jest również ustawa 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. Przewiduje ona rozszerzenie zakresu 
ustawy o pracowników działalności podstawowej i wprowadzenie 
zmian w grupach zawodowych pielęgniarek i położnych.

1.08.2018 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych. 

Projekt zakłada przede wszystkim rozszerzenie zakresu pod-
miotowego ustawy o niewykonujących zawodów medycznych 
pracowników, którzy są pracownikami działalności podstawo-
wej i wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu 
leczniczego, a których działalność jest związana z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i które zatrudnione są na stanowiskach 
działalności państwowej. 

Projekt wprowadza także zmiany w grupach zawodowych 
pielęgniarek i położnych oraz wskazuje termin dla kierownika 
podmiotu leczniczego do wydania zarządzenia w przypadku 
niezawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi lub 
przedstawicielami pracowników.

Na podpis prezydenta czeka również ustawa z 5.07.2018 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Na jej podstawie wzrosną pensje lekarzy i lekarzy rezydentów.
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1. Gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze pracowników 
działalności podstawowej

Jedną z najważniejszych projektowanych zmian ustawy 
z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej ustawa) jest 
rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o pracowników 
działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący 
zawody medyczne.

W uzasadnieniu do projektu ustawodawca podnosi, że dla 
wyróżnienia grupy pracowników działalności podstawowej, in-
nych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, znaczenie 
miała rola tej grupy pracowników w sektorze ochrony zdrowia 
oraz wpływ ich pracy na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 
Zarówno pracowników wykonujących zawody medyczne, jak 
i pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy 
wykonujący zawody medyczne, którzy wykonują pracę pozosta-
jącą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komór-
kach działalności medycznej zakładu leczniczego, łączy wspólna 
cecha relewantna, którą jest uczestniczenie w procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.

W rozumieniu projektowanej ustawy będą to osoby zatrudnio-
ne w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż 
pracownicy wykonujący zawód medyczny, które wykonują pracę 
pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których dzia-
łalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Są 
to osoby zatrudnione na stanowiskach działalności podstawowej 
określonych w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wy-
danego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z 15.04.2011 r. o dzia-
łalności leczniczej - dalej u.d.l., tj. w przepisach rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk 
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
lub na stanowiskach analogicznych - dalej r.k.p.

Uwaga! Obecnie ustawa reguluje sposób ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego tylko pracowników wykonują-
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cych zawody medyczne, czyli osób zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy w podmiotach leczniczych, wykonujących za-
wód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l., a także 
osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie 
leczniczym, które biorą bezpośredni udział w wykonywaniu 
zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, polegających na spra-
wowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwe-
pidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób 
powodowanych warunkami środowiska, a także na prowa-
dzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Grupa osób, którą postanowiono objąć zakresem nowelizo-
wanej ustawy, została ograniczona do pracowników, którzy 
wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczni-
czego, których działalność jest związana z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych. Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu 
ustawy, kategoria komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, 
której działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych, funkcjonuje w obrocie prawnym i podlega wykazaniu 
przez podmiot leczniczy w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 6 u.d.l., podmiot, który zamierza 
wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, podle-
ga obowiązkowi złożenia organowi prowadzącemu rejestr wnios-
ku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą. Wniosek ten powinien zawierać m.in. wykaz komórek 
organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest 
związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na podstawie 
upoważnienia zawartego w art. 105 ust. 5 u.d.l. zostało wydane 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.05.2012 r. w sprawie sys-
temu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 
sposobu ich nadawania. Dla celów zidentyfikowania komórek 
organizacyjnych, których działalność jest związana z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych, można posiłkować się wykazem 
zawartym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Uwaga! Jak wynika z nowych przepisów zakresem ustawy ob-
jęto pracowników wykonujących pracę w komórkach orga-
nizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest 
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związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz pra-
cowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach. 
Dzięki takiemu brzmieniu przepisu mogą zostać wyłączeni 
spod stosowania ustawy pracownicy zatrudnieni w działach 
kadr, płac czy działach prawnych, których stanowisko należy 
do grupy stanowisk działalności podstawowej w rozumieniu 
r.k.p.

W załączniku do projektu ustawy zaproponowano przypisanie 
tej grupie pracowników współczynnika pracy w wysokości 0,53.

Zakładając jednak, że obecnie kwota bazowa do ustalania na-
leżnego pracownikom wynagrodzenia to 3 900 zł brutto, zasto-
sowanie tego współczynnika zapewni pracownikom działalności 
podstawowej wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 067 zł (jest 
to wynagrodzenie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującego w 2018 roku). W praktyce oznaczać to 
może niewielki wzrost wynagrodzeń w tej grupie pracowników. 
W pierwszej kolejności pracodawcy spróbują zapewne dokonać 
przeszeregowania poszczególnych, należnych pracownikom 
składników wynagrodzenia za pracę, tak aby w jak najmniejszym 
stopniu odczuć konieczność zwiększenia wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników działalności podstawowej. Na tym etapie 
dokonane zmiany można oceniać jedynie pod kątem zagwaran-
towania pracownikom działalności podstawowej wynagrodze-
nia zasadniczego w minimalnej wysokości, a nie przyznania im 
realnych podwyżek wynagrodzeń.

Niemniej jednak przepisy wprowadzają gwarancję, że objęci 
zakresem ustawy pracownicy działalności podstawowej będą już 
w tym roku wymienieni w porozumieniu, jakie zobowiązany jest 
zawrzeć kierownik podmiotu leczniczego z działającymi organi-
zacjami związkowymi, a w razie ich braku - z przedstawicielem 
pracowników w sprawie ustalenia zasad wprowadzania podwy-
żek w podmiocie leczniczym. Pierwsze porozumienie trzeba bę-
dzie zawrzeć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. 
Jeżeli porozumienie nie będzie zawarte w tym terminie, sposób 
podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustali w terminie 
kolejnych 14 dni, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia 
wynagrodzenia, kierownik podmiotu leczniczego (ewentualnie 
podmiot tworzący). Porozumienie albo zarządzenie musi doty-
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czyć sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracow-
ników na 1.07.2018 r.

Uwaga! W związku z rozszerzeniem podmiotowym ustawy 
o pracowników działalności podstawowej, innych niż pra-
cownicy wykonujący zawody medyczne, zmianie ulegnie 
tytuł ustawy. Po wejściu w życie przepisów ustawa nosić bę-
dzie tytuł „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych”.

2. Zmiany w grupach zawodowych pielęgniarek i położonych
Projekt zakłada zmianę w grupach zawodowych określonych 

w lp. 7-9 załącznika do ustawy. Zmiana polega na przeniesieniu 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wyma-
gających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specja-
lizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w lp. 9 do 
grupy określonej w lp. 8.

Obecnie grupa zawodowa określona w lp. 8 załącznika do 
ustawy obejmuje tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją 
(niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku 
studiów). Pielęgniarki i położne, które posiadają wykształcenie 
wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo lub położnic-
two, ale są zatrudnione na stanowiskach pracy niewymagających 
specjalizacji, są kwalifikowane do grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych z najniższym współczynnikiem pracy (grupa okreś-
lona w lp. 9).

Proponowana zmiana spowoduje, że współczynnik pracy 1,05 
będzie obowiązywał przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego 
pielęgniarkom z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa 
albo położnym z tytułem zawodowym magister położnictwa, 
które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Współczynnik pracy 0,73 będzie obowiązywał przy ustalaniu 
wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom albo położnym, 
które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo 
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pielęgniarkom z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa 
albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa (bez 
specjalizacji).

Współczynnik pracy 0,64 będzie obowiązywał natomiast przy 
ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom albo po-
łożnym innym niż określone wyżej, które nie mają tytułu spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zas-
tosowanie w ochronie zdrowia.

W tym zakresie przepisy również wprowadzają gwarancję, 
że wymienione w projekcie pielęgniarki i położne zostaną już 
w tym roku objęte porozumieniem, jakie zobowiązany jest zaw-
rzeć kierownik podmiotu leczniczego z działającymi organiza-
cjami związkowymi, a w razie ich braku - z przedstawicielem 
pracowników w sprawie ustalenia zasad wprowadzania podwy-
żek w podmiocie leczniczym. Analogicznie jak w przypadku 
podwyżek pracowników działalności podstawowej, pierwsze po-
rozumienie trzeba będzie zawrzeć w terminie miesiąca od dnia 
wejścia w życie ustawy. Jeżeli porozumienie nie będzie zawarte 
w tym terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadni-
czego ustali w terminie kolejnych 14 dni, w drodze zarządzenia 
w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, kierownik podmiotu 
leczniczego (ewentualnie podmiot tworzący). 

Porozumienie albo zarządzenie będzie musiało dotyczyć spo-
sobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracowników 
na 1.07.2018 r.

Tab. 1 Grupy zawodowe oraz współczynniki pracy  
po nowelizacji ustawy

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych  
na zajmowanym stanowisku

Współcz. 
pracy

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

1,27

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwsze-
go stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05

4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73
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Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych  
na zajmowanym stanowisku

Współcz. 
pracy

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

1,05

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

0,73

7. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa 
albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, 
która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,05

8. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia albo pielęgniarka z tytułem zawodowym 
magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa

0,73

9. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie 
ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,64

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

0,64

11. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik  
wykonujący zawód medyczny

0,53

Uwaga! W przypadku wejścia w życie przedmiotowej usta-
wy w 2018 r. proponowana nowelizacja ustawy nie będzie 
skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym żadnych 
dodatkowych - ponad obecnie planowane - środków finan-
sowych z budżetu państwa, jak również z NFZ. 

W przypadku pracowników objętych projektowaną zmianą 
ustawy, których pracodawcy (podmioty lecznicze) otrzymują 
środki finansowe z NFZ, koszty podwyżek powinny zostać 
sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w 
ramach wzras tających przychodów i odpowiednio kosztów 
NFZ. Podmioty lecznicze nie będą mogły liczyć zatem na 
pomoc w finansowaniu wynikających z przepisów ustawy 
podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników.

Prawnik odpowiada



91

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

3. Termin dla kierownika podmiotu leczniczego na wydanie 
zarządzenia

Kolejną zmianą jest wprowadzenie terminu do 15 czerwca każ-
dego roku na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego 
lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych 
działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia 
w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

Obecnie ustawa określa jedynie, na jaki dzień pracodawca jest 
obowiązany dokonywać podwyższenia wynagrodzeń zasadni-
czych pracowników objętych zakresem regulacji. Termin ten 
przypada na dzień 1 lipca każdego roku. Przed tym dniem pra-
codawca, który w terminie do 31 maja nie zawrze porozumienia 
z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem pracowni-
ków, będzie musiał wydać stosowne zarządzenie. Obecnie brak 
jest w ustawie określonego terminu, w którym powyższe zarzą-
dzenie powinno być wydane. Wprowadzenie terminu na wyda-
nie zarządzenia ma na celu usprawnienie corocznego procesu 
realizacji ustawowego obowiązku podwyższania wynagrodzeń 
zasadniczych.

4. Zmiany dotyczące podmiotów leczniczych działających 
w formie jednostek wojskowych
Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku podmiotów lecz-

niczych działających w formie jednostek wojskowych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 u.d.l., sposób podwyższania wynagro-
dzeń pracowników objętych ustawą - w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą - będzie ustalał podmiot tworzący (tak jak obecnie 
w przypadku jednostek budżetowych), a nie kierownik podmiotu 
leczniczego.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy podmiotem leczniczym jest pod-
miot, o którym mowa w art. 4 ust. 1u.d.l., tak więc definicja ta 
obejmuje także formę funkcjonowania podmiotu leczniczego, 
jaką jest jednostka wojskowa wymieniona w art. 4 ust. 1 pkt 7 
u.d.l. W podmiotach leczniczych działających w formie jednos-
tek wojskowych mogą być zatrudnieni pracownicy wykonujący 
zawód medyczny oraz pracownicy działalności podstawowej, inni 
niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, natomiast w obec-
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nym brzmieniu przepisów do pracowników działalnoś ci podsta-
wowej zatrudnionych w jednostkach wojskowych nie będzie mia-
ła zastosowania procedura podwyższania wynagrodzenia przez 
Ministra Obrony Narodowej w drodze zarządzenia, w przypadku 
braku porozumienia (jak dla jednostek budżetowych). Ponieważ 
podmiotem tworzącym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 u.d.l. jest 
podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki 
budżetowej albo jednostki wojskowej. W projekcie uwzględnio-
no analogiczną procedurę dla podmiotów w formie jednostek 
budżetowych oraz jednostek wojskowych, które są finansowane 
bezpośrednio z budżetu państwa.

5. Wyższe wynagrodzenia lekarzy i lekarzy rezydentów

Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw zawiera rozwiązania będące wynikiem 
porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia z przedstawi-
cielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy z 8.02.2018 r., które dotyczy m.in:

■  zasad finansowania dyżurów medycznych pełnionych 
w ramach realizacji programu specjalizacji przez lekarzy 
rezydentów,

■ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych lekarzy spełniających 
określone w ustawie warunki do kwoty 6 750 zł.

Nowelizacja zakłada, że lekarzom odbywającym szkolenie spec-
jalistyczne w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagro-
dzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej 
z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalistyczne, przy czym 
wynagrodzenie to będzie finansować Minister Zdrowia w wyso-
kości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 1511 § 1 pkt 2 
ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeksu pracy, tj. kwoty normalnego 
wynagrodzenia powiększonego o 50% dodatek.

Obecnie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach rea-
lizacji programu specjalizacji (niezależnie od formy specjalizacji) 
przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie 
dyżurów zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjali-
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zacyjne lub staż kierunkowy. Rozwiązanie to pozostaje aktualne 
dla wszystkich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne 
w innych formach niż rezydentura.

Uwaga! Komentowana ustawa uchyla art. 96 u.d.l., który daje 
możliwość zobowiązania pracownika wykonującego zawód 
medyczny i posiadającego wyższe wykształcenie, po wyra-
żeniu przez niego zgody (tzw. klauzula „opt-out”), do pracy 
w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na ty-
dzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Uchylenie art. 
96 ustawy ma wejść w życie od 1.01.2028 r.

Ponadto zgodnie z projektem, lekarz odbywający szkolenie 
specjalizacyjne w ramach rezydentury będzie mógł otrzymać 
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie wyższej niż przysługujące 
mu na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości zasadni-
czego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Wynagro-
dzenie to będzie mogło wzrosnąć o:

■ 700 zł miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego 
w priorytetowej dziedzinie medycyny, albo

■ 600 zł miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego 
w innej dziedzinie medycyny,

jeżeli lekarz rezydent zobowiąże się do wykonywania zawodu 
lekarza na terytorium RP w podmiocie leczniczym, który udziela 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, w łącznym okresie dwóch z pięciu kolejnych lat przypada-
jących od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia 
specjalizacyjnego, w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co 
najmniej wymiarowi jednego etatu.

Deklarację dotyczącą zobowiązania lekarz zobowiązany będzie 
złożyć na piśmie do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalis-
tyczne. Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze będzie przysłu-
giwać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym lekarz złożył deklarację, przy czym wyjątek stanowią ci 
lekarze, którzy złożą deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy, a wówczas otrzymają zwiększenie wynagrodzenia 
począwszy od 1.07.2018 r.

Prawnik odpowiada
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Gdy lekarz nie wywiąże się ze zobowiązania lub zaprzestanie 
realizacji programu specjalizacji, zapłaci karę w wysokoś ci rów-
nej 75% iloczynowi miesięcy pobierania zwiększonego wynagro-
dzenia zasadniczego oraz kwoty odpowiadającej temu zwięk-
szeniu. Kara będzie proporcjonalnie zmniejszana w przypadku 
przepracowania przez lekarza części tego okresu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, do obliczeń 
przyjmować się powinno okresy liczone w dniach kalendarzo-
wych (przy czym dla roku przyjmuje się 365 dni) jako iloczyn 730 
dni (2 lata odpracowania) i czasu pobierania zwiększonego wy-
nagrodzenia w stosunku do okresu szkolenia specjalizacyjnego.

W ustawie nowelizującej potwierdzono również wynikające 
z porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia z przedsta-
wicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy zobowiązanie do podwyższenia wyna-
grodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów do kwoty 6 750 zł 
brutto.

Takie wynagrodzenie będzie przysługiwać lekarzom spełnia-
jącym łącznie następujące warunki:

■ będą zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świad-
czeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ca-
łodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu 
tych świadczeń,

■ zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania tożsa-
mych świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczenio-
dawcy realizującego umowę z NFZ z co najmniej jednego 
z zakresów określonych w art. 15 pkt 3, 4, 6-13, 15 i 16, 
tj. leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i  leczenia 
uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej, leczenia stomatologicz-
nego, lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby 
medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich napra-
wy, o których mowa w ustawie o refundacji, ratownictwa 
medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń 
wysokospecjalistycznych, programów lekowych określo-
nych w przepisach ustawy o refundacji oraz leków stoso-

Prawnik odpowiada
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wanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy 
o refundacji.

W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania, lekarz bę-
dzie musiał zapłacić pracodawcy karę w wysokości równej 75% 
iloczynowi liczby miesięcy pobierania nienależnego wynagro-
dzenia oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu, z uwzg-
lędnieniem związanego z nim zwiększenia dodatku za pracę 
w porze nocnej, dodatku za pracę w niedziele i święta oraz dni 
wolne od pracy, wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, dodatku za pracę w ramach pełnienia dyżuru 
medycznego, dodatku za pozostawanie w gotowości do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych oraz dodatku za wysługę lat oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. W razie sporu o karze orzekać będzie sąd pracy.

Lekarzowi, który cofnie zobowiązanie do nieudzielania świad-
czeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy, oraz leka-
rzowi, który nie wywiąże się z tego zobowiązania, pracodawca 
będzie mógł obniżyć wynagrodzenie do wysokości ustalonej 
przed złożeniem tego zobowiązania. Wyłączone będzie wówczas 
stosowanie przepisu art. 42 k.p., który reguluje tryb wypowiada-
nia warunków pracy lub płacy oraz przepisów ograniczających 
dopuszczalność wypowiadania warunków umowy o pracę lub 
innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Uwaga! W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć ustawa za-
wiera przepis, zgodnie z którym, w przypadku lekarza za-
trudnionego u danego świadczeniodawcy przed dniem złoże-
nia zobowiązania, o którym mowa wyżej, któremu obniżono 
wynagrodzenie w okresie 5 miesięcy poprzedzających zło-
żenie tego zobowiązania, podwyżka wynagrodzenia będzie 
nie większa niż różnica między kwotą 6 750 zł miesięcznie 
i kwotą miesięcznego wynagrodzenia przed jego obniżeniem. 
Reguła ta będzie miała zastosowanie również w przypadku 
przerwy w zatrudnieniu trwającej krócej niż 3 miesiące.

Ustawa przewiduje ponadto, że dyrektorzy oddziałów woje-
wódzkich NFZ - w oparciu o informacje przekazywane dwa razy 
do roku przez podmioty lecznicze, na podstawie zmienionych 
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umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - będą przekazy-
wali środki finansowe w wysokości niezbędnej do podwyższenia 
lekarzom wynagrodzeń zgodnie z projektowaną ustawą. Podmio-
ty lecznicze będą obowiązane do przeznaczenia tych środków na 
zapewnienie wzrostu wynagrodzeń. Środki nieprzeznaczone na 
ten cel lub nieprzeznaczone w sposób określony w ustawie będą 
podlegały zwrotowi. Świadczeniodawcy będą również zobowią-
zani do zwrotu środków w razie niewywiązania się przez lekarza 
ze zobowiązania do nieudzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
u innego świadczeniodawcy. NFZ określi techniczne warunki 
zwrotu tych środków w zmienianych ze świadczeniodawcami 
umowach.

Pierwsze zobowiązanie do nieudzielenia odpłatnie świadczeń 
opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy lekarze będą 
mog li złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 
Lekarzowi, który złożył ww. zobowiązanie w tym terminie, ze 
skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu złożenia tego zobowiązania, pracodawca będzie podwyższał 
wynagrodzenie od 1.07.2018 r. Jeśli natomiast lekarz złoży zobo-
wiązanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, ale 
w zobowiązaniu tym określi inny, późniejszy termin skuteczności 
tego zobowiązania, wówczas zastosowanie znajdzie ogólna zasa-
da, zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany do podwyższenia 
wynagrodzenia lekarza do kwoty 6 750 zł od pierwszego dnia, 
w którym zobowiązanie stało się skuteczne.

6. Ochrona prawna lekarzy

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw zakłada również zapewnienie lekarzom ochro-
ny prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu. Zgodnie 
z intencją ustawodawcy przewidziana w ustawie ochrona prawna 
przysługująca funkcjonariuszowi publicznemu zawężona jest tyl-
ko do sytuacji związanych z udzielaniem przez lekarzy świadczeń 
opieki zdrowotnej, nie obejmie sytuacji związanych z pełnieniem 
przez nich funkcji administracyjnych czy prowadzeniem działal-
ności badawczej. Czynności te nie stanowią udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Prawnik odpowiada
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Obie omawiane wyżej ustawy mają wejść w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do-
stępny jest na stronie:

 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-112-18 

Na stronie tej możliwe jest również śledzenie przebiegu prac 
legislacyjnych nad projektem ustawy.

Z tekstem ustawy z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw można się zapoznać na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2678_u.htm

Stępniak Joanna

Prawnik odpowiada
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Prawnik odpowiada

P  
rawo

Czy pojęcie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
obejmuje praktyki zawodowe pielęgniarek?

Pytanie

Czy z art. 30a ust. 3 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) wynika obowiązek podmiotu 
zaprzestającego udzielać świadczeń zdrowotnych, a konkret-
nie pielęgniarki bądź położnej zaprzestającej prowadzenia 
praktyki zawodowej zawarcia umowy o przechowywanie 
dokumentacji medycznej wyłącznie z (innym) podmiotem 
udzielającym świadczeń zdrowotnych?

Czy też umowa taka może być zawarta także z innym podmio-
tem, który zawodowo zajmuje się przechowywaniem doku-
mentacji (archiwum), tak jak to zostało przewidziane w art. 
30a ust. 10 u.p.p. ustawy, także w odniesieniu do podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, któremu pielęgniarka 
bądź położna przekazuje dokumentację w trybie art. 30a ust. 
3 pkt 2 u.p.p.?

Odpowiedź

Art. 30a ustawy z 6.11.2008 r. (u.p.p.) należy uznać za regu-
lację szczególną dotyczącą zasad postępowania z dokumentacją 
medyczną, wobec zasad ogólnych postępowania z danymi oso-
bowymi. Dlatego też zapisy te interpretujemy w sposób ścisły, 
tak jak jest to wymagane przy regulacjach o takim charakterze.

Ust. 10, mówiący o możliwości powierzenia przetwarzania da-
nych (bez ograniczeń podmiotowych), odwołuje się zaś wyraźnie 
tylko do podmiotów wymienionych w ust. 3 (podmiot tworzący 
w przypadkach innych niż przedsiębiorcy, podmiot prowadzący 
działalność leczniczą, z którym zawarto umowę, samorząd za-
wodowy) oraz ust. 7 (wojewoda), nie sposób więc wywieść z tego 
przepisu, aby obejmował również osobę likwidującą praktykę.



99

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Art. 30a u.p.p. należy uznać za regulację szczególną dotyczącą 
zasad postępowania z dokumentacją medyczną, wobec zasad 
ogólnych postępowania z danymi osobowymi. Dlatego też zapisy 
te interpretujemy w sposób ścisły, tak jak jest to wymagane przy 
regulacjach o takim charakterze.

Przepis ten mówi zaś, że w przypadku zaprzestania wykony-
wania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom, 
o których mowa w ust. 2-4 i 7, w sposób zapewniający zabez-
pieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz 
dostępem osób nieuprawnionych. Pojęcie „podmiotów udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych” obejmuje zaś oczywiście również 
praktyki zawodowe pielęgniarek.

Jako pierwszoplanowe rozwiązanie przepis ten przewiduje 
przekazanie dokumentacji podmiotowi, który przejął zadania 
likwidowanej praktyki (ust.2), w braku zaś takiego rozwiązania 
nakazuje przekazanie dokumentacji zgodnie z ust. 3 lub 7. Wyni-
ka z nich, iż w przypadku likwidowanych praktyk zawodowych 
dokumentacja podlega przekazaniu podmiotowi udzielającemu 
świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wyko-
nywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywa-
nie dokumentacji medycznej, i jest to w gruncie rzeczy jedyne 
rozwiązanie przewidziane w tej sytuacji (pomijam bowiem przy-
padek likwidacji praktyki na skutek śmierci). 

Ust. 10, mówiący o możliwości powierzenia przetwarzania da-
nych (bez ograniczeń podmiotowych), odwołuje się zaś wyraźnie 
tylko do podmiotów wymienionych w ust. 3 (podmiot tworzący 
w przypadkach innych niż przedsiębiorcy, podmiot prowadzący 
działalność leczniczą, z którym zawarto umowę, samorząd za-
wodowy) oraz ust. 7 (wojewoda), nie sposób więc wywieść z tego 
przepisu, aby obejmował również osobę likwidującą praktykę.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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Prawnik odpowiada

P  
rawo

Czy można obliczać kwotę podwyżki biorąc sumę wynagrodze-
nia zasadniczego i tzw. „dodatku ministerialnego” i porównywać 
do wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z w/w ustawy?

Pytanie
Czy można zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
obliczać kwotę podwyżki biorąc sumę wynagrodzenia zasad-
niczego i tzw. „dodatku ministerialnego” i porównywać do 
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z w/w ustawy?

Odpowiedź
Tak. Ustalając kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadnicze-

go pracownika medycznego należy uwzględnić tzw. „dodatek 
ministerialny”.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych - dalej ustawa, do dnia 31 grudnia 2021 r. 
podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, 
którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn 
współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy 
i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor 
Polski, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:
1. sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego usta-

lają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym 
podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu 
zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”,
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2. podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa orga-
nizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem 
wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do 
reprezentowania ich interesów,

3. porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja,
4. jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie okreś-

lonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia za-
sadniczego ustala, w drodze zarządzenia w sprawie pod-
wyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem” 
kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący, 
o którym mowa w art. 4 pkt 1 - w przypadku podmiotów 
leczniczych działających w formie jednostek budżetowych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

5. ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób 
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia pro-
porcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost 
tego wynagrodzenia, przy czym:
a. na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pra-

cownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się 
co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagro-
dzeniem zasadniczym tego pracownika,

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

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

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

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

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy, pracownikowi wykonują-
cemu zawód medyczny w niepełnym wymiarze czasu pracy 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach sto-
sunku pracy.
Jak wynika z art. 7 ustawy, do dnia 31 grudnia 2019 r. naj-
niższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn 
współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy 
i kwoty 3900 zł brutto, a tym samym kwota przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym ustalenie, będzie mnożnikiem 
dopiero po tej dacie.
Przechodząc bezpośrednio do problemu przedstawionego 
w pytaniu, art. 3 ust. 3 ustawy stanowi, że ustalony w dro-
dze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania 
wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko 
pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany 
na w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 137 ust. 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prze-
pisem wydanym na podstawie powołanego art. 137 ust. 2 
ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
które określa między innymi zasady przyznawania dodatków 
płacowych dla pielęgniarek i położnych, a także wysokość 
tych dodatków. W praktyce oznacza to, że dodatki zwane po-
tocznie dodatkami „ministerialnymi” lub dodatkami „brutto 
brutto” trzeba uwzględnić przy kalkulowaniu kwoty należnej 
podwyżki.

Magdalena Skalska

Prawnik odpowiada
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Prawnik odpowiada

P  
rawo

Kogo rozumieć pod pojęciem osoby wykonującej zawód 
medyczny?

Pytanie
Jakie zawody są uważane za zawody medyczne w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l?
Podmiot leczniczy jest zobowiązany do stosowania przepisów 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych. W związku z powyższym 
niezbędne jest ustalenie katalogu osób wykonujących zawody 
medyczne w ich rozumieniu. W tym zakresie w art. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
zawarto odesłanie do art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., który stanowi, 
że osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona 
na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem facho-
wych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 
w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medy-
cyny.

Jak ustalić katalog osób, które są uważane za wykonujące zawód 
medyczny w rozumieniu ww. przepisów?

Odpowiedź
Pod pojęciem osoby wykonującej zawód medyczny należy rozu-

mieć osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymują-
ce się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny, a także osoby które wykonują inne za-
wody medyczne. Wskazać należy na przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie 
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klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jej stosowania, które klasyfikuje specjalistów do 
spraw zdrowia oraz innych specjalistów ochrony zdrowia.

Według art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych - dalej u.s.u.n.w.:
a) osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt. 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
- dalej u.dz.l., która jest zatrudniona w ramach stosunku 
pracy w podmiocie leczniczym,

b) osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie 
leczniczym, która bierze bezpośredni udział w wykonywa-
niu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających na 
sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sani-
tarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i prze-
ciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych 
chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na 
prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Z kolei zgodnie z art. 2 ust.2 u.dz.l., do którego treści odwołuje 
się w/w ustawa, osoba wykonująca zawód medyczny to osoba 
uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się naby-
ciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdro-
wotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 
medycyny. Zawód medyczny stanowi zatem zawód, którego 
wykonywanie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 10 u.dz.l. świadczeniami 
zdrowotnymi są działania służące zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania me-
dyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odręb-
nych regulujących zasady ich wykonywania. Część zawodów 
medycznych została uregulowana wprost w przepisach od-
rębnych. Do nich można zaliczyć następujące zawody:

1) lekarza
2) lekarza dentysty
3) pielęgniarki

Prawnik odpowiada
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4) położnej
5) ratownika medycznego
6) farmaceuty
7) felczera
8) diagnosty laboratoryjnego
9) fizjoterapeuty

U.s.u.n.w. w załączniku określającym współczynniki pracy 
przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych. 
Z uzasadnienia do projektu tej ustawy wynika, że przy 
opracowywaniu podziału pracowników wykonujących za-
wody medyczne na grupy zawodowe brane były pod uwagę 
stanowiska prezentowane przez partnerów społecznych 
reprezentujących poszczególne zawody medyczne (związki 
zawodowe i samorządy zawodów medycznych).
W art. 5 u.s.u.n.w. o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia określono, że w porozumieniu albo zarządzeniu 
określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia 
osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie 
leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby 
wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi 
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej 
wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świad-
czonej pracy. Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie 
ustalenia zasad podwyżek wynagrodzeń pracowników 
niemedycznych. Ponadto, istnieją zawody medyczne, nie 
stanowiące zawodów samodzielnych, co do których nie 
istnieje odrębna regulacja ustawowa. Nie istnieje jednak 
ich ustawowy katalog. Pomocne w tym zakresie może 
być Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal-
ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowa-
nia (Dz.U. z 2018 r. poz 22) - dalej r.k.z., które wymienia 
specjalistów do spraw zdrowia oraz innych specjalistów 
ochrony zdrowia, do których zalicza m. in. specjalistów do 
spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowis-
ka, fizjoterapeutów, dietetyków i specjalistów do spraw 
żywienia, audiofonologów i logopedów, optometrystów, 

Prawnik odpowiada
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a także specjalistów ochrony zdrowia gdzie indziej nie-
sklasyfikowanych. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pod poję-
ciem osoby wykonującej zawód medyczny należy rozumieć 
osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące 
się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny, a także osoby które wykonują inne 
zawody medyczne. Wskazówką w określaniu osób wyko-
nujących zawód medyczny może być r.k.z., które wymienia 
specjalistów do spraw zdrowia oraz innych specjalistów 
ochrony zdrowia.

Monika Urbaniak

Prawnik odpowiada



107

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Prawnik odpowiada

P  
rawo

Co decyduje o prawie dyrektora SP ZOZ, posiadającego prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki, do zwiększenia wynagro-
dzenia?

Pytanie
Czy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u.  dyrektor 
ZPO SP ZOZ posiadający aktualne prawo do wykonywania 
zawodu, podlega weryfikacji i powinien otrzymywać środki 
do wynagrodzenia w wysokości 4 x 400 zł - tzw. dodatek 
„zembalowy”?

Kto powinien podpisać decyzję dotyczącą ww. dodatku?

Odpowiedź
O prawie dyrektora SP ZOZ (posiadającego prawo wykony-

wania zawodu pielęgniarki) do zwiększenia wynagrodzenia 
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej można mówić tylko wówczas, gdy jego 
zakres obowiązków przewiduje wprost zarządzanie zespoła-
mi pielęgniarek oraz wykonywanie czynności polegających 
bezpośrednio na przygotowaniu, organizowaniu i nadzorze 
nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W przypadku, gdy w strukturze SP ZOZ istnieje dodatkowo 
stanowisko naczelnej pielęgniarki lub dyrektora d/s pielęg-
niarstwa, pełnienie funkcji dyrektora SP ZOZ trudno rozu-
mieć jako zarządzanie zespołem pielęgniarek, lecz jako jako 
zarządzanie podmiotem leczniczym.
Zakres osób uprawnionych do zwiększenia wynagrodzenia 
określony jest w § 2 ust. 1 r.o.w.u.i obejmuje on pielęgniarki 
i położne wykonujące, u tego świadczeniodawcy, zawód w ro-
zumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 15.07.2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., i realizujące 
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świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej 
praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalis-
tycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę 
etatów, realizujące te świadczenia.
Powołane wyżej r.o.w.u. odnosi się wykonywania zawodu, 
pod którym to pojęciem art. 4 ust. 2 u.z.p.p. nakazuje rozu-
mieć m.in. kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek 
lub położnych oraz zatrudnienie w podmiocie leczniczym na 
stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się 
czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
Jak czytamy w stanowisku Ministra Zdrowia z 23.09.2015 r. 
w sprawie § 2 r.o.w.u., w wykazie pielęgniarek objętych zwięk-
szeniem wynagrodzeń uwzględnić należy m.in. pielęgniarki 
i położne kierujące i zarządzające zespołami pielęgniarek 
i położnych.
Sam fakt zajmowania stanowiska kierowniczego w danym 
podmiocie nie wyklucza więc prawa pielęgniarki piastującej 
to stanowisko do otrzymania zwiększonego wynagrodze-
nia w rozumieniu w/w rozporządzenia, o ile rzeczywista 
struktura zatrudnienia pozwala przyjąć, iż pełni ona zada-
nia polegające na zarządzaniu zespołami pielęgniarek lub 
wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem, 
organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej. Ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, w miejscu, do którego odwołuje się omawiane roz-
porządzenie, za wykonywanie zawodu pielęgniarki uznaje 
jednak zarządzanie zespołami pielęgniarek, a nie zarządzenie 
podmiotem leczniczym jako całością.
Biorąc zaś pod uwagę specyfikę samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, ich struktura zatrudnienia wy-
nika pośrednio z art. 49 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o dzia-
łalności leczniczej - dalej u.dz.l. i powinna przewidywać 
również stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej 
pielęgniarek (art. 49 ust. 1 pkt 4 u.dz.l.) oraz pielęgniarki 
oddziałowej (art. 49 ust, 1 pkt 5 u.dz.l.). Jeśli takie stanowi-

Prawnik odpowiada
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ska rzeczywiście w strukturze danego SP ZOZ istnieją, nie 
sposób przyjąć, by dyrektor SPZOZ wykonywał bezpośrednie 
czynności polegające na kierowaniu zespołami pielęgnia-
rek lub przygotowaniem, organizowaniem i nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Będzie tak tym bar-
dziej, gdy w strukturze zatrudnienia SP ZOZ istnieć będzie 
także stanowisko dyrektora ds. medycznych czy dyrektora 
ds. pielęgniarstwa.
Zatem tylko wówczas, gdyby z jakichkolwiek powodów 
w strukturze SP ZOZ nie istniałyby stanowiska dyrektora 
ds. pielęg niarstwa czy naczelnej pielęgniarki, zaś zakres obo-
wiązków dyrektora SP ZOZ przewidywał wprost zarządzanie 
zespołami pielęgniarek oraz wykonywanie czynności pole-
gających bezpośrednio na przygotowaniu, organizowaniu 
i nadzorze nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych, można 
by rzeczywiście mówić o prawie tak zatrudnionego dyrek-
tora SP ZOZ do zwiększenia wynagrodzenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 r.
Prowadzi to do wniosku, że w większości przypadków prawo 
pielęgniarki pełniącej funkcję dyrektora SP ZOZ do zwięk-
szonego wynagrodzenia trzeba wykluczyć. Tym bardziej, 
iż powstawałby tu także problem, na który słusznie zwró-
cono uwagę już w samym pytaniu: zgodnie z art. 49 ust. 2 
u.dz.l. podmiotem zatrudniającym i ustalającym warunki 
wynagradzania w przypadku dyrektora SP ZOZ jest pod-
miot tworzący, zaś zgodnie z § 2 ust. 2 i 5 r.o.w.u. o środki 
na zwiększone wynagrodzenia występuje i dokonuje ich po-
działu sam świadczeniodawca, czyli SPZOZ.

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Prawnik odpowiada
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Prawnik odpowiada

P  
rawo

Jakie formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne 
korzystają z możliwości przyznania dodatku do wynagrodzenia?

Pytanie
Czy dodatki dla pielęgniarek wynikające z r.o.w.u. przysługują 

wszystkim rodzajom praktyk zawodowych?
Którym formą działalności pielęgniarki/położnej nie należy 

się dodatek ministerialny?
Izby Pielęgniarskie poinformowały telefonicznie, że dodatek 
ministerialny należy się każdej pielęgniarce bez względu na 
rodzaj prowadzanej praktyki zawodowej.

Czy jednak praktyka pielęgniarka o kodzie 95, 96, 98, 99 po-
winna go otrzymać?

Czy w związku z tym iż nasz podmiot leczniczy ma podpisane 
kontrakty z praktykami pielęgniarskimi o kodzie 95, 96, 98, 
99 czy wystarczy w tej sytuacji, aby praktyki pielęgniarskie 
złożyły wniosek o rejestrację swojej praktyki zawodowej na 
kod 93, 94 lub 97, co pozwoli na otrzymanie dodatku minis-
terialnego?

Kody rodzajów praktyk zawodowych:

93 - indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład;

94 - indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zak-
ładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład;

95 - indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania;
96 - indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miej-

s  cu wezwania;
97 - grupowa praktyka;
98 - indywidualna praktyka (własny gabinet);
99 - indywidualna specjalistyczna praktyka (własny gabinet).
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Odpowiedź
W podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, dodatek do wynagrodzenia przewidziany rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
przysługuje pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód 
w tym podmiocie:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej 

wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego:
5) w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki pie lęg-

niarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym pod-
miotu leczniczego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej - dalej u.o.z.p.i.p., pielęgniarka i po-
łożna mogą wykonywać zawód
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 

ust. 2 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
dalej u.d.l.

W myśl postanowień art. 5 ust. 2 pkt 2 u.d.l. działalność lecz-
nicza pielęgniarki/położnej (vide art. 2 ust. 2 pkt 3 u.d.l. - 
w rozumieniu tej ustawy ilekroć jest mowa o pielęgniarce, 
rozumie się przez to też położną) może być wykonywana 
w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywi-
dualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka 
pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu-
alna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejs-

Prawnik odpowiada
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cu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wy-
łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy 
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub 
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wy-
łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy 
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 
jako grupowa praktyka pielęgniarek

- zwanych „praktykami zawodowymi”.

Zgodnie z art. 20 u.d.l. miejscem wezwania nie może być 
zakład leczniczy.
Jak wynika zatem z treści art. 2 ust. 2 pkt 3 u.d.l. w podmiocie 
leczniczym może być wykonywana wyłącznie indywidualna 
praktyka pielęgniarki/położnej bądź wyłącznie indywidual-
na specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej. Przepisy 
u.d.l. nie przewidują zawarcia umowy cywilnoprawnej przez 
podmiot leczniczy z grupową praktyką pielęgniarek/położ-
nych, czy też z indywidualną praktyką wyłącznie w miejs cu 
wezwania. Są to bowiem formy wykonywania zawodu pie-
lęgniarki/położnej inne niż praktyka zawodowa wyłącznie 
w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.
Dodatek do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wpro-
wadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u., dotyczący pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód w podmiocie leczniczym 
(§ 2 ust. 1r.o.w.u.) mającym umowę zawartą z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wypłacany jest pielęgniarkom i położ-
nym wykonującym w tym podmiocie zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej 

wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego:
5) w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki pie lęg-

niarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym pod-
miotu leczniczego.

Prawnik odpowiada
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Przenosząc ww. przepisy na grunt zadanego pytania wskazać 
należy, iż niezgodnym z prawem, tj. przepisami u.d.l., jest 
zawarcie umowy przez podmiot leczniczy z indywidualną, 
indywidualną specjalistyczną praktyką wyłącznie w miejscu 
wezwania oraz z grupową praktyką pielęgniarek/położnych 
tj. z praktykami o kodach 95, 96, 97, 98, 99.
Dlatego też wskazany wyżej § 2 ust. 1 r.o.w.u. obejmuje formy 
wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne z pomi-
nięciem praktyk wyłącznie w miejscu wezwania i praktyk 
grupowych.
Na marginesie dodać należy, że podmiot leczniczy, który za-
warł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z prak-
tykami o kodach 95, 96, 97, 98, 99, powinien niez wło cz nie 
rozwiązać te umowy, jako zawarte niezgodnie z przepi sami 
u.d.l.

Wskazane powyżej kody rodzajów praktyk zawodowych ok-
reś la rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.09.2011 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania 
wpi sów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Iwona Choromańska

Prawnik odpowiada
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Wyrok WSA:  
gruźlica pielęgniarki to choroba zawodowa

Między zatrudnieniem pielęgniarki w szpitalu na Izbie Przyjęć 
a zarażeniem się gruźlicą jest związek przyczynowy - stwierdził 
Wojewódzki Sąd Administracyjny. I dodał, że nie trzeba wyka-
zywać, od którego konkretnie pacjenta nastąpiło to zakażenie.

Dolnośląski Inspektor Sanitarny stwierdził w decyzji z 9.08. 
2017 r., że Halina M. zachorowała na gruźlicę płuc w związku 
z zatrudnieniem w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżonio-
wie. Inspektor uznał, że jako pielęgniarka zaraziła się w czasie 
wykonywania obowiązków służbowych i choroba ta znajduje się 
w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Pracodawca kwestionuje opinię lekarzy
Szpital (jako pracodawca) odwołał się od tego orzeczenia, ale 

inspektor nie zmienił decyzji. Szpital dowodził, że od 1979 roku 
Halina M. pracowała w Izbie Przyjęć, a nie bezpośrednio z cho-
rymi na gruźlicę. A po 2009 r. pielęgniarka przeniosła się do 
zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Jednak zakres zadań pielęgniarki został ujęty w Karcie Naraże-
nia Zawodowego, a do tego dołączono opinię lekarzy orzeczników 
z Ośrodka Medycyny Pracy. Według lekarzy, nie ulega wątpli-
wości, że przebyła gruźlicę, choć nie musiała się kontaktować 
z konkretnym chorym pacjentem.

Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że w tym przypadku speł-
niono trzy przesłanki wskazujące na chorobę zawodową, które 
wynikają z art. 235(1) Kodeksu pracy .

Trzy warunki uznania choroby zawodowej
Według definicji przesłanką choroby zawodowej jest: umiesz-

czenie we wspomnianym wykazie, warunki pracy, gdy można 
stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, 
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że choroba została ona spowodowana działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo 
w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „naraże-
niem zawodowym” związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy 
wykonywaniem pracy a powstaniem choroby.

Pracodawca kwestionował ten ostatni warunek. Pielęgniarka 
nie umiała wskazać, od którego pacjenta mogła się zarazić cho-
robą.

Skarga szpitala do WSA
NZOZ zarzucił Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu błąd 

w wykładni art. 235(1) kp. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
14 sierpnia br. oddalił skargę pracodawcy pielęgniarki. Stwierdził, 
że rację ma inspektor uznając, że nie trzeba wykazywać, który 
pacjent zaraził Halinę M., wystarczy sama potencjalna możliwość 
zarażenia chorobą.

W tej sprawie Dolnośląski Ośrodek Medycyny Pracy wydał 
kategoryczną opinię, według której gruźlica przebyta przez pie-
lęgniarkę szpitala jest chorobą zawodową - tłumaczyła sędzia 
Izabela Ostrowska. - Lekarze orzecznicy pełnią rolę biegłych 
w takich sprawach, a ich opinie są traktowane jak ekspertyzy 
sądowe - dodała.

WSA podkreślił, że NZOZ nie kwestionował tych opinii orzecz-
ników na wcześniejszym etapie, nie odwoływał się od decyzji 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Teraz przed sądem pod-
noszenie tego zarzutu jest spóźnione - wskazała sędzi Ostrowska.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.08.2018 r. 
sygnatura akt VII SA/Wa 2907/17

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Prawnik odpowiada
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Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia w sp zoz  
z pielęgniarką koordynującą?

Pytanie
Czy pielęgniarka koordynująca może być zatrudniona w Przy-

chodni Rejonowej SP ZOZ tylko na umowę zlecenie?

Odpowiedź
Dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia (umowy cywil-

no-prawnej) w samodzielnym publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej z pielęgniarką koordynującą. 
Warunkiem niez będnym jest posiadanie przez pielęgniarkę 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych określonych roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczegól-
nych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami - dalej r.k.p.l.n.p.

Uzasadnienie
Ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej 

u.z.p.p. - w art. 19 ust. 1 stanowi, że pielęgniarka i położna 
mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 

ust. 2 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
- dalej u.dz.l.

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, która została ure-
gulowana w przepisach art. 734-751 ustawy z 23.04.1964 r. 
- Kodeks cywilny - dalej k.c. Wykonywanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa nie mieści się w defi-
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nicji zlecenia, ponieważ w myśl art. 734 ust. § 1 k.c. przez 
umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do do-
konania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, 
jednakże, w oparciu o art. 750 k.c. do umów o świadczenie 
usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje 
się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zatem, w myśl przepisu 
art. 750 k.c., w przypadku świadczeń pielęgniarskich stosuje 
się, odpowiednio przepisy o zleceniu. 
Warto dodać, iż w przypadku wykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę w oparciu o umowę cywilnoprawną, winna ona 
posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cy-
wilnej, ponieważ za ewentualne błędy i szkody, odpowiada 
ona swoim majątkiem, do pełnej wysokości szkody.
Co do zasady nie ma przeszkód prawnych, aby pielęgniarka 
koordynująca świadczyła usługi w ramach umowy zlecenia, 
pod warunkiem, że posiada kwalifikacje odpowiadające temu 
stanowisku, które określa r.k.p.l.n.p. - vide poz. 26 załączni-
ka, w dziale pracownicy działalności podstawowej.
Jednakże, zwrócić należy uwagę na przepis art. 22 § 1 ustawy 
z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., w myśl którego 
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się 
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pra-
codawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrud-
niania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 22 
§ 11 k.p., zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest 
zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu 
na nazwę zawartej przez strony umowy. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 17.05.2016 r., I PK 139/15, OSNP 
2017/12/159, podkreślił, że „Zasadnicze znaczenie w procesie 
sądowego badania, czy dany stosunek prawny jest stosun-
kiem pracy, ma ustalenie, czy praca wykonywana w ramach 
badanego stosunku prawnego faktycznie ma cechy wymie-
nione w art. 22§ 1 k.p. Z art. 22 § 11 k.p. wynika bowiem, 
że sąd w pierwszej kolejności bada, czy dana praca jest zat-
rudnieniem w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p., 
a art. 22 § 12 k.p. stanowi dla pełnej jasności, że w razie 
wykonywania pracy w warunkach określonych w § 1 tego 

Prawnik odpowiada
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artykułu nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę 
umową cywilnoprawną”.

Zwrócić należy uwagę, że każda umowa, która de facto jest 
indywidualnie określonym stosunkiem prawnym, podlegać 
może weryfikacji. Może zaistnieć sytuacja, w której dwie 
umowy, będą do siebie podobne, nie zawsze jednak będą 
toż samymi. 

W wyroku z 11.09.2013 r., II PK 372/12, OSNP 2014/6/80, Sąd 
Najwyższy stwierdził, że „W umowie zlecenia mogą wystą-
pić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie 
same, jak w zależności właściwej dla stosunku pracy (art. 22 
§ 1 i § 11k.p. oraz art. 750 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks 
cywilny;”.
Stosunek cywilnoprawny, powinien posiadać takie cechy, 
które znacząco będą go różnić od stosunku pracy.
Sąd Najwyższy w wyroku z 29.11.2017 r. zajął słuszne stano-
wisko, że „Na podstawie analizy dotychczasowego orzecznic-
twa Sądu Najwyższego można wyprowadzić ogólny wniosek, 
zgodnie z którym, jeśli umowa wykazuje cechy wspólne dla 
co najmniej dwóch różnych rodzajów (typów) umów (umowy 
o pracę i umowy prawa cywilnego), to w celu dokonania jej 
właściwej kwalifikacji prawnej należy posłużyć się meto-
dą typologiczną, której istota sprowadza się do poczynie-
nia ustaleń w kierunku, jakie cechy przeważają (dominują) 
w umowie (por. w szczególności wyroki Sądu Najwyższego: 
z 26.03.2008 r., I UK 282/07, LEX nr 411051; Gdańskie Studia 
Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa 2009 nr 2, s. 103, z glosą 
A. Musiały i z 5.05.2010 r., I PK 8/10, Monitor Prawa Pracy 
2011 nr 2, s. 102). 
Innymi słowy, w razie wątpliwości, czy dana umowa jest 
umową o pracę, czy umową cywilnoprawną, należy ustalić, 
czy w treści i sposobie jej wykonywania przeważają cechy 
umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Dopiero 
wówczas, gdy umowa poddawana analizie (w swej treści, 
a zwłaszcza w sposobie wykonywania) wykazuje z ich jed-
nakowym nasileniem cechy wspólne dla co najmniej dwóch 
różnych wzorców umownych, o jej typie (rodzaju) decyduje 

Prawnik odpowiada
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zgodny zamiar stron i cel umowy, który może (ale wcale nie 
musi) wyrażać się także w nazwie umowy. 
Ocenie podlega nie tylko treść umowy, ale przede wszystkim 
sposób jej wykonywania. Wola stron (art. 3531 k.c. w związku 
z art. 300 k.p.) nie może przy tym przełamać normatywnej 
formuły wyrażonej w art. 22 § 1, § 11 i § 12 k.p. 
W rezultacie, woli stron można przypisać decydujące zna-
czenie dopiero wtedy, gdy zawarta umowa wykazuje cechy 
wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jed-
nakowym ich nasileniem.”

Iwona Choromańska

Prawnik odpowiada
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Czy pielęgniarka może pobierać z palca dziecka krew włośnicz-
kową?

Pytanie
Czy pielęgniarka może pobierać z palca dziecka krew metodą 

włośniczkową?

Odpowiedź
Pielęgniarka, z wyłączeniem pielęgniarki podstawowej opie-

ki zdrowotnej w stosunku do noworodka i niemowlęcia do 
drugiego miesiąca życia, może pobrać z palca dziecka krew 
włośniczkową.
Ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
- dalej u.z.p.p., w art. 4 ust. 1 pkt 5 stanowi, że wykonywa-
nie zawodu pielęgniarki polega m. in. na realizacji zleceń 
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. 
Ponadto art. 15 ust. 1 uz.p.p. jednoznacznie wskazuje, że 
pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane 
w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady stanowi 
jedynie wykonywanie zleceń w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego (art. 15 ust. 2 u.z.p.p.).

§ 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.02.2017 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnos-
tycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego - dalej r.ś.u.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna 
może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekars-
kiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie 
wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształ-
cenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności 
krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, 
wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz 
z dróg moczowych i narządów płciowych, wymaz z odby-
tu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne. 
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Natomiast wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego 
przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną określa za-
łącznik nr 6 do r.ś.u.p.p. Zgodnie z treścią ww. załącznika 6 
pkt 1 tiret jedenaste, pielęgniarka uprawniona jest nawet do 
samodzielnego badania przeprowadzonego z zastosowaniem 
analizatorów gazometrii z krwi włośniczkowej. Skoro usta-
wodawca dopuszcza, aby pielęgniarka samodzielnie przepro-
wadzała badanie z zastosowaniem analizatorów gazometrii 
z krwi włośniczkowej, to tym bardziej jest ona uprawniona 
do pobierania takiego badania.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt sprawy, mianowicie 
położna podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zakresie 
posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgna-
cyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną 
obejmującą między innymi opiekę nad kobietą, noworod-
kiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia [por. ust. 
1 pkt 3 załącznika II części B do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 12.09.2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowot-
nej - dalej r.z.z.p.o.z. Powyższe oznacza, iż położna POZ 
uprawniona jest, w określonych wyżej ramach, do realizacji 
zleceń lekarskich w zakresie pobierania krwi włośniczkowej 
od noworodka lub niemowlęcia do 2 miesiąca życia. Przed-
miotowe rozporządzenie wyłącza tę kompetencję w stosunku 
do pielęgniarki POZ (por. ust. 1 pkt 1 załącznika II części 
A do r.z.z.p.o.z.)

Iwona Choromańska

Prawnik odpowiada
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Z mojej praktyki...

Z   mojej praktyki...

Na dzień dzisiejszy polski szpital nie musi stosować się do 
żadnych, zewnętrznie narzuconych mu wymagań dotyczących 
żywienia zbiorowego, co spowodowane jest luką prawną. Nie 
musi nawet dbać o jakość serwowanych posiłków - zamiast sera 
żółtego pojawić się może suszony hydrolizat białkowy o smaku 
i aromacie sera, a w miejscu masła - tłuszcz mleczny do smaro-
wania, kryjący skromnie dwie kromki chleba baltonowskiego. 
Regulacje, określające minimalną stawkę żywieniową, nie istnie-
ją, stąd koszta posiłków redukowane są do minimum. Z talerzy 
znika tym samym jakość i smak, pojawia się za to danie ubogo 
jakościowe i ciężkostrawne w praktyce. O ile więc media, szkoły, 
lub przestrzeń publiczną wypełnia przekaz promujący zdrowy 
styl życia i odpowiednią dietę, to w życiu codziennym szpitala 
trudno doświadczyć jego działania. Pełnowartościowy posiłek 
jest łatwiej definiowalny, niż stosowany w praktyce, co każe znów 
myśleć o diecie w kategoriach fizyki teoretycznej. 

W opinii Najwyższej Izby Kontroli „poprawa jakości żywienia 
w szpitalach wymaga rozwiązań systemowych w celu nadania 
problematyce żywienia pacjentów odpowiedniej rangi (…) ko-
nieczne jest zatem dofinansowanie szpitali lub innych podmiotów 
udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym 
w celu podniesienia zarówno jakości wyżywienia, jak i jakości 
opieki żywieniowej nad pacjentem, a także zagwarantowania 
należytych standardów technicznych i sanitarno-higienicznych 
bloków żywienia. Niezbędne jest także wprowadzenie uregulo-
wań dotyczących zasad racjonalnego żywienia w podmiotach 
leczniczych, precyzyjnych mechanizmów nadzoru nad realizacją 
żywienia w szpitalach, jak i odpowiednich sankcji w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu żywienia pac-
jentów” (raport NIK z 13 kwietnia 2018 r.). Czekając cierpliwie 
na nowelizację prawa, warto zwrócić uwagę na inny, nie mniej 
ważny aspekt żywienia, jakim jest nawodnienie pacjenta.

 Nie można myśleć o zdrowiu w oderwaniu od wody, a więc 
zarazem napojów. Abstrahując od kwestii biochemii, woda jest 
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naturalnym lekarstwem na zawroty głowy, poprawia jędrność 
skóry, usprawnia wydajność intelektualną oraz fizyczną, działa 
korzystnie na nasze trawienie i układ odpornościowy. Jej nie-
dobór bywa śmiertelny - sprzyja chorobom nerek, zaburzeniom 
rytmu serca, prowadzi ponadto do dyselektrolitemii. Nasz orga-
nizm składa się w 60% z wody, skazując nas samych na wieczny 
interwencjonizm. Utrata wody jest naturalna - pozbywamy się jej 
właściwie stale wraz z moczem, oddechem, czy potem. Warun-
kiem zdrowia jest więc harmonia pomiędzy podażą, a popytem 
na płyny. Ów balans, niestety, jest trudny do osiągnięcia, szcze-
gólnie w sytuacjach choroby. 

 Należy z całą pewnością stwierdzić, że pacjent spragniony 
nie ma w polskim szpitalu łatwo. Biorąc pod uwagę niewielką, 
a już na pewno niewystarczającą ilość płynów towarzyszących 
posiłkom, chory stoi przed koniecznością wyboru. Może on z jed-
nej strony zakupić wodę w lokalnym sklepie, narażając się na 
niczym nieuzasadnione marże (cena produktu zawyżana bywa 
nawet o 50-75%), lub poprosić rodzinę o pomoc w dostarczeniu 
zakupów. Może też dostać kroplówkę, szczególnie wtedy, gdy 
jest sam, w wieku podeszłym, nieco zniedołężniały i leżący na 
stałe w łóżku. W najgorszej sytuacji znajdują się właśnie pacjenci 
z placówek opieki całkowitej, z depresją, lub chorobą Alzheimera, 
zażywający leki moczopędne, niedosłyszący lub niedowidzą-
cy. Pozostawieni sami sobie, bez rodziny, czy opiekunów, nie są 
w stanie zadbać o własny, prywatny zapas wody, a jeśli nawet, nie 
ma w ich otoczeniu nikogo, kto mógłby przypominać im czasem 
o konieczności sięgania po wodę, stojącą na szafce.

Ilość płynów, dostarczana w ramach posiłku, mierzona jest 
w kubkach - stąd łatwo policzyć, że ich dzienna racja wynosi 
trzy-cztery porcje, a więc najwyżej litr. Posługując się prostym 
wzorem, obliczającym zapotrzebowanie zdrowego człowieka na 
wodę (które wynosi 30-35 ml/kg m.c.) łatwo wnioskować, że 
wspomniany litr nie zaspokaja pragnienia, a w przypadku dłuż-
szej hospitalizacji, lub niesprzyjających okoliczności (wysoka 
temperatura na sali, gorączka, wymioty, biegunka, czy poty), 
prowadzić musi do hipowolemii. Zaopatrzenie chorego w wodę 
przegrywa niestety z kroplówką, jak gdyby podaż dożylna płynów 
była formułą preferowaną. Okazuje się jednak, że samo dystry-

Z mojej praktyki...
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buowanie wody, do której dostęp ma nierzadko uprzywilejowany 
personel, mogłoby ograniczyć w praktyce koszta hospitalizacji, 
wynikających z cennika usług, lub możliwych do uniknięcia po-
wikłań, w rodzaju ostrego uszkodzenia nerek, czy upadku z racji 
niedociśnienia ortostatycznego. Z punktu widzenia wydatków, 
warto zwrócić uwagę na cenę jednego, tak zwanego osobodnia 
na oddziale w państwowym szpitalu w Polsce. Otóż pobyt na 
oddziale neurologii wynosić może od 300-600 złotych, a na kar-
diologii od 400-700 złotych - w tak zwanym podwyższonym 
standardzie zawarte jest wyżywienie, sala chorych z łazienką 
oraz, rzecz jasna, łóżko. Cena pojedynczego wlewu dożylnego 
to koszt około 150 złotych, podczas gdy pół litra krystaloidów, 
o optymalnym, zbilansowanym składzie i przyjaznym pH, to 
wydatek rzędu 10 złotych. Paradoksalnie, owe dziesięć złotych 
wystarczyłoby z nawiązką na dwu-trzydniowe zaopatrzenie pac-
jenta w wodę, nie wspominając nawet o wartościach zdrowot-
nych, czy wizerunkowych dla całej placówki ochrony zdrowia. 

Okazać się może, że zwykła woda, stojąca na szafce, znaczyć 
może dla chorych nie mniej, niż droga aparatura, o istnieniu 
której nie muszą mieć świadomości. Troska, którą zademonstruje 
szpital, zda się na więcej, niż droga kampania i nadreaktywność 
w mediach, które stawiają w oku kamery nie chorych, a pracow-
ników, reklamujących sprzęt.

 Wzajemna pomoc, która ofiarują sobie pacjenci, pozwala im 
przetrwać szpital. Z moich własnych doświadczeń, gdyby nie ona, 
jakość pobytu chorego w szpitalu uległaby pogorszeniu. O ile 
bowiem placówka ochrony zdrowia dokłada wszelakich starań, 
by udzielać fachowych usług w obszarze diagnozy, oraz leczenia, 
o tyle nie sprawdza się jako hotel. Istnieje wyraźny rozdźwięk 
pomiędzy tym, co nazywamy luksusem, a tym, jak jest on de-
finiowany. Tym samym przyzwyczajeni jesteśmy, że do szpitala 
należy zabrać ze sobą nie tylko ręcznik, mydło, czy szampon, ale 
i zapas pieniędzy, szczególnie drobnych na telewizję, jedzenie, 
papier toaletowy i wodę. Nie można wszak oczekiwać, że oddział 
zapewni coś więcej: bezpłatne media, lub przestrzeń prywatnej 
rozmowy w adaptowanej świetlicy - wymagać możemy jedynie 
badań, tabletek, czy operacji, jak gdyby rola szpitala zreduko-
wała się do minimum. Zbyt wiele niestety zależy od ludzi i ich 

Z mojej praktyki...
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humoru - personel pracujący na zmianie ma różne opinie wśród 
chorych, jednych pacjenci lubią, innych się prawie boją. Próba 
zrzucenia odpowiedzialności za siebie na tylko i wyłącznie pa-
cjentów, którzy mogą lub nawet powinni dopraszać się płynów, 
może być ryzykowna. Etykietowanie pacjentów jest bardzo po-
wszechne, a ich roszczenia niemile widziane. Wygodniej byłoby 
więc narzucić kanon opieki, w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Wymóg, jaki stawiać może ustawa, jest jedynym środkiem do 
upowszechnienia i standaryzacji opieki w Polsce - świadczenia 
gwarantowane służą najlepiej zdrowiu w aspekcie fizycznym, psy-
chicznym (emocjonalnym i umysłowym), społecznym oraz du-
chowym. Swobodny dostęp do wody pitnej zawiera się w definicji, 
a zwykłe uczucie pragnienia, towarzyszące chorym, dowodzi, że 
szpital w Polsce nie działa niestety tak, jak powinien. Regulacje 
prawne są bardziej czytelne w obszarze opieki penitencjarnej, 
aniżeli medycznej. Ministerstwo sprawiedliwości udziela jasnych 
instrukcji, jeśli chodzi o rodzaje posiłków, oferowanych osadzo-
nym, określa ich wartość odżywczą i energetyczną, minimalną 
ilość warzyw, owoców, czy ryb, oraz minimalny koszt dzien-
nych posiłków i - co ciekawe - napojów. Pytanie o to, dlaczego 
ministerstwo zdrowia nie przedstawia żadnych, najmniejszych 
specyfikacji, pozostaje bez odpowiedzi.

 Temat nawodnienia chorego w Polsce jest mało istotny. Przyj-
mując nawet, że jego rozwiązanie jest kwestią pełnej butelki, 
postawionej na stół, warto pamiętać o zmianie światopoglądu 
zatrudnionych w szpitalu ludzi. Zaspokojenie pragnienia może 
być bowiem utrudnione z przyczyn łatwych do przeoczenia. Bri-
tish Journal of Nursing (Prevention of dehydration in hospital 
inpatients, numer z 06.2015) podaje za przykład pacjentów zo-
perowanych, którym zapewniono dostęp do kubka i naczynia 
z wodą. Badania przeprowadzone na dużej ilości chorych wyka-
zały, że nawet pomimo zastosowanych ułatwień, część z nich była 
niezdolna do zaspokojenia pragnienia z powodu osłabienia siły 
mięśniowej, na którą wpływ miał wiek, przebyte znieczulenie, 
lub czas trwania zabiegu. Niemal połowa nie mogła dosięgnąć 
kubka, który stał za daleko, a jedna trzecia z tych, którym się to 
udało, uznała nalanie wody z naczynia za trudne, bardzo trudne, 
lub wręcz niemożliwe. Osoby w wieku podeszłym nie odczu-

Z mojej praktyki...



126

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

wają pragnienia, pomimo obiektywnych objawów hipowolemii. 
Zwyczajne pytanie o to, czy pacjent pił, oraz w jakich ilościach 
i czy wymaga pomocy, pada w szpitalu zbyt rzadko. Tym samym 
chory wchodzi w rolę tworzywa, które badamy, oraz leczymy, 
w oderwaniu od pragmatyzmu, znanego nam z codzienności.

Kwestia dostępu do wody poruszona została już wiele laty temu 
poza granicami naszego kraju. Akcje promujące nawodnienie, 
adekwatne do wieku i kondycji zdrowotnej, są tam dobrze ugrun-
towane i obecne w przestrzeni publicznej. Zadaniowe podejście 
do kwestii pragnienia pozwoliło wytyczać kierunki rozwiązań 
łatwo adaptowalnych, oraz możliwie tanich, będących w zasię-
gu publicznej ochrony zdrowia. Abstrahując od filtrów, insta-
lowanych w kranach, obligatoryjnym wyposażeniu w dzbanki 
z czystą wodą lub butelki oraz dystrybutory wody pitnej, znane 
nam wszystkim z urzędów lub większych sklepów, zaleca się 
indywidualne podejście do chorego i jego preferencji smakowych. 

Punktem wyjścia jest zwykła świadomość, iż przeciwdziała-
nie kosztuje mniej, niż leczenie, szczególnie w aspekcie ostrego 
usz kodzenia nerek. The National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) przestrzega nawet przed nierozważną płyno-
terapią dożylną, sugerując koncentrację wysiłków na wczesnym 
rozpoznaniu odwodnienia, najlepiej z chwilą przyjęcia chorego 
do placówki ochrony zdrowia, oraz adekwatnej podaży per os. 

Aby uskutecznić tą formę podaży, zaleca się:
■ modyfikację smaku wody, poprzez suplementację zdrowych 

i naturalnych dodatków, lub wzbogacenie oferty o herbaty 
smakowe, lub soki,

■ zaopatrzenie w wodę o preferowanej temperaturze (włącznie 
z kostkami lodu), oraz jej cykliczną wymianę, celem zapew-
nienia świeżości,

■ monitorowanie ilości wypitej wody u chorych zagrożonych 
hipowolemią,

■ podawanie chorym tabletek wraz z pełną szklanką wody do 
picia - zauważono, że chory ma tendencję do opróżniania 
całego naczynia celem przyjęcia leków doustnie,

■ edukowanie pacjentów i ich rodzin oraz zaopatrzenie w bro-
szury informujące o skutkach hipowolemii,

■ odpowiednie formułowanie pytań, w rodzaju “czy chce się 

Z mojej praktyki...
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pan/pani napić?”, “czego chciałby się pan/pani napić?”, “ile 
szklanek/kubków wypił pan/pani dzisiaj?”

■ wczesną selekcję chorych zagrożonych hipowolemią, niezdol-
nych do samodzielnego zaspokajania pragnienia oraz tych, 
których trzeba do picia zachęcać,

■ zaopatrzenie chorych w alternatywne metody przyjęcia do-
ustnie płynów (jednorazowe systemy słomkowe, w rodzaju 
phs-patIent hydratIon systeM).

 Wspomniany na wstępie raport, sporządzony przez NIK, może 
okazać się pierwszym krokiem w definiowaniu nowego problemu. 
Dostęp do wody w szpitalu nie może podlegać opodatkowaniu, 
ze strony sklepów, czy uwarunkowaniom społecznym. Każdy 
chory, bez względu na wiek, czy budżet własny, powinien mieć 
zapewniony fundamentalny zakres opieki.

Koncentrując się na efektach leczenia, szpital zbyt często za-
pomina niestety o samopoczuciu pacjenta i jego komforcie włas-
nym. Brak możliwości zaspokojenia pragnienia jest doświadcze-
niem niezwykle przykrym, czego dowodzi chory zoperowany, 
proszący błagalnie o zwykłe zwilżenie ust. Spełnienie prośby 
przynosi ulgę nie mniejszą, niż środek przeciwbólowy, zastoso-
wany z racji zabiegu.

 Wszak wszyscy jesteśmy z wody, o czym czasem zdajemy się 
zapominać.

Sebastian Kuklo
plg. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

mgr oligofrenopedagogiki

Z mojej praktyki...



128

Biuletyn nr 107/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Pożegnania

U  
rszula Krzyżanowska-Łagowska

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze
Urszula Krzyżanowska-Łagowska

dr n. hum. pielęgniarka

Prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Złotym Krzy-
żem Zasługi (1983), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1997), Odznaką Honorową Zasłużonym dla War-
mii i Mazur (1987), Odznaką Za Wzorową Pracę w  Służbie 
Zdrowia (1974), Odznaką Honorową  PTP Za zasługi dla 
rozwoju pielęgniarstwa (1980), Statuetką Cierpiącym przy-
wrócić nadzieję.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypen-
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dystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz 
nauczyciel akademicki. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i po-
łożnych (1991-95).

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który 
powstawał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojo-
wych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczę-
dziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu 
zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjo-
nerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.

Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To 
były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: 
„Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację 
i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pie-
lęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój 
los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), 
„Idea samorządności - wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011).

Wydała też dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Po-
bądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samo-
rządem pielęgniarek i położnych aktywnie uczestnicząc w wielu 
uroczystościach i konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach. Będzie nam Jej brako-
wało.

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współ-
czucia.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych

Pożegnania
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Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami

7 czerwca 2018 roku z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

śp. BOŻENY ANCYPO
Pracę zawodową rozpoczęła w 1988 roku w USK  

w Białymstoku. Od roku 2001 była zawodowo 
związana z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej z OIOK

Bożenko
Zgasłaś nam jak świecy płomyk,  

bez buntu, bez słowa skargi, bezbronnie. 
Samotna w tej ostatniej drodze.  

I tylko smutek bolesny i pamięć żywa  
o Tobie w nas pozostanie,  

bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.
Dziękujemy Ci za wszystko, do zobaczenia…

Koleżanki i Koledzy  
z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 

 oraz Pielęgniarki i Położne  
USK w Białymstoku

Pożegnania
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Umiera się nie dlatego by przestać żyć,  
lecz po to by żyć inaczej.

Paulo Coelho 
18 - 07- 2018 r.

zmarła w wieku 46 lat po krótkiej i ciężkiej 
chorobie nasza koleżanka - położna

AGNIESZKA KRYSIUK
Od 2008 r. pracowała w Uniwersyteckim  

Szpitalu Klinicznym w Klinice Perina-
tologii i Położnictwa - oddział Patologii 
Ciąży. Była wielkim człowiekiem, wspa-
niałą koleżanką, ciepłą, serdeczną wobec 
pacjentek.

Zawsze cierpliwa, uśmiechnięta, służyła 
pomocą tym wśród których żyła i 
pracowała.

I taką Ją zapamiętamy.

Koleżanki z Kliniki Perinatologii i Położnictwa 
oraz Położne i Pielęgniarki USK w Białymstoku 

Pożegnania
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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
 2 listopada 2018
 24 grudnia 2018

Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 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 USK w B-stoku  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 83-18-730)

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
Redaktor odpowiedzialny:  Cecylia Dolińska
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
w opracowaniach autorskich.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

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

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


