
Świąt białych,  
pachnących choinką,  
skrzypiących śniegiem pod butami,  
spędzonych w ciepłej,  
rodzinnej atmosferze,  
pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek,  
oraz nadzieję na Nowy Rok,  
żeby był jeszcze lepszy niż ten,  
który właśnie przemija

w imieniu ORPiP w Białymstoku życzy 

Przewodnicząca ORPiP  
Cecylia Dolińska
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Kolejny rok VII kadencji dobiega końca, koniec roku sprzyja podsumowaniom 
oraz planom na rok następny. W minionym roku, działania samorządu były głów-
nie skupione na realizacji programu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce”. Do 31 grudnia jego wersja finalna ma być przyjęta przez 
Radę Ministrów i realizowana jako program rządowy. 

W ramach tych działań -  strategii w połowie roku zostało podpisane poro-
zumienie gwarantujące pielęgniarkom i położnym wzrost wynagrodzenia. Mi-
nister zdrowia zapewnił również realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęg-
niarek i  położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów 
podejmujących pracę w Polsce. Od stycznia 2019 roku ma już obowiązywać 
rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i  położnych, jako 
warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznict-
wo szpitalne. Też od styczna 2019 roku ma być wprowadzony 6-dniowy płatny 
urlop szkoleniowy, który pielęgniarki i położne będą mogły przeznaczyć na in-
dywidualne dokształcanie się.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia również, że w przypadku dokonywania 
w przysz łości zmian systemowych w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsul-
towane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. 

Wszystkie te działania były możliwe dzięki ścisłej współpracy zarówno NRPiP 
jak i OZZPiP, bo cytując Henry Forda „Połączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska
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Życzenia KSPiPP

K  
atolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Jezus jest szczęśliwy, że do nas przychodzi, 
jako Prawda - by ją głosić 
jako Życie - by je przeżyć 
jako Światło - by nim płonąć 
jako Miłość - by nią kochać 
jako Droga - by nią iść 
jako Radość - by ją dawać 
jako Pokój - by go rozsiewać 
jako Świętość - by ją złożyć w ofierze 

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Na te radosne tak bardzo rodzinne Święta Bożego Narodzenia 
życzę w imieniu Zarządu i swoim wszystkim Pielęgniarkom, Po-
łożnym i Pielęgniarzom obfitości Łask Bożych Dzieciątka.

Niech światło betlejemskiej nocy budzi nadzieję przepełniającą 
naszą codzienność. Niech umacnia i pomnaża wszystko co w nas 
dobre, piękne i szlachetne. Niech ta Mała Dziecina obdarza Was 
i Waszych najbliższych zdrowiem, radością, miłością i pokojem.

Niech rozsiewa w nas zgodę i przebaczenie. Zaś w Nowym 2019 
Roku życzę światłości Ducha Świętego i błogosławieństwa od No-
wonarodzonego w trudnej, odpowiedzialnej i służebnej pracy.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich w Białymstoku

Stanisława Zimnoch - Prezes

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki  i położne, któ-
rym nie są obce wartości chrześcijańskie. Spotkania odbywają 
się w każdą IV-tą niedzielę miesiąca w „Starym Kościele” przy 
Katedrze na Mszy św. o godz. 14-ej. Po mszy św. odmawiana jest 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie mamy spotkania for-
macyjne.

Zapraszamy również do pielgrzymowania z nami, szczególnie na 
Jasną Górę w maju - Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia, 
również na rekolekcje wielkopostne, które odbywają się w Kleosi-
nie u Ojców Werbistów w II-gim tygodniu postu. 

Kontakt Stanisława Zimnoch  664-896-876
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Życzenia i gratulacje

Teresie Bajkowskiej
położnej

Dziękujemy Tobie  
za wszystkie lata pracy!

Za Twoją pracowitość, wytrwałość, 
cierpliwość, zaangażowanie i wkład  
w funkcjonowanie naszego oddziału.

Każdego dnia będziemy miło Cię 
wspominać.

Położne z Bloku Operacyjnego  
Kliniki Ginekologii  

oraz  
Koleżanki i Koledzy  

z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Póki młodość w Tobie żyje, 
póki serce silnie bije, 
Ty od żalów stroń!

Patrz daleko, czuj głęboko, 
młodą dusze wznieś wysoko 
i za celem goń!

Pani Zofii Paszko
pielęgniarce Kliniki Otolaryngologii
Składamy serdeczne podziękowania za przeszło 
40-letnią współpracę, wypełnioną troską o dru-
giego człowieka. Życzymy wielu lat w zdrowiu, 
wielu ciepłych chwil pozbawionych trosk i smut-
ków. Dnia codziennego przepełnionego miłością 
i radością oraz aby zawsze na wszystko był czas.

Pielęgniarki z Kliniki Otolaryngologii  
oraz  

Koleżanki i Koledzy z Uniwersyteckiego  
Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Przeżyliśmy w pracy takie chwile, które długo  
w pamięci pozostaną.  

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

Barbarze Peliksza

Serdeczne podziękowania  
za wieloletnią współpracę składają

 współpracownicy  
z Kliniki Kardiologii z OINK  

oraz  
koleżanki i koledzy  

z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Naszej Drogiej Koleżance

Raisie Filipczuk 

W związku z przejściem na emeryturę 
życzymy małych spraw, które spowodują 
Twoją radość, pięknych piosenek usłysza-
nych w radiu, nieznajomego który poda 
Ci rękę. Poczucia się kimś specjalnym 
i wyjątkowym. Bo taka właśnie jesteś.

Pielęgniarki z Kliniki Gastroenterologii 
i Chorób Wewnętrznych oraz Koleżanki 
i Koledzy z Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Naszej Drogiej Koleżance

Basi Kapkowskiej

Pielęgniarce Białostockiego Centrum Onko lo gii 
w związku z przejściem na emeryturę

Dziękujemy Ci za wszystko, wspólną pracę, dobre 
rady, promienny uśmiech i poczucie humoru.
Życzymy zdrowia, zdrowia i długich lat życia 

Bądź szczęśliwa!
życzą

Pielęgniarki Specjalistycznej Przychodni  
Onkologicznej Białostockiego  

Centrum Onkologii
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Życzenia i gratulacje

Być może czasami, szczęśliwe są chwile. 
Wygrane wybory lub wczasy nad Nilem... 
Lecz ja tak odpowiem, gdy ktoś się zapyta, 
Że czas najpiękniejszy to czas EMERYTA.

Pani Danucie Kraśnickiej

Pielęgniarce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
w związku z odejściem na emeryturę, składamy 

serdecznie podziękowania, za wiele lat pracy, 
poświęcenie, oddanie.  

Za wiele dni radosnych, smutnych i tych 
codziennych, za dyżury przerwane dowcipem, 
żartem i piosenką zanuconą w międzyczasie.  

Życzymy Ci dużo zdrowia, pogody ducha, rado-
ści i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Koleżanki i koledzy  
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Konferencja naukowa

K  
onferencja Naukowa Białystok - Grodno

Od  grudnia 2014 roku  trwa współpraca dotycząca wymiany 
doświadczeń zawodowych środowiska pielęgniarek i położnych 
z Grodna i Białegostoku - organizowane były konferencjie, sympo-
zja i warsztaty. Inicjatorami współpracy byli: prof. dr hab. n. med. 
Piotr Knapp, dr n. o zdr. Agnieszka Wojno, dr n. o zdr. Barbara 
Bebko oraz dr n. med. Cecylia Dolińska przewodnicząca ORPiP.

W dniach 18 i 19 października w Grodnie i Białymstoku odbyła 
się jubileuszowa konferencja poświęcona Zdrowiu kobiet, w któ-
rej uczestniczyli lekarze, pielęgniarki i położne z obu naszych 
zaprzyjaźnionych miast.
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Ciekawa tematyka wykładów dotyczyła problemów leczenia 
niepłodności, chorób endometrium i problemowi nietrzymania 
moczu u kobiet oraz istotnych zagadnień z kardiologii, ortopedii, 
neonatologii oraz onkologii i genetyki.

Choć Białystok i Grodno dzieli granica, nie przeszkadza to 
lekarzom, położnym i pielęgniarkom kontynuować współpracę 
dla wspólnego dobra.

Barbara Bebko w-ce przewodnicząca ORPiP  
Agnieszka Wojno członek komisji ds. położnych  

Beata Olejnik - sekretarz ORPiP  
Dorota Rodziewicz - skarbnik ORPiP

Podziękowania organizatorów Konferencji

Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
w Białymstoku

Sz. P. 
dr. n. med. Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym i Szpitalami Kli-
nicznymi w Białymstoku i Grodnie przekazuje na Pani ręce serdecz-
ne podziękowania za objęcie patronatem i wsparcie organizacyjne 
omawianego przedsięwzięcia.

Bezpośredni udział przedstawicielek Izby w Konferencji przyczynił 
się do podniesienia prestiżu i pozwolił na bieżącą wymianę doświad-
czeń oraz na planowanie dalszej współpracy.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Z up. Komitetu Organizacyjnego  
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp 

Konferencja naukowa
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Spotkanie z Seniorkami

S  
potkanie Pań Seniorek w OIPiP

Spotkanie Pań Seniorek członków OIPiP w Białymstoku
„Pamięć jest kluczowym pojęciem każdej kultury.  

Wszystko co tworzymy, z czym obcujemy, zawiera się w pamięci.” 
Paweł Hulle

Pamiętając o naszych Koleżankach Seniorkach od 2013 roku 
organizujemy w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku spotkania Pielęgniarek Seniorek.

W tym roku spotkanie odbyło się 26 listopada. Z ramienia 
Izby w spotkaniu uczestniczyły Przewodnicząca Cecylia Doliń-
ska, sekretarz Beata Janina Olejnik, skarbnik Dorota Rodziewicz 
i pracownik merytoryczny OIPiP Dorota Rojsza.

Zaproszonych Gości powitała przewodnicząca Cecylia Do-
lińska, która także podziękowała w imieniu całego środowiska 
pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Białymstoku, 
Koleżankom Pielęgniarkom przybyłym po raz pierwszy, za wielo-
letnią pracę, trud i profesjonalizm w niesieniu pomocy drugiemu 
człowiekowi oraz wkład włożony w rozwój pielęgniarstwa.
Życzyła Paniom wielu lat w zdrowiu, dobrego samopoczucia, siły 
do realizacji dalszych planów oraz pomyślności w życiu.
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Czas spotkania upłynął w miłej i ciepłej atmosferze wspomnień 
o wspólnie spędzonych chwilach, przy filiżance kawy i poczę-
stunku.

Spotkanie z Seniorkami
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W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 60 Pań, które zadek-
larowały chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach - liczymy 
też, że na kolejnych spotkaniach pojawią się Panowie - emery-
towani pielęgniarze!

Spotkanie z Seniorkami
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Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie i zap-
raszamy na spotkanie w następnym roku.

Sekretarz ORPiP w Białymstoku 
Beata Olejnik

Spotkanie z Seniorkami
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K  
alendarium

01.09.2018 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęg-
niarstwo psychiatryczne w województwie podlaskim dla 
pielęgniarek, Projekt: Rozwój kompetencji zawodowych 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie 
podyplomowe organizowane przez Warszawski Uniwersytet 
Medyczny - uczestniczyła Elżbieta Bołbot.

04.09.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

05.09.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

05.09.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

05.09.2018 Posiedzenie Organu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

05.09.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń.

10-11.09.2018 Konferencja Bezpieczne warunki pracy pielęg-
niarek i położnych zorganizowana przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Beata 
Janina Olejnik i Małgorzata Michalewicz.

12.09.2018 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza.

12-13.09.2018 XII posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyły Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

14.09.2018 Wizytacja indywidualnych praktyk: 1 położnej w Biel-
sku Podlaskim i 1 położnej w Łapach - wizytację przepro-
wadziły Dorota Rojsza i Beata Janina Olejnik.

Kalendarium OIPiP
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17.09.2018 Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek 
dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

17-18.09.2018 Szkolenie Procedowanie w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej c.d. Prewencja wykroczeń za-
wodowych na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach 
pracy, ochrona danych osobowych, aspekty prawne i or-
ganizacyjne organizowane przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyli Zastępcy ORzOZ Katarzyna 
Baszeń i Tomasz Wardowicz.

18.09.2018 Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek do-
finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

19.09.2019 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specja-
lizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-
-położniczego dla położnych w Warszawie.

25.09.2018 Spotkanie w POW NFZ na temat podwyżek dla 
pielęgniarek i położnych - uczestniczyła Dorota Rojsza 
Specjalista ds. Merytorycznych.

25.09.2018 Kontrola szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek dokona-
na przez Członków Zespołu ds. kontroli organizatorów 
kształcenia powołanego przy NRPiP: Tomasza Czecha 
- Przewodniczącego Zespołu kontrolującego i Elżbietę 
Marię Dróżdż-Kubicką - Członka Zespołu kontrolującego.

26.09.2018 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

26.09.2018 Wizytacja indywidualnych praktyk: 1 pielęgniarki 
w Czarnej Białostockiej i 2 położnych w Białymstoku - wi-
zytację przeprowadziły Dorota Rojsza i Beata Janina Olejnik.

27.09.2018 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.04.2018 do 
30.06.2018 roku.

Kalendarium OIPiP
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27.09.2018 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Żywienie 
dojelitowe i jelitowe dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

27.09.2018 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

03.10.2018 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

03.10.2018 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

03.10.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

04.10.2018 Wschodni Kongres Gospodarczy, rozwój systemu 
ochrony zdrowia, innowacje w sektorze medycznym - uczest-
niczyła Dorota Rojsza.

08-11.10.2018 Konferencja - Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. 
Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej 
Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie objęty Honoro-
wym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zorganizowana przez firmę  FIC SzkolenIa 
- Ignacy Chruszczyński w Polańczyku - uczestniczyła Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Białymstoku Alina Jurczuk.

09.10.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.10.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

10.10.2018 Posiedzenie Organu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

10.10.2018 Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Uni-
wersytecie Medycznym w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

10.10.2018 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

Kalendarium OIPiP
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12.10.2018 XVI Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 
w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

13.10.2018 Konferencja Opieka nad Matką i Dzieckiem w prak-
tyce pielęgniarki i położnej objęta Honorowym patronatem 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
zorganizowana przez Firmę edukaCja I MedyCyna Sp. z o.o. 
w Białymstoku - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata 
Janina Olejnik.

15-16.10.2018 Ogólnopolska Konferencja dla pielęgniarskiej 
i położniczej kadry zarządzającej zorganizowana przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
- uczestniczyły Elżbieta Sienkiewicz, Barbara Bebko, Anna 
Markiewicz.

16.10.2018 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

18-19.10.20 Zdrowie kobiety - szczęściem rodziny Konferencja 
Naukowa z okazji 10-lecia współpracy Uniwersytetów Me-
dycznych oraz Szpitali Klinicznych w Grodnie i w Białym-
stoku - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik 
i Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.

19.10.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji Białostockiego Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
- przewodniczyła Beata Janina Olejnik.
Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Hannie Ptaszyńskiej.

23.10.2018 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
dla pielęgniarek w Warszawie.

25.10.2018 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pe-
largoS Wielochorobowość - specyfika opieki nad pacjentem 
geriatrycznym - uczestniczyło 61 członków samorządu.

Kalendarium OIPiP
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27.10.2018 Uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia Wojskowej 
Spec jalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Białymsto-
ku - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

31.10.2018 Spotkanie z Dyrektorem POW NFZ na temat pod-
wyżek dla pielęgniarek i położnych - uczestniczyła Dorota 
Rojsza Specjalista ds. Merytorycznych.

31.10.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - prze-
wodniczyła Beata Janina Olejnik. 

Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Elżbiecie Marchela.

07.11.2018 Kontrola szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek przepro-
wadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego Reginę Sier-
żantowicz.

07.11.2018 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

07.11.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

07.11.2018 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

13.11.2018 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.07.2018 do 
30.09.2018 roku.

13.11.2018 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.11.2018 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

Kalendarium OIPiP
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14.11.2018 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

14.11.2018 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.

14.11.2018 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

14.11.2018 Szkolenie przeprowadzone w Samodzielnym Pub-
licznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Choroszczy przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Agatę Panas nt. 
Aspekty etyczno-prawne pracy pielęgniarek - udział wzięło 
45 uczestników.

15.11.2018 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

15.11.2018 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieś-
cie Białystok - uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP 
Barbara Bebko.

16.11.2018 V Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kie-
runki zmian i perspektywy rozwoju zorganizowana przez 
Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku - uczestniczyły Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP 
Beata Janina Olejnik.

19.11.2018 II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu 
„poMOC, a nie przeMOC” we współpracy z Komendą 
Wojewódzką Policji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Białymstoku - udział wzięło 106 uczestników.

19-20.11.2018 Szkolenie dla pielęgniarek i położnych Przeciw-
działanie przemocy w rodzinie organizowane przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyły Dorota Rojsza i Anna Sokół.

20.11.2019 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

Kalendarium OIPiP
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21.11.2018 Warsztaty Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce 
i chirurgii zorganizowane we współpracy z Zespołem do 
spraw pielęgniarstwa operacyjnego w OIPiP w Białymstoku 
- udział wzięło 34 uczestników.

26.11.2018 Spotkanie integracyjne emerytowanych pielęgniarek 
i położnych w OIPiP w Białymstoku.

27.11.2018 Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i 
Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu UM w Białymstoku - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska jako Interesariusz Zewnętrzny

27.11.2018 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

28.11.2018 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP 
ZOZ MSWiA w Białymstoku - przewodniczyła Małgorzata 
Michalewicz. 
Serdecznie gratulujemy Pani Pielęgniarce Oddziałowej 
Annie Kulesza.

29.11.2018 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku połączone 
z uroczystością czepkowania: II rok pielęgniarstwo, położ-
nictwo studia I stopnia.

29.11.2018 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza.

30.11.2018 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla 
pielęgniarek zorganizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

5.09.2018 - 26.09.2018 - 10.10.2018 - 14.11.2018 Posiedzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Podjęto 81 uchwał:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku: 44
•	wykreślenia z rejestru: 2 pielęgniarzy, 4 pielęgniarek 

i  3 położnych,

Kalendarium OIPiP
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•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 4 pielęg-
niarek,

•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 
do rejestru okręgowej izby: 22 pielęgniarki, 1 pielęg-
niarza i 4 położne,

•	wydano nowe prawo wykonywania zawodu: 2 pielęg-
niarkom,

•	przyznanie prawa wykonywania zawodu: 1 położnej 
(obywatelce Białorusi),

•	wydano duplikat prawa wykonywania zawodu: 1 pie-
lęgniarce.

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

łalność leczniczą: 7 pielęgniarek i 1 położna,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 5 pielęgniarek.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-

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

nie podyplomowe - 4 uchwały: 
- IPMC Przemysław Warnke - kurs specjalistyczny: 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgnia-
rek i położnych; 

- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz 
Promocji Zawodu i Praw Kobiet oaza - Szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie: pielęgniarstwa interni-
stycznego dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo operacyj-
ne dla pielęgniarek).

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (168 osób).

5. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowano na przeszkolenie: 2 pielęgniarki.

Kalendarium OIPiP



25

Biuletyn nr 108/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

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

wały (9 osób),
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego: 3 uchwały (6 osób).
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 

w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
na stanowiska kierownicze - 3 uchwały (Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymsto-
ku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Bielsku Podlaskim).

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 6 uchwał.

Kalendarium OIPiP
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II Podlaski Kongres

P  
odlaski Kongres

„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” 
- ks. Jerzy Popiełuszko

19 listopada 2018 r. odbył się II Podlaski Kongres na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych, 
który był objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława 
Zielińskiego.

Organizatorami Kongresu była Komenda Wojewódzka Policji 
w Białymstoku, we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódz-
kim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białym-
stoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, 
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Podlaską Grupą 
Wojewódzką Region Białystok IPA, Oddziałem Wojewódzkim 
w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W trakcie Kongresu zaprezentowana została tematyka dotyczą-
ca zarówno aspektów medycznych, prawnych i psychologicznych 
przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnospraw-
nych. 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Barbara Bień - Wo-
jewódzki Konsultant ds. Geriatrii, Kierownik Kliniki Geriatrii 
Szpitala MSWiA w Białymstoku, ks. prof. zw. dr hab. Adam 
Skreczko - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, Marlena Połowianiuk - wojewódzki 
koordynator procedury „Niebieskie Karty” Wydziału Prewencji 
KWP w Białymstoku, ks. dr Radosław Kubeł - Stowarzyszenie 
Grupa Ratownicza „Nadzieja”, sierż. szt. Łukasz Moniczewski 
- Kierownik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku.

Kongres już po raz drugi jest organizowany w ramach wo-
jewódzkiego programu Profilaktycznego „poMOC, a nie prze-
MOC!”. Przedmiotowa inicjatywa przygotowana została w ra-
mach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Organizatorzy 
Kongresu pragną zwrócić uwagę, iż zapobieganie przemocy w ro-
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dzinie wobec osób starszych jest szczególnie istotnym zagadnie-
niem w starzejącym się społeczeństwie. Ochrona  seniorów przed 
przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka. Sytuacja 
tych osób jest szczególnie trudna, wielowątkowa, bardzo czę-
sto dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, opiekuńcza, 
mieszkaniowa i emocjonalna.

Badania pokazują, że występuje ona zarówno w krajach roz-
winiętych, jak i rozwijających się. 1/3 osób starszych doświad-
czających przemocy zaprzecza jej istnieniu. Z analizy zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie woj. podlaskiego wynika, iż licz-
ba osób doznających przemocy w rodzinie zmienia się na prze-
strzeni lat. W 2012 roku osoby powyżej 65 roku życia stanowiły 
6,63% (261 osób) ogółu wszystkich osób doznających przemocy 
w rodzinie, do 2017 roku wartość ta wzrosła do 12,06% (533 
osoby). Jednakże realna ocena nadużyć wobec osób starszych 
jest niemożliwa z uwagi na fakt, iż osoby starsze często przeby-
wają pod opieką osób, które je krzywdzą, a fakty te są skrzętnie 
ukrywane przez członków rodziny.

Ofiary boją się umieszczania w tzw. „domach starców”, często 
brakuje im wewnętrznej, psychicznej determinacji, by zgłosić 
incydent. Osoby, które doznają przemocy od swoich dorosłych 
dzieci, czy wnuków często nie mówią o tym, uważając, że to ich 
porażka wychowawcza.

Przedmiotowe zagadnienie dotyka znacznej części społeczeń-
stwa, dlatego też wymaga konieczności podjęcia stosowanych 
w tym zakresie działań interdyscyplinarnych. Edukacja i rozpo-
wszechnianie informacji o problemie przemocy mają prioryte-
towe znaczenie w zapobieganiu przemocy wobec osób starszych, 
co dotyczy zarówno edukacji profesjonalistów, jak i całego spo-
łeczeństwa.

Zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska prze-
mocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepeł-
nosprawnych zostało postawione, jako główny cel programu 
„poMOC, a nie przeMOC!” 

Realizatorzy programu  
„poMOC, a nie przeMOC!”

II Podlaski Kongres
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Fot. 1.  II Podlaski Kongres na rzecz Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie wobec Osób Starszych

Fot. 2.  II Podlaski Kongres na rzecz Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie wobec Osób Starszych

II Podlaski Kongres
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs kwalifikacyjny
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania  

dla pielęgniarek

Bernarda Bagińska Elżbieta Brezgieł
Elżbieta Charytoniuk Maria Daniłowicz
Ewelina Grochowska Danuta Gryko
Justyna Humienna Barbara Jabłońska
Dorota Kalinowska Edyta Kleszczewska
Katarzyna Kondracka  Anna Małgorzata Kowalczuk
Danuta Kruszyńska Anna Kuprewicz
Grażyna Kurasz  Jadwiga Malinowska
Jolanta Matusiewicz Marzanna Maria Rolewicz
Ewa Pilecka   Wiesława Samojlik

Szkolenia w OIPiP
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Agata Sobolewska  Renata Staszkiewicz
Joanna Stypułkowska Lidia Szymańska
Elżbieta Trypuć  Dorota Wasilewska
Barbara Waśkiewicz Katarzyna Witkowska
Asta Wróblewska

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenia OIPiP w Białymstoku

W dalszym ciągu prowadzimy szkolenia podyplomowe w na-
szej Izbie - obecnie trwają zajęcia w ramach sześciu specjalizacji:

1. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęg-
niarek I edycja (MZ koniec 28.06.2019)

2. w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
I edycja (MZ koniec 28.06.2019)

3. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęg-
niarek I edycja (MZ koniec 29.04.2019)

4. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęg-
niarek I edycja (MZ koniec 28.06.2019)

5. w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęg-
niarek I edycja (MZ koniec 25.02.2020)

6. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęg-
niarek II edycja (MZ koniec 25.02.2019)

oraz dwa kursy specjalistyczne:
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

dla pielęgniarek i położnych (koniec 28 luty 2019)
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 

i położnych (28 luty 2019)

Uczestnicy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej oraz pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, 
których organizatorem była OIPiP w Białymstoku zdali egzamin 
państwowy w CKPPiP w Warszawie. 

Wyniki egzaminów państwowych zamieszczamy na kolejnej 
stronie Biuletynu. 

Wszystkim Nowym Specjalistom w dziedzinach pielęgniarstwa 
bardzo serdecznie gratulujemy.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej  

przeprowadzonego w dniu 23 października 2018 r. 

Liczba osób dopuszczonych do egzaminu 281

Liczba osób przystępujących do egzaminu 274

Liczb osób nieobecnych na egzaminie 7

Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny 268

Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny 6

Wynik najwyższy 132

Wynik najniższy 74

Zdawalność 97,81%

Średnia punktów z egzaminu 111,09

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 

przeprowadzonego w dniu 19 września 2018 r.

Liczba osób dopuszczonych do egzaminu 665

Liczba osób przystępujących do egzaminu 638

Liczb osób nieobecnych na egzaminie 27

Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny 607

Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny 31

Wynik najwyższy 132

Wynik najniższy 70

Zdawalność 95,14%

Poniżej przedstawiamy plan szkoleń podyplomowych zapla-
nowanych na rok 2019 - organizowanych przez OIPiP w Bia-
łymstoku:

Plan szkoleń podyplomowych

Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie  
rozpoczęcie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia  

postępowania przetargowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - priorytet

Szkolenia w OIPiP
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Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - priorytet 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek - priorytet 

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - rezerwa

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 
- priorytet 

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek I półrocze 2019

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  
dla pielęgniarek

II półrocze 2019

Kursy specjalistyczne

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych I półrocze 2019

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficzne-
go dla pielęgniarek i położnych 2 edycje

II półrocze 2019

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i pod-
czas porodu dla położnych 

I półrocze 2019

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i 
położnych 2 edycje

II półrocze 2019

Gorąco zachęcamy do korzystania z oferty naszych szkoleń.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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K  
omunikat CKPPiP

Komunikat

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
zwraca się do wszystkich organizatorów kształcenia prowadzą-
cych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczęły się począwszy 
od dnia 1 lipca 2017 r., tj.: za pośrednictwem Systemu SMK, 
o sprawdzenie, czy każdy uczestnik specjalizacji posiada wyge-
nerowaną Elektroniczną Kartę Kształcenia (EKK).

Centrum przypomina, że zgodnie z §10 ust.1 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
poz.1761),  jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie 
do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednic-
twem Systemu SMK),  do którego należy dołączyć EKK.

W związku z powyższym brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, 
położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu 
państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu pańs-
twowego.

Beata Szlendak 
Zastępca Dyrektora  

Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Pielęgniarek i Położnych

Jacek Chojnacki Radca Prawny

Szkolenia podyplomowe
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K  
omunikat CKPPiP

Komunikat

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmia-
ny regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt.:

„Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest 
uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych 
odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które 
ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych 
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz 
ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 
84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach 
kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin 
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowa-
dzonych od sesji jesiennej 2017 r. 

W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę 
punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przy-
stąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników 
przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę 
nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniej-
szego regulaminu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Pielęgniarek i Położnych

w porozumieniu z
Departamentem Pielęgniarek i Położnych  

Ministerstwa Zdrowia

Szkolenia podyplomowe



36

Biuletyn nr 108/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

K  
onkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

XIV edycja Konkursu 
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

temat przewodni 2018 roku:

Innowacje w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Komunikat I, 15 listopada 2018
Zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły 

w 2018 zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowot-
nych mające na celu poprawę jakości opieki i spełniające kryteria 
innowacyjności, do podzielenia się swoimi sukcesami i przystą-
pienia do Konkursu.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowany jest 
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
i Koło Liderów Pielęgniarstwa od 2005 roku. 

W tym roku, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w 
och ronie zdrowia, nowe wyzwania a zarazem nowe możliwości 
dotyczące pielęgniarek i położnych decyzją Zarządu Głównego 
PTP wprowadzono zmianę w formule Konkursu. Zadecydowano 
o odejściu od oceny kandydatów indywidualnych, na rzecz wpro-
wadzenia oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających 
bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź 
sytuację zdrowotną podopiecznych. 

Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku obejmuje corocznie 
Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych, a także nasi kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony 
zdrowia.

Nowa zmieniona formuła Konkursu jest ukierunkowana na 
promowanie innowacyjności oraz wdrażania zmian w pielęg-
niarstwie, pracy zespołowej oraz zaangażowania zespołów pielę-
gniarskich w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia, 
czyli wdrażania zmian mających na celu dobro odbiorcy naszych 
usług czyli pacjenta, jednostki i społeczeństwa. 
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Nowe, czyli innowacyjne rozwiązania to takie, które dotychczas 
nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki 
po mysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniars-
kiego. Rozwiązania te powinny cechować się oryginalnością 
oraz oparciem wdrożonych rozwiązań na dowodach naukowych, 
a zes poły aplikujące powinny posiadać pełne prawa autorskie do 
koncepcji i wdrożonych rozwiązań. 

Wskazywane w konkursie innowacje powinny być efektywniej-
sze od dotychczasowych rozwiązań i być zweryfikowane poprzez 
metody badawcze lub analityczne.

Cele XIV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 
- Innowacje Roku 2018

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych 
w 2018 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organi-
zacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie jakości 
świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających 
wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej populacji 
odbiorców świadczeń zdrowotnych.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pie-
lęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach 
podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach 
praktyki zawodowej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
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K  
onkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Regulamin Ogólny 

Konkursu  
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 

Innowacje Roku 2018  
w zakresie poprawy jakości  

opieki pielęgniarskiej 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do 
pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich 
rodzajach podmiotów medycznych lub wykonujących swój 
zawód w ramach praktyki zawodowej. 

2. W ramach Konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, 
których realizacja przebiegała w 2018 roku i zostały w swoim 
podstawowym zakresie wdrożone, z możliwością kontynu-
owania wybranych elementów działań w kolejnych latach. 

3. Zgłoszenia mogą być przesłane przez zespoły pielęgniarskie 
(min. 2 osoby), które uzyskały pozytywną rekomendację kie-
rownika podmiotu leczniczego, w którym wdrożono inno-
wację lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 
gospodarczego w przypadku spółek cywilnych. 

4. Zespoły aplikujące składają wnioski na Formularzach okreś-
lonych przez Organizatora Konkursu, w terminach zgodnych 
z Harmonogramem, w formie elektronicznej na adres ZGPTP 
z dopiskiem Konkurs PR 2018. 

5. Ocena aplikacji obejmuje następujące etapy: 
1) ocena formalna - Biuro PTP; 
2) ocena merytoryczna - Kapituła Konkursu wraz z Zarzą-

dem Oddziału PT (ocena dwuetapowa: ocena aplikacji 
przez Kapitułę Konkursu oraz wizytacja projektu i ocena 
z udziałem Zarządu Oddziału); 

3) ogłoszenie listy finalistów; 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
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4) finał Krajowy Konkursu - Prezentacja projektów i wyło-
nienie laureatów. 

6. Wszystkie projekty są oceniane według jednolitych kryteriów 
stanowiących integralną część Regulaminu Konkursu.

7. Członkowie Kapituły mający jakiekolwiek zależności lub 
uwarunkowania ograniczające zachowanie bezstronności 
nie mogą brać udziału w ocenie danego projektu. 

8. Biuro ZG PTP oraz przedstawiciele władz Oddziałów PTP 
mogą udzielać informacji, promować i wspierać zaintereso-
wane zespoły w przygotowaniu aplikacji do dnia zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń.

9. Wyniki kolejnych etapów Konkursu będą komunikowane 
do zainteresowanych drogą elektroniczną.

10. Laureaci Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku Innowa-
cje Roku 2018 zostaną uhonorowani Tytułem Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku 2018 oraz nagrodami zespołowymi. 

Kryteria ogólne oceny projektów w  
Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku  
Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości  
opieki pielęgniarskiej

1. Nowatorstwo projektu w odniesieniu do funkcjonujących 
rozwiązań w pielęgniarstwie w Polsce i na świecie 25 pkt*

2. Oparcie projektu na dowodach naukowych 15 pkt*
3. Znaczenie projektu dla odbiorców opieki pielęgniarskiej 

25 pkt*
4. Zaangażowanie w projekt partnerów zewnętrznych 10 pkt*
5. Organizacja procesu wdrożenia 10 pkt*
6. Uwarunkowania organizacyjne 5 pkt*
7. Stan zaawansowania projektu/ewaluacja 10 pkt*

* poszczególne kryteria główne zostaną uszczegółowione 
w materiałach informacyjnych Konkursu

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
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Kapituła Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 
Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości  
opieki pielęgniarskiej

Mając na celu zagwarantowanie, jak najwyższego poziomu 
etycznego oraz merytorycznego na wszystkich etapach Kon-
kursu oraz zapewnienie obiektywnych warunków oceny apli-
kacji projektowych Zarząd Główny PTP powołuje Kapitułę 
Konkursu, w skład której zostaną zaproszone osoby mające 
status autorytetów zawodowych i reprezentujące następujące 
organizacje i instytucje, tj.:
1. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTP - 3 osoby
2. Przedstawiciele NRPiP - 1 osoba
3. Przedstawiciel MZ - 1 osoba
4. Przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarskich - 2 osoby
5. Przedstawiciel organizacji menadżerskich - 1 osoba
6. Przedstawiciel OZZPiP - 1 osoba
7. Przedstawiciel organizacji pacjentów - 1 osoba

Harmonogram Konkursu  
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 
Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości  
opieki pielęgniarskiej

1. Komunikat II do 15 grudnia 2018
2. Promocja Konkursu do 31 grudnia 2018
3. Przyjmowanie aplikacji do 30 stycznia 2019
4. Ocena formalna aplikacji na poziomie ZG PTP do 15 lu-

tego 2019
5. Ocena merytoryczna Aplikacji/ Projektów do 31 marca 

2019
6. Prezentacja i ocena finalistów 9 maja 2019 Lublin
7. Uroczysta Gala i wręczenie nagród 10 maja 2019

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
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Informacje NRPiP

I  
nformacje NRPiP

Pielęgniarki i położne popierają obywatelską inicjatywę  
„Szczepimy, bo myślimy”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera projekt usta-
wy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych in-
nych ustaw, przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej 
- „Szczepimy, bo myślimy”. Projekt zakłada wprowadzenie punk-
tów za szczepienie dzieci, jako jednego z kryteriów przy przyjęciu 
do publicznych przedszkoli i żłobków.

Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakimi dys-
ponuje zdrowie publiczne. Są najskuteczniejszym sposobem 
w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami za-
kaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są skuteczną i pow-
szechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zacho-
rowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji 
indywidualnej, jak również kształtowania odporności całej po-
pulacji (prewencji zbiorowej). Pielęgniarki i położne wiedzą, jak 
ważna w tym aspekcie jest właściwa profilaktyka. Wynika to 
bezpośrednio z Art. 4, pkt 7 i 8 Ustawy o samorządzie pielęg-
niarek i położnych, która mówi, że zadaniem samorządu pielęg-
niarek i położnych jest zajmowanie stanowiska w sprawach stanu 
zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa; organizacji 
ochrony zdrowia oraz edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Samorząd pielęgniarek i położnych uważa, że istnieje koniecz-
ność wzmocnienia dotychczasowych oraz podjęcia nowych dzia-
łań na rzecz szczepień ochronnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych Stanowiskiem Nr 38 z dnia 13 listopada 2018 r. poparła 
akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy 
„Szczepimy, bo myślimy”. Jednocześnie deklarujemy aktywne 
wsparcie wszelkich działań edukacyjno-informacyjnych wśród 
polskiego społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z zanie-
chania szczepień ochronnych. Do akcji zbierania podpisów pod 
projektem przystąpiły Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.

NRPiP
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Informacje NRPiP

P  
owrót zapomnianych chorób zakaźnych?

Czy zagraża nam powrót  
zapomnianych chorób zakaźnych?

Jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze zdrowia pub-
licznego jest promowanie szczepień jako bezpiecznego i skutecz-
nego działania profilaktycznego - przekonywali eksperci pod-
czas ostatniego ForuM rynku zdrowIa. Niespełna tydzień przed 
ujawnieniem się ogniska odry pod Warszawą przekonywano, że 
choć Polska ma wysoką wyszczepialność i dzięki temu stabilną 
sytuację epidemiologiczną, nie możemy lekceważyć zagrożenia 
chorobami zakaźnymi.

Biorący udział w panelu „Ocena realizacji programów szczepień 
ochronnych w Polsce i na świecie” podkreślali, że choroby zakaź-
ne wracają i stanowią zagrożenie wszędzie tam, gdzie przestano 
je traktować jako groźne. 

- Przestaliśmy się bać chorób zakaźnych, bo dzięki masowym 
szczepieniom wiele z nich udało się całkowicie wyeliminować. Pa-
radoksalnie ten jednoznaczny dowód, że szczepienia są potrzebne 
sprawił, że rośnie grono osób, które nie widzi potrzeby podtrzy-
mywania tej profilaktyki - mówiła dr n. med. Iwona Paradow-
ska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, 
podkreślając że żywym dowodem jest powrót odry w krajach, 
w których od lat wyszczepialność była na zbyt niskim poziomie. 

- Jeśli nie zatrzymamy przeciwników szczepień, odra może 
zagrozić i nam - przestrzegała. - Nie mówimy tylko o tym, że 
zwiększa się na świecie czy w Europie liczba chorych na odrę, 
ale że rośnie liczba jej śmiertelnych ofiar. Ogniska odry są już 
przy naszych granicach - przypomniała.

Prof. Andrzej Radzikowski, pediatra z Kliniki Gastroenterolo-
gii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
podkreślał, że wbrew plotkom rozsiewanym przez antyszcze-
pionkowców szczepienia są bezpieczne nie tylko dlatego, że tak 
wynika z liczącej wiele dziesiątek lat praktyki. 
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- Szczepionki, zanim zostaną dopuszczone do stosowania, 
przechodzą szczegółowe badania skuteczności i bezpieczeństwa 
- mówił. - Wystarczy spojrzeć na nasze 200 lat doświadczeń 
dotyczących szczepień, z których jasno wynika jaka była śmier-
telność i zapadalność na choroby zanim zaczęto wdrażać kolejne 
szczepienia. Mamy absolutnie bezpieczne szczepionki, które nie 
zawierają żadnych szkodliwych składników - przekonywał.

Eksperci podkreślali, że w szczepieniach nie chodzi o wyś-
cig zbrojeń, o przygotowanie na przykład szczepionki przeciw 
wszystkim serotypom pneumokoków. Dr n. med. Paweł Grze-
siowski, pediatra i immunolog z Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego podkreślał, że taka hipotetyczna sytuacja 
byłaby wręcz szkodliwa, bo część serotypów pneumokoków jest 
z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka niezbędna, w ich 
miejsce mogłyby bowiem skolonizować drogi oddechowe czło-
wieka inne, groźniejsze patogeny. - Zadaniem szczepionki jest 
ochrona przed najgroźniejszymi serotypami, na przykład tym, 
które już nie reagują na antybiotyki - zgadzali się eksperci.

Dr Grzesiowski przestrzegał przy tym, by w sytuacji, gdy na 
rynku są różne preparaty szczepionkowe adresowane do tej samej 
grupy wiekowej, a ich producenci walczą o jak największą sprze-
daż, wszyscy zainteresowani promocją szczepień powstrzymali 
się od formułowania negatywnych opinii zarówno o jednym, jak 
i drugim preparacie szczepionkowym. - Nie mówmy, że szcze-
pionka 10-walentna przeciwko pneumokokom jest „przestarzała” 
czy mniej skuteczna niż 13-walentna, bo to zwyczajnie nie jest 
prawdą - przekonywał, podkreślając że przeciwnicy szczepień 
wykorzystują każde krytyczne słowo pod adresem szczepionek 
i powołując się na autorytety medyczne twierdzą, że nawet zwo-
lennicy szczepień krytykują preparaty szczepionkowe na przyk-
ład za brak skuteczności.

Podczas panelu nie mogło zabraknąć tematu przyjęcia przez 
Sejm do dalszych prac obywatelskiego projektu likwidującego 
obowiązek szczepień. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-
-Żelazko (sama zagłosowała za odrzuceniem obywatelskiego 
projektu w pierwszym czytaniu) poinformowała, że Minister-

Informacje NRPiP
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stwo Zdrowia zdecydowanie będzie bronić realizacji Programu 
Szczepień Ochronnych (PSO) na dotychczasowych zasadach.

Zapewniła też, że w następnych latach polski PSO powinien 
być dalej rozwijany. Jak podkreśliła, to dzięki staraniom rządu 
nakłady na program szczepień istotnie się zwiększyły. - O ile 
w 2006 roku z budżetu na ten cel przeznaczano nieco ponad 
60 milionów złotych, to w 2017 roku kwota ta osiągnęła już 
258 milionów złotych. I w tym roku ten próg nie będzie niższy 
- mówiła. Rzeczywiście - w tym roku na szczepienia w budżecie 
państwa przewidziano ponad 250 milionów, ale wydatki na ten 
cel w budżecie na kolejny rok są o kilkadziesiąt milionów złotych 
mniejsze (198 mln zł).

Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, 
przypomniała najważniejsze zmiany, jakie zajdą w PSO w 2019 
roku. Pierwszą z nich jest wskazanie, że szczepienie przeciwko 
gruźlicy noworodków powinno być przeprowadzone przed wypi-
saniem dziecka z oddziału noworodkowego, niekoniecznie nato-
miast w pierwszej dobie życia dziecka. Druga zmiana to przesunię-
cie terminu podania drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, 
śwince i różyczce (MMR) z 10. na 6. rok życia w celu zapewnie-
nia pełnej ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki w szkole. 
Przyśpieszenie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadnia 
pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna odry w Europie.

Izabela Kucharska podkreśliła, że rozważane są kolejne mo-
dyfikacje PSO. Chodzi o poszerzenie listy szczepień obowiąz-
kowych o szczepienia przeciwko rotawirusom, meningokokom 
i ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). Te zmiany na pewno 
będą wdrażane stopniowo i nie w najbliższym czasie. Eksperci 
podkreślali jednak, jak ważne jest to, by wprowadzać szczepienia 
na listę szczepień obowiązkowych, finansowanych przez państwo. 
Nie chodzi tylko - choć jest to fundamentalna kwestia - o równy 
dostęp do szczepień, bez względu na status materialny rodziny. 
Wiele osób bardziej ufa szczepionkom, które są na liście obo-
wiązkowej i finansowanej z pieniędzy publicznych, uważając, że 
szczepienia zalecane chronią przed mniej istotnymi chorobami.

Małgorzata Solecka 
Kurier MP

Informacje NRPiP
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Informacje ORPiP

W  
niosek Prezydium ORPiP w Białymstoku

Wniosek 
Prezydium Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  
z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie wzrostu wynagrodzeń  
pielęgniarek i położnych  

w podstawowej opiece zdrowotnej.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku z wielkim zaniepokojeniem przyjęło do wiadomości treść zapisów 
nowej umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna będącej załącznikiem nr 2 do Zarzą-
dzenia Prezesa NFZ nr100/2018 z dnia 26 września 2018 r. 

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia i jego uzasadnieniem 
wzrost zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 
lit. b zarządzenia zmienianego, miał na celu sfinansowanie pochod-
nych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ. 

Natomiast z treści § 11 pkt 3 i § 12 umowy wynika, iż wyłącznie 
środki uzyskane w wyniku wzrostu stawki kapitacyjnej pielęgniarki 
poz, położnej poz i stawki pielęgniarki i higienistki szkolnej należy 
przeznaczyć na wzrost wynagrodzenia odpowiednio: pielęgniarek, 
położnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych udzielających świad-
czeń w ramach realizacji umowy i dokonać stosownego rozliczenia.

Reasumując postanowienia umowy, wzrost wynagrodzeń pielęg-
niarek praktyki lekarza POZ, będzie realizowany wyłącznie ze środ-
ków pochodzących ze wzrostu stawki kapitacyjnej pielęgniarek 
i  położnych a nie jak wynika z treści uzasadnienia do zarządzenia, 
wzrostu współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b 
zarządzenia zmienianego.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku wnosi więc o podjęcie pilnych i stosownych działań w celu 
zmiany treści umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w ro-
dzaju podstawowa opieka zdrowotna będącej załącznikiem nr 2 do 
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Zarządzenia Prezesa NFZ nr100/2018 z dnia 26 września 2018 roku, 
polegających na dodaniu pkt 4) w § 11 ust 2 zawierającego kwotę 
uzyskaną w wyniku zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 
2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego. 

Wprowadzenie takiego zapisu jest konieczne do realizacji zobo-
wiązania zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom prak-
tyki lekarza POZ, w kwotach określonych zapisami Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2018 r. poz 1681).

 Sekretarz  Przewodnicząca  
 Beata Olejnik  Cecylia Dolińska

Informacje ORPiP
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Informacje NRPiP

I  
nformacje NRPiP

Warszawa, 05 listopada 2018 r.
Minister Sprawiedliwości  
UNP: 181105-00843

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej wzrostu wynag ro-
dzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych dla osób pozbawionych wolności (pismo NIPiP-NRPiP-
-DM-0021.3.2018.MK z dnia 3 października br.), uprzejmie informuję 
co następuje. 

Podkreślenia wymaga, że Minister Sprawiedliwości nie był uczest-
nikiem rozmów ani nie partycypował w ustaleniach porozumienia 
zawartego w dniu 9 lipca br. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Preze-
sem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesem Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

Porozumienie dotyczące wzrostu miesięcznego wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych znalazło swoje odzwierciedlenie w przepi-
sach wskazanego w piśmie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1681), odnoszącego się - zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. 
zm.) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Z uwagi na fakt odrębnego finansowania podmiotów leczniczych 
dla osób pozbawionych wolności, porozumienie nie objęło pielęgnia-
rek i położnych zatrudnionych w tych podmiotach, zaś Służba Wię-
zienna nie uzyskała tym samym dodatkowych środków finansowych.
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Zasadniczą większość personelu pielęgniarskiego zatrudnionego 
w jednostkach penitencjarnych stanowią funkcjonariusze i w odnie-
sieniu do tej grupy obowiązującą regulacją uwzględniającą kwes tie 
podwyżek płac są przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o usta-
nowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-
2020” (Dz. U. z 2016 r. poz. 2176 z późn. zm.). Najbliższy - kolejny po 
zaistniałym w roku 2017 - wzrost uposażeń będzie miał miejsce od 
1 stycznia 2019 r. Nadmienić należy, że przepisy ustawy określają 
również środki finansowe przeznaczone na wzrost konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej.

W podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności pra-
cują również pielęgniarki, pielęgniarze i położne nie będące funkc-
jonariuszami - w odniesieniu do tej grupy osób zastosowanie mają 
również przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonują-
cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 z późn. zm.). Zauważyć należy, że przepisy 
tej ustawy nie były przedmiotem wspomnianego wcześniej porozu-
mienia.

Reasumując - podstawowym działaniem zmierzającym do uatrak-
cyjnienia warunków wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy 
Służby Więziennej jest realizacja przedsięwzięć określonych w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji 
Służby Więziennej w latach 2017-2020”. 

W oparciu o przepisy tej ustawy Służba Więzienna otrzymuje środ-
ki finansowe na wzrost wynagrodzeń i uposażeń, który realizowany 
jest w sposób uzgodniony z partnerem społecznym - Związkiem 
Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Z wyrazami szacunku
Minister Sprawiedliwości 

Informacje NRPiP
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Informacje NRPiP

P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie
NIPiP-NRPiP-DS.015.233.2018.MG

Prezydium  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Odpowiedź w sprawie wniosku Prezydium Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku z 28 września 2018 r. w sprawie 
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w POZ. 

Szanowne Prezydium  
ORPiP w Białymstoku, 

W odpowiedzi na powyższy wniosek wyjaśniam, że zgodnie re-
gulac jami Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie 
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ), ww. rozporządzenie wprowadza nowe regulacje dotyczące 
zwiększenia współczynnika korygującego przy rozliczaniu świadczeń 
na rzecz osób w wieku: 0-6 lat do 2,7 oraz w wieku 66-75 lat do 2,7 
(Zarządzenie Prezesa NFZ 101/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej).

Powyższe zmiany wynikają z rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodaw-
ców w trakcie spotkania w dniu 27 września 2018 r., dotyczących 
wzrostu nakładów na POZ w IV kwartale 2018 r., w związku z ewen-
tualnym brakiem środków na sfinansowanie przez świadczeniodaw-
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ców wszystkich kosztów wzrostu wynagrodzeń dla tzw. pielęgniarek 
praktyki tj. nieprowadzących własnych list świadczeniobiorców.

Zgodnie z oceną skutków ww. regulacji zastosowane rozwiązanie 
umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów 
związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarki praktyki.

Zgodnie z oświadczeniem NFZ, wprowadzone przez Fundusz regu-
lacje finansowe skutkują w IV kwartale 2018 roku bieżącym wzrostem 
kosztów finansowania świadczeń POZ, na łączną kwotę ok. 62 mln zł.

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Informacje NRPiP
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Poniżej zamieszczamy korespondencję z Ministrem Sprawiedli-
wości dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia.

Warszawa, dnia 3 października 2018 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
DM-0021.3.2018.MK,

Pan Zbigniew Ziobro,  
Minister Sprawiedliwości

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się do 
Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zagwa-
rantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń obejmują-
cych pielęgniarki i położne zatrudnione w więziennej służbie zdrowia. 

W dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia a Prezesem Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych oraz Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostało zawarte porozumienie 
w sprawne podjęcia działań mających na celu poprawę warun-
ków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

W przedmiotowym porozumieniu uzgodniono, że pielęgniarki i po-
łożne zatrudnione na podstawie stosunku pracy otrzymają wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej 
niż 1 100 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy 
osób od 01 lipca 2019 roku miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 
wzrośnie jeszcze o dalsze 100 zł (łącznie, zatem o kwotę 1 200 zł).

Wysokość zagwarantowanych środków finansowych została okreś-
lona w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 r. poz. 1681) 
Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach 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 realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, 
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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 wysokości nie niższej niż 
1 100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo 
położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4. Z powołanego 
wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika wprost obowiązek 
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodze-
nia pielęgniarek i położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zna ustanowiony program 
„Polityki modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” przyjęty 
ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz kolejną planowaną podwyżkę 
uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej od 1 stycznia 2019 r., 
jednakże odnosząc się do pielęgniarek i położnych pracujących 
w więziennej służbie zdrowia nie jest ona na poziomie określonym 
w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód w więziennej służbie zdrowia powinien zostać zagwarantowa-
ny wzrost wynagrodzeń o kwotę, tożsamą wynikającą z ww. rozpo-
rządzenia. Należy podnieść, iż wynagrodzenie pielęgniarek zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych kontraktujących świadczenia 
z Narodowym Fundusz Zdrowia znacznie  odbiega od wynagrodzeń 
pielęgniarek w służbie więziennej. Praca pielęgniarki lub położnej 
w więziennej służbie zdrowia jest bardzo trudna, specyficzna, wy-
maga odpowiedniego przygotowania oraz wyjątkowej odporności 
psychicznej. Wyszkolenie pielęgniarki w służbie więziennej wiąże 
się z dodatkowym 2-3 letnim szkoleniem branżowym. Współczesne 
pielęgniarki są osobami z wyższym wykształceniem, które doskonalą 
swoją wiedzę w kształceniu podyp lomowym. Brak wzrostu wynag-
rodzeń za pracę powoduje liczne rezygnacje pielęgniarek z pracy 
w podmiotach więziennej służby zdrowia.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 
prośbą o podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wzrost 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionym w wię-
ziennej służbie.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP Zofia Małas

Informacje NRPiP
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Warto wiedzieć

W 
arto wiedzieć

Nowe zasady wynagradzania  
pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej - dalej r.o.w.u. - weszło w życie 1.01.2016 r., z wyjątkiem 
przepisu § 2 r.o.w.u. oraz § 13 ust. 5 załącznika „Ogólne warunki 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” - dalej OWU.

Wskazany § 2 r.o.w.u. wszedł w życie 16.09.2015 r. i dotyczy 
zakresu, zasad i trybu udzielenia podwyżek wynagrodzenia pie-
lęgniarkom i położnym. 

Natomiast § 13 ust. 5 OWU obowiązuje od 30.09.2015 r. i do-
tyczy przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala, która to 
odmowa wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, 
do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo 
lekarzem kierującym tym oddziałem w rozumieniu art. 49 ust. 
7 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Zasadniczo ww. rozporządzenie dotyczy ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących 
załącznik do niego. Jednak ustawodawca w § 2 r.o.w.u. wprowadził 
przepisy regulujące zakres, zasady i tryb udzielania podwyżek 
wynagrodzenia pielęgniarkom i położnym realizującym świad-
czenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy posiadającego 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. 

Przedmiotowe podwyżki dotyczą pielęgniarek i położnych, 
które wykonują u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu 
art. 19 ust. 1 pkt 1-3ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej - dalej u.z.p.p., tj. w ramach umowy o pracę, stosunku 
służbowego albo umowy cywilnoprawnej. Ponadto podwyżki 
dotyczą pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdro-
wotne w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej 
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wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo in-
dywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Świadczeniodawcy, o których mowa w § 2 zd. 1 r.o.w.u., byli 
zob ligowani w terminie 14 dni od daty ogłoszenia rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej do przekazania właściwemu dyrektorowi od-
działu wojewódzkiego NFZ informacji wg stanu na dzień ogło-
szenia rozporządzenia, tj. 15.09.2015 r., o liczbie pielęgniarek 
i  położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód 
w formach wskazanych powyżej, w przeliczeniu na liczbę etatów.

Na podstawie przedłożonych danych właściwy dyrektor od-
działu wojewódzkiego NFZ zobowiązany został do zmiany umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przyznanie 
wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowot-
nej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od 1.09.2015 r. 
do 30.06.2016 r. oraz zawarcie postanowienia o zwrocie środków 
przeznaczonych na podwyżki w przypadku ich nieprzeznacze-
nia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 r.o.w.u., i karze 
umownej w wysokości do 5% tych środków.

W dalszej kolejności w § 2 ust. 4 pkt 1 r.o.w.u. nakazano świad-
czeniodawcom zawarcie porozumień z przedstawicielami związ-
ków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wy-
łącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy. 

Porozumienia miały dotyczyć sposobu podziału miesięcznie 
środków określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 r.o.w.u. na wynagrodze-
nia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia 
średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami 
i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik 
etatu. W przypadku braku związku zawodowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 4 pkt 1 r.o.w.u., w miejsce zawarcia porozumienia wpro-
wadzono wymóg uzyskania pozytywnie zaopiniowanego przez 
upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położ-
nych sposobu podziału miesięcznie środków przeznaczonych 
na podwyżkę. 

Warto wiedzieć
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Ustawodawca, przewidując ewentualne przypadki niezawarcia 
porozumienia albo braku pozytywnej opinii upoważnionego 
przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych, o których 
mowa w § 2 ust. 4 r.o.w.u., upoważnił świadczeniodawcę do 
okreś lenia sposobu podziału miesięcznie tych środków i zobo-
wiązał do przekazania jego kopii wraz z podpisanymi zmienio-
nymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódz-
kiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian 
tych umów.

Podwyżka wynagrodzeń wynikająca z rozporządzenia w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w okresie od 1.09.2015 r. do 30.06.2016 r. wynieść 
miała 300 zł wraz z innymi składnikami i pochodnymi. Kwo-
ta ta objęła również składkę na ubezpieczenia społeczne, którą 
zobligowany jest odprowadzać pracodawca. Tak więc podwyżka 
wynagrodzenia przypadająca na jeden etat bądź równoważnik 
etatu była praktycznie znikoma.

Istotne zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej – dalej z.r.o.w.u.

W załączniku do r.o.w.u. wprowadzono ust. 1a w § 16, na mocy 
którego Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną w spo-
sób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 
ust. 6 pkt 3 z.r.o.w.u.

Paragraf 2 ust. 2 z.r.o.w.u. uregulował kwestię podwyżek po-
przez dodanie do wskazanych wcześniej 300 zł kwoty 100 zł na 
okres od 1.09.2015 r. do 30.06.2016 r. oraz 400 zł w okresie od 
1.07.2016 r. do 31.08.2016 r. Przyznane środki obejmują średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę 
w porze nocnej i dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące 
dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpiecze-
nia społeczne i Fundusz Pracy (określono je mianem wynagro-
dzenia wraz z pochodnymi).

Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umo-
wy z NFZ, która zawiera kwotę środków na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi, powinien przekazać propozycję podziału środ-
ków,

Warto wiedzieć
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1) związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrze-
szającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym 
u świadczeniodawcy albo

2) upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie 
działają związki zawodowe określone w pkt 1

- w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków poro-
zumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania 
pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie 
sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania 
tej propozycji.

Świadczeniodawca został zobligowany do niezwłocznego prze-
kazania dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ 
podpisanych zmienionych umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej wraz z kopią porozumienia albo kopią pozytywnie 
zaopiniowanego sposobu podziału środków. Rozporządzenie 
zmieniające również wprowadziło alternatywę w przypadku 
nie za warcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opi-
nii w terminie określonym w § 2 ust. 4 z.r.o.w.u. Na mocy § 2 
ust. 6 z.r.o.w.u. świadczeniodawca zobowiązany został do nie-
zwłocznego dokonania podziału przyznanych środków w równej 
miesięcznej wysokości w sposób określony w § 2 ust. 2 z.r.o.w.u., 
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo 
położnej, i niezwłocznego przekazania kopii dokumentu potwier-
dzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmie-
nionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Niezwykle ważne jest postanowienie § 2 ust. 7 z.r.o.w.u., w myśl 
którego niewykonanie przez świadczeniodawcę obowiązków wy-
nikających z § 2 ust. 2-6 z.r.o.w.u. skutkuje nałożeniem kary 
umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego 
z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Paragraf 3 z.r.o.w.u. zapewnia od 1.01.2016 r. średni wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju 
o 400 zł dla:

1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

Warto wiedzieć
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2) pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielającej świad-
czeń w środowisku nauczania i wychowania;

3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Najistotniejszy wydaje się § 4 z.r.o.w.u., ponieważ dotyczy za-

pewnienia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu 
pielęgniarki albo położnej o:

1) 800 zł od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r., w tym o kwotę 
300 zł, o której mowa w § 2 ust. 4 r.o.w.u., i kwotę 100 zł, 
o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 z.r.o.w.u.;

2) 1 200 zł od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r., w tym o kwotę, 
o której mowa w pkt 1;

3) 1 600 zł od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r., w tym o kwotę, 
o której mowa w pkt 2.

Zatem średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z po-
chodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielę-
gniarki albo położnej w poszczególnych latach ma być „kroczą-
cy”, tj. wynieść odpowiednio: 400 zł, 800 zł, 1 200 zł, 1 600 zł.

Podobnie wzrost wynagrodzenia został zapewniony w przy-
padku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla 
których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, 
do uwzględnienia w wysokości kapitacyjnej stawki rocznej od 
1 września każdego roku postanowień dotyczących wysokości 
dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane przez pielęgniarki i położne w sposób gwarantujący pie-
lęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkom lub 
higienistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku 
nauczania i wychowania oraz położnym podstawowej opieki 
zdro wotnej średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z po chodnymi (§ 4 ust. 6 z.r.o.w.u.).

Rozporządzenie zmieniające nakłada na świadczeniodawców 
obowiązek corocznego przekazywania informacji dyrektoro-
wi właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, według stanu 
na 1 sierpnia każdego roku, o liczbie pielęgniarek i położnych 
wy konujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu 
art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p. i realizujących świadczenia opieki 
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zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki 
i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i po-
łożnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, 
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, 
realizujących te świadczenia.

Minister Zdrowia, realizując postanowienia porozumienia 
z 9.07.2018 r., które zostało zawarte pomiędzy Ministrem Zdro-
wia, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, dokonał od 1.09.2018 r. nowelizacji 
rozporządzenia zmieniającego poprzez dodanie § 4a z.r.o.w.u. 
w brzmieniu: „Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód 
w ramach jednej z form, o których mowa wart. 19 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, i realizującym 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 wysokości nie niższej 
niż 1 100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki 
albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4” 
(por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - dalej n.z.r.o.w.u.).

Przepis § 4a z.r.o.w.u. dotyczy pielęgniarek i położnych, które 
realizują świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umowy o pra-
cę bądź stosunku służbowego. Od 1.09.2018 r. świadczeniodawca 
ma obowiązek zwiększyć kwotę wynagrodzenia zasadniczego 
o 1 100 zł w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej 
i ewentualnie wyrównać wraz z pochodnymi do kwoty 1 600 zł. 
Od 1.07.2019 r. kwota ta wzrośnie do 1 200 zł, przy czym wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przelicze-
niu na etat albo równoważnik etatu pozostaje na tym samym 
poziomie 1 600 zł.

Paragraf 2 ust. 1 n.z.r.o.w.u. stanowi, że w terminie 14 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczenio-
dawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdro-
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wotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkie-
go NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których 
mowa w § 10 OWU, informację, według stanu na 1.08.2018 r., 
o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świad-
czeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p. 
oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej 
wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej 
wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i reali-
zujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę 
etatów albo równoważników etatów realizujących te świadczenia 
oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa 
w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p.

Dalej § 2 ust. 2 n.z.r.o.w.u. nakłada na świadczeniodawcę dalsze 
obowiązki sprawozdawcze, z wyłączeniem świadczeniodawcy 
posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świad-
czeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka 
roczna, polegające na sporządzeniu i przekazaniu informacji, 
o których mowa we wcześniejszym ustępie, w następujących ter-
minach:

1) w 2018 r., także według stanu na 1.10.2018 r., - do 14.10.2018 r.;
2) w 2019 r., według stanu na:

a) 1.01.2019 r. - do 14.01.2019 r.,
b) 1.04.2019 r. - do 14.04.2019 r.,
c) 1.07.2019 r. - do 14.07.2019 r.

W 2019 r. informację określoną w § 2 ust. 1 n.z.r.o.w.u. świad-
czeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie 
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna 
stawka roczna, sporządza według stanu na 1.07.2019 r. i przeka-
zuje do 14.07.2019 r.

Przedstawienie powyższych danych jest niezbędne do przygo-
towania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ stosow-
nych aneksów do umów ze świadczeniodawcami.

W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych 
w drodze zmiany umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 2 

Warto wiedzieć
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ust. 4-8 r.o.w.u., które dotyczą zawarcia porozumień z przedsta-
wicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrze-
szających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świad-
czeniodawcy, względnie zastosowania innego trybu, wskazanego 
w tym przepisie, w przypadku braku związków zawodowych.

Obok rozporządzenia z 29.08.2018 r. nowelizującego rozporzą-
dzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało 
wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym w § 16 OWU 
dodano ust. 1a zobowiązujący Prezesa NFZ do ustalania stawki 
kapitacyjnej rocznej w sposób gwarantujący środki na wypłatę 
kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a z.r.o.w.u. oraz 
zmieniono treść ust. 4, obligując Prezesa NFZ do uwzględnienia 
przy ustalaniu współczynnika korygującego wysokość dodatko-
wych środków przekazanych świadczeniodawcom na podwyżkę 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielających 
świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnych 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Warto dodać, że w związku z licznymi wątpliwościami i pyta-
niami środowiska pielęgniarek i położnych oraz świadczeniodaw-
ców, którzy zostali zobligowani do realizacji postanowień roz-
porządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wypłaty podwyżek wy-
nagrodzeń, Minister Zdrowia wystosował pismo z 18.04.2016 r., 
PP-WPS.0762.4.2016.DZ, w sprawie interpretacji przepisów roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących 
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

W piśmie tym wyjaśnia m.in., że: 

- Odnosząc się natomiast do sytuacji osób, które zmieni-
ły zakład pracy wyjaśniam, że rozporządzenie OWU nie 
przewiduje możliwości zgłoszenia dodatkowej liczby pielęg-
niarek i położnych po dniu 15 września 2015 r. aż do dnia 
1 sierpnia 2016 r. 
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Jednakże istnieje możliwość objęcia wzrostem wynag rodzenia 
pielęgniarki lub położnej, która została zatrudniona w miej-
sce pielęgniarki lub położnej, z którą rozwiązano stosunek 
pracy lub zakończono zatrudnienie w innej formie po dniu 
15 września 2015 r., a która zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzą-
dzenia OWU została zgłoszona do właściwego oddziału wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wyjaśnienia zawarte w powyższym piśmie pozostają w znacz-
nej części aktualne.

Iwona Choromańska
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C  
entra krwiodawstwa a podwyżki

Pielęgniarki z centrów krwiodawstwa  
nie dostaną podwyżek  
na nowych zasadach

Pielęgniarki z regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa nie otrzymają podwyżek na nowych zasadach wynika-
jących z porozumienia zawartego w lipcu z ministrem zdrowia.

- Czujemy się oszukane - mówią pielęgniarki z RCKiK. Stwier-
dzają, że są traktowane jak pracownicy drugiej kategorii i zapo-
wiadają rezygnacje z pracy.

W regionalnych centrach krwiodawstwa w Polsce pracuje po-
nad 900 pielęgniarek. Zajmują się m.in.: kwalifikują pacjentów 
do pobrania krwi, a później ją pobierają.

W lipcu br. Minister Zdrowia doprowadził do porozumienia 
między Narodowym Funduszem Zdrowia a Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczel-
ną Radą Pielęgniarek i Położnych. 

Zgodnie z nim od 1 września br. wynagrodzenie zasadnicze 
pielęgniarek wzrosło o 1 100 zł, a od 1 lipca 2019 r. - o kolejne 
100 zł. W ten sposób ma być kontynuowana tzw. „zembalówka”.

Tak nazywa się podwyżki, które dał pielęgniarkom w paździer-
niku 2015 r. ówczesny Minister Zdrowia prof. Marian Zemba-
la - realizując część porozumienia zawartego z Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną 
Radą Pielęgniarek i Położnych. 

Prof. Zembala podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wy-
nagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrastały po 400 zł przez 
cztery lata (termin ostatniej transzy wyznaczono na 1 września 
2018 r.). Środki te były wypłacane w formie dodatku zwanego 
„zembalówką”.

I tu się pojawił problem. Bo w jednych szpitalach je wypłacano 
w całości, a w innych tylko w części.

Warto wiedzieć
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Porozumienie, by ograniczyć patologie
Gdy doszło do podpisania porozumienia z ministrem zdrowia 

Łukaszem Szumowskim w lipcu 2018 r. Krystyna Ptok, prze-
wodnicząca OZZPiP podkreślała, że dzięki włączeniu pieniędzy 
z dodatku do podstawy nie powinno już dochodzić do nadużyć. 
Bo gdy wypłacano „zembalówkę” w szpitalach zdarzało się tak, 
że im więcej pielęgniarki pracowały, tym mniej otrzymywały 
pieniędzy z tego dodatku, gdyż dyrektorzy z tych pieniędzy płacili 
im za nadgodziny i dyżury.

Co zawiera pakiet ministra Szumowskiego dla pielęgniarek 
Minister Szumowski podkreślał w lipcu po podpisaniu poro-

zumienia z organizacjami reprezentującymi pielęgniarki, pod-
kreślał, że jest ona odpowiedzią na oczekiwania środowiska pie-
lęgniarek i położnych, które postulowały stabilizację sytuacji 
związanych z dodatkami.

- Chcieliśmy, aby pielęgniarki i położne w Polsce czuły się 
bezpiecznie, żeby ten dodatek, który wypłacamy regularnie, 
był zabezpieczony w podstawie wynagrodzenia tak, żeby każda 
z pielęgniarek wiedziała, że te pieniądze, które jej się należą, są 
i muszą być wypłacane - mówił w lipcu po podpisaniu porozu-
mienia minister Szumowski.

Centra krwiodawstwa na starych zasadach
Niestety podwyżki na nowych zasadach, czyli włączone do 

wy nagrodzenia zasadniczego nie zostaną u pielęgniarek zatrud-
nionych w regionalnych stacjach krwiodawstwa. U nich nadal 
„zembalówka” będzie wypłacana w formie dodatku do pensji.

Dla pielęgniarek z większym stażem, a takich wiele pracuje 
w RCKiK, oznacza to duże starty. Jeśli 1 100 zł zostanie włączone 
do podstawy wynagrodzenia to pochodne od tej kwoty, takie jak 
wysługa lat czy podatek, w sumie wyniosą blisko 600 zł. Poza 
tym dodatek łatwiej zabrać niż pieniądze włączone do podstawy 
wynagrodzenia.

Pielęgniarki z centrów krwiodawstwa są tym oburzone. Pod-
kreślają, że podwyżki na nowych zasadach dostaną ich koleżan ki 
po fachu pracujące w szpitalach - wydano odpowiednie rozpo-
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rządzenia. W ubiegłym tygodniu - prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia - wydał zarządzenie, które przewiduje wyp łatę podwy-
żek na nowych zasadach także dla pielęgniarek zat rudnionych 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (przychodnie lekarzy rodzin-
nych).

- Zaczniemy odchodzić z centrów krwiodawstwa - podkreś-
la Jadwiga Kapusta, przewodnicząca Zakładowej Organizacji 
Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Krakowie. - Dopiero wtedy rządzący znajdą roz-
wiązanie, jak się okaże, że nie ma kto pobierać krew, bez której 
nie będzie w stanie działać żaden szpital.

Ministerstwo Zdrowia: Inna ustawa, nie mogą zapłacić
Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski tłumaczy, że 

w pro jekcie ustawy budżetowej założyli, że pielęgniarki z centrów 
krwiodawstwa otrzymają podwyżki 4 razy 400 zł, czyli 1 600 zł 
brutto brutto. Dodał, że na ten cel w tym roku zarezerwowali 
13 mln 600 tys. zł, a w 2019 r. 18 mln zł.

- Jest pewien problem - tłumaczy Gadomski. - Regionalne 
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podlegają pod ustawę 
o publicznej służbie krwi. Natomiast zmiany dotyczące podwyżek 
dla pielęgniarek są wypłacane na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia wydanego na podstawie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a ta 
nie obejmuje Regionalnych Centrów Krwiodawstwa.

Gadomski podkreśla, że dodatek w wysokości 4 razy 400 zł 
zostanie utrzymany, ale inne zmiany dotyczące systemu wynag-
radzania w RCKiK na razie nie są planowane.

Audyt, bo są skargi
Wiceminister Gadomski powiedział, że poprosił departament 

audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia o sporządzenie 
w przyszłym roku audytu dotyczącego tego, jakie regulaminy 
dotyczące tego np.: w jaki sposób jest opłacana praca w niedzie-
lę i święta, w jaki sposób są wynagradzane nadgodziny czy są 
oddawane dni wolne za pracę w niedzielę obowiązują w RCKiK.
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Wiceminister przyznał, że po audycie mógłby powstać ramowy 
regulamin w zakresie wynagrodzeń obowiązujący we wszystkich 
RCKiK. Teraz w każdej placówce jest to inaczej rozwiązane.

- Trafiły do mnie ostatnio skargi z centrów i chcemy w trakcie 
tego audytu sprawdzić czy istniejące rozwiązania są zgodnie 
z kodeksem pracy - mówi Gadomski i dodaję, że trudną sytuację 
finansową mają tylko trzy RCKiK w Polsce.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

Warto wiedzieć
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W 
arto wiedzieć

Czy pielęgniarka naczelna realizuje świadczenia  
uprawniające ją do otrzymania dodatku  

do wynagrodzenia od 1.01.2018 r.?

Pytanie
Aby otrzymać dodatek do wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r., 

wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 100 zł, pielęg-
niarka musi posiadać prawo wykonywania zawodu i udzielać 
świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie udzielającym ta-
kich świadczeń, w zakresie wynikającym z NFZ. Naczelna 
pielęgniarka czy też przełożona pielęgniarek nie udzielają 
świadczeń zdrowotnych, pełnią funkcję kierowniczą.

Czy nie ma przeciwskazań do otrzymania dodatku do wynag-
ro dzenia w wysokości 1 100 zł, w przypadku gdy ww. stano-
wiska nie są zgłoszone w portalu potencjału w NFZ, a zostały 
zgłoszone w liczbie etatów przekazywanych do NFZ?

Czy wiążące jest dla szpitali stanowisko Ministra Zdrowia 
z 23.09.2015 r. w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pie-
lęgniarek i położnych pkt 6 stanowiska w którym mowa:  
„6. obejmuje także pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
w podmiocie leczniczym w komórkach organizacyjnych, któ-
rych zakres zadań stanowi element udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej, np. na bloku operacyjnym, w pracowniach 
diagnostycznych, w sterylizatorni, w punkcie pobrań, a także 
pielęgniarki epidemiologiczne oraz pielęgniarki i położne kie-
rujące i zarządzające zespołami pielęgniarek i położnych”?

Odpowiedź
Warunkiem uzyskania podwyżki wynagrodzenia zasad-
niczego przez pielęgniarkę naczelną jest przede wszystkim 
zgłoszenie jej do Narodowego Funduszu Zdrowia w odpo-
wiednich raportach, co umożliwia świadczeniodawcy uzys-
kanie środków finansowych na realizację podwyżki.

Warto wiedzieć
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Uzasadnienie
Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. dotyczy pielęgniarek i po-
łożnych wykonujących zawód w ramach umowy o pracę, sto-
sunku służbowego, umowy cywilnoprawnej i realizujących 
świadczenia zdrowotne u świadczeniodawcy posiadającego 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozporządze-
nie dotyczy również pielęgniarek i położnych realizujących 
świadczenia zdrowotne u tego świadczeniodawcy w ramach 
indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych.
Warunkiem uzyskania podwyżki wynagrodzenia zasad-
niczego przez pielęgniarkę naczelną jest przede wszystkim 
zgłoszenie jej do Narodowego Funduszu Zdrowia w raportach 
wymaganych ww. r.o.w.u., co umożliwia świadczeniodawcy 
uzyskanie środków finansowych na realizację podwyżki.

Stanowisko Ministra Zdrowia z 23.09.2015 r. jest jedynie 
wyjaśnieniem treści § 2 r.o.w.u. oraz określeniem, jakie 
informac je należy przekazać do właściwego oddziału woje-
wódzkiego NFZ a także, co należy uwzględnić w informacji. 
Zgodnie z pkt 6 stanowiska Ministra Zdrowia informacja 
przekazana do NFZ, a w konsekwencji podwyżka wynagro-
dzenia obejmuje także pielęgniarki i położne wykonujące za-
wód w podmiocie leczniczym w komórkach organizacyjnych, 
których zakres zadań stanowi element udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej, np. na bloku operacyjnym, w pracowniach 
diag nostycznych, w sterylizatorni, w punkcie pobrań, a także 
pielęgniarki epidemiologiczne oraz pielęgniarki i położne 
kierujące i zarządzające zespołami pielęgniarek i położnych.
Stanowisko Ministra Zdrowia nie jest aktem prawnym i nie 
posiada mocy obowiązującej tak jak np. rozporządzenie. 
Podkreślić jednak należy, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
respektuje interpretację Ministra Zdrowia, zawartą w stano-
wisku z dnia 23 września 2015 r. Ponadto, uwzględniając fakt, 
iż Minister Zdrowia jest autorem r.o.w.u., świadczeniodawca 
również powinien uwzględniać to stanowisko.
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Jednakże zwrócić należy uwagę na treść pisma Ministra 
Zdrowia PP-WPS.0762.4.2016.DZ z 18.04.2016 r . w sprawie 
interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej dot. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych, w którym nie odnosi się już do pielęgniarek 
wykonujących zawód w podmiocie leczniczym w komór-
kach organizacyjnych, których zakres zadań stanowi element 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, np. na bloku opera-
cyjnym, w pracowniach diagnostycznych, w sterylizatorni, 
w punkcie pobrań, a także pielęgniarki epidemiologiczne 
oraz pielęgniarki i położne kierujące i zarządzające zespołami 
pielęgniarek i położnych. 
Minister prezentuje tu odmienne od dotychczasowego, sta-
nowisko donośnie osób przebywających np na zasiłkach cho-
robowych, które nie udzielają w czasie choroby świadczeń 
zdrowotnych. Treść pisma sugeruje, że osoby te nie powinny 
korzystać z podwyżki wynagrodzenia w czasie choroby, po-
nieważ w tym czasie nie udzielają świadczeń. 
Myślę, że powyższa interpretacja jest już zdezaktualizowana 
z uwagi na włączenie znacznej kwoty podwyżki do wynag-
rodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek i położnych wyko-
nujących zawód na podstawie umowy o pracę lub stosunku 
służbowego.

Reasumując, pielęgniarka naczelna bądź przełożona pielęg-
niarek realizuje świadczenia w rozumieniu stanowiska Mi-
nistra Zdrowia z 23.09.2015 r., ponieważ kieruje i zarządza 
zespołem pielęgniarek, położnych.

Iwona Choromańska
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W 
arto wiedzieć

Czy podniesienie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych  
o dodatek tzw. „zembalowy”,  

wymaga aneksowania umów o pracę?

Pytanie
Co należy zrobić ze środkami otrzymanymi z NFZ na pokrycie 

kosztów wzrostu wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego 
(tzw. dodatek „zembalowy”) w sytuacji, gdy część zatrud-
nionych pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym albo przedłużającym się zwolnieniu 
lekarskim?

Czy można część środków w wysokości dodatków dla nieobec-
nych w pracy pracowników rozdzielić pomiędzy pozostałych, 
którzy wykonują obowiązki w zwiększonym zakresie?

Czy ostatnie porozumienie pomiędzy MZ i pielęgniarkami mó-
wiące o włączeniu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
zobowiązuje do aneksowania umów u pracę w tym zakresie?

Czy ewentualne rozdzielenie środków przypadających na nie-
obecnych pracowników też wymaga każdorazowego anek-
sowania umów o pracę (o może mieć duże znaczenie kiedy 
pracodawca chce co miesiąc rozdzielić dodatki stosownie do 
obciążenia pracą i uzyskiwanych wyników)?

Odpowiedź
Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.r.o.w.u., w zakre-
sie w jakim przewiduje ono włączenie kwoty 1 100/1 200 zł 
do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki, co do zasady 
wymaga aneksowania umów o pracę, gdyż zmieniają się wa-
runki wynagradzania pielęgniarki/położnej. 
Zgodnie ze stanowis kiem Ministra Zdrowia przedstawionym 
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w komunikacie z 23.09.2015 r. z uwagi na fakt, iż środki te są 
dodatkowymi środkami na świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez pielęgniarki i położne mogą być przezna-
czone przez świadczeniodawcę dla osób, które mają zwięk-
szoną liczbę zadań, wynikającą z nieobecności w pracy osób 
przebywających na zwolnieniach lekarskich czy urlopach 
macierzyńskich.

Uzasadnienie 
Przedstawioną wątpliwość wyjaśniał Minister Zdrowia w ko-
munikacie z dnia 23 września 2015 r. (opublikowanym na 
stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/zdrowie) : 

„świadczeniodawcy w przekazywanej informacji o liczbie 
pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień ogłoszenia roz-
porządzenia OWU powinni byli wykazać również osoby 
przebywające na urlopach macierzyńskich, urlopach rodzi-
cielskich albo osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób, 
a także osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych 
i na zasiłkach rehabilitacyjnych. Należy jednak podkreślić, 
że w sytuacji, gdy pielęgniarka i położna przebywa na za-
siłku chorobowym, to nie udziela w tym czasie świadczeń 
opieki zdrowotnej objętych rozporządzeniem OWU. 
Jednocześnie z uwagi na fakt, iż środki te są dodatkowy-
mi środkami na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
przez pielęgniarki i położne mogą być przeznaczone przez 
świadczeniodawcę na dodatki dla osób, które w tym okresie 
mają zwiększoną liczbę zadań, wynikającą z nieobecności 
w pracy osób przebywających na zwolnieniach lekarskich 
lub zasiłkach rehabilitacyjnych lub dla osób czasowo ich 
zastępujących. Ostateczna decyz ja w przedmiotowej kwe-
stii powinna należeć do świadczeniodawcy, który odpo-
wiada za prawidłową organizację i realizację świadczeń, 
a przekazane przez NFZ środki na wzrost wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych powinny być skorelowane z udzie-
laniem przez te osoby świadczeń opieki zdrowotnej.”

Ponieważ więc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.9.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
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czeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia zmieniające 
pozostawiają decyzję co do podziału środków pracodawcy 
(z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia tej decyzji ze 
związkami zawodowymi lub zaopiniowania przez okręgową 
izbę pielęgniarek i położnych), najlepiej byłoby gdyby świad-
czeniodawca zadysponował uzyskanymi środkami, o których 
mowa w pytaniu, przydzielając je pielęgniarkom/położnym 
wykonującym zadania tych pielęgniarek i położnych, które 
przebywają na zwolnieniach/urlopach macierzyńskich.
Realizacja r.z.r.o.w.u., w zakresie w jakim przewiduje ono 
włączenie kwoty 1 100/1 200 zł do wynagrodzenia zasad-
niczego pielęgniarki, co do zasady wymaga aneksowania 
umów o pracę, gdyż zmieniają się warunki wynagradzania 
pielęgniarki/położnej.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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W 
arto wiedzieć

Jakie warunki musi spełniać pielęgniarka,  
aby otrzymać dodatek do wynagrodzenia

Pytanie
Czy pielęgniarce zatrudnionej na umowę o pracę, która wyko-

nuje tyko czynności administracyjne (odbieranie telefonów, 
zakładanie historii choroby, weryfikacja dokumentacji me-
dycznej pod kątem kompletności) w hospicjum domowym 
należy się dodatek ministerialny?

Czy pielęgniarce zatrudnionej na umowę o pracę na stanowisku 
dyrektor ds. pielęgniarstwa należy się dodatek ministerialny, 
jeżeli sprawuje tylko funkcje zarządcze?

Czy aby otrzymać dodatek ministerialny, a obecnie wzrost wy-
nag rodzenia zasadniczego, wystarczy posiadać nu mer pra wa 
wykonywania zawodu i umowę o pracę czy ra czej pie lęgniarki 
takie muszą realizować konkretne świadczenia zdrowotne - 
jakie to świadczenia?

Odpowiedź
Aby otrzymać dodatek do wynagrodzenia, a od 1 września 
2018 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 100 
zł, pielęgniarka musi posiadać prawo wykonywania zawodu 
i udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie udzie-
lającym takich świadczeń, w zakresie wynikającym z umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych wpro-
wadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej - dalej rozporządzenie, dotyczący 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiocie 
leczniczym (§ 2 ust. 1 rozporządzenia) mającym umowę za-
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wartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, wypłacany jest 
pielęgniarkom i położnym, 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-

lęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym 
podmiotu leczniczego.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania podwyżki wynag-
rodzenia jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez 
pielęgniarkę i położną.
Świadczeniodawca, na mocy ww. rozporządzenia zobligowa-
ny jest, w terminach określonych rozporządzeniem, do prze-
kazywania do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pielęgniarkach, 
położnych udzielających świadczeń wraz z podaniem

1) numeru dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo 
informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu 
w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

2) wymiaru etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki 
albo położnej.

Dla otrzymania podwyżki wynagrodzenia pielęgniarka 
musi spełniać dwa warunki, mianowicie wykonywać zawód 
w formie określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia i udzielać 
świadczeń opieki zdrowotnej.
Jeżeli dyrektor ds. pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym 
wykonuje funkcje zarządcze i nie udziela żadnych świadczeń 
opieki zdrowotnej, moim zdaniem nie przysługuje mu pod-
wyżka wynagrodzenia w trybie przepisów rozporządzenia.
Definicja świadczenia opieki zdrowotnej została zawarta 
w art. 5 pkt 34 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej 
u.ś.o.z., który stanowi, że świadczeniem opieki zdrowotnej 
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jest świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe 
i świadczenie towarzyszące. 
Świadczenie zdrowotne polega na działaniu służącym profi-
laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia oraz innym działaniu medycznym wynikającym 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich udzielania (art. 5 pkt 40 u.ś.o.z.), świadczenie 
zdrowotne rzeczowe zdefiniowane zostało w art. 5 pkt 37 
u.ś.o.z. oraz świadczenie towarzyszące zdefiniowano w art. 
5 pkt 38 u.ś.o.z. 
W przekonaniu Autorki, w powyższych definicjach nie mieści 
się wykonywanie jedynie funkcji zarządczych, które polegają 
na kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek lub po-
łożnych, nie stanowią jednak stricte realizowania świadczeń 
opieki zdrowotnej.
Aby otrzymać dodatek do wynagrodzenia, a od 1 września 
2018 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 100 zł, 
pielęgniarka musi posiadać prawo wykonywania zawodu 
i udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie udzie-
lającym takich świadczeń, w zakresie wynikającym z umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Iwona Choromańska
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W 
arto wiedzieć

Czy, jeżeli pielęgniarka ma włączoną do wynagrodzenia 
zasadniczego kwotę 500 zł, to czy od dnia 1 lipca 2018 r.  

jej wynagrodzenie zasadnicze powinno wzrosnąć  
o dalsze 600 zł?

Pytanie

Czy częściowo włączony dodatek do wynagrodzenia zasadni-
czego na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z 8.06.2017 r. o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych może być nadal finansowany ze 
środków przyznanych podmiotom medycznym w związku 
z art. 4a rozporządzenia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej?

Jeżeli pielęgniarka ma już włączone np. 500 zł dodatku mini-
sterialnego do wynagrodzenia zasadniczego, to czy jej wy-
nagrodzenie zasadnicze powinno wzrosnąć tylko o 600, aby 
łącznie zapewnić wzrost 1 100 zł?

Odpowiedź

Jeżeli pielęgniarka w trybie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u., ma już włączoną do kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego kwotę 500 zł, to od dnia 1 lip-
ca 2018 r. jej wynagrodzenie zasadnicze winno wzrosnąć 
o dalszą kwotę wynoszącą 600 zł, co zapewni wzrost wy-
nagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2018 r. o kwotę 
1 100 zł, zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej nowelizacja 
r.z.o.w.u.

Uzasadnienie

Ustawa z d z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
- dalej u.s.u.n.w., określa sposób ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących za-
wody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osią-
gania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 
Art. 3 u.s.u.n.w. reguluje sposób podwyższania wynagro-
dzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód me-
dyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako 
iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do 
ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
us talenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Sta tystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej Monitor Polski, do wysokości nie niższej niż najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze. Do dnia 31 grudnia 2019 r. 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn 
współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy 
i kwoty 3 900 zł brutto.
Art. 3 ust. 3 u.s.u.n.w. stanowi, że w drodze porozumienia 
albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia za-
sadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub 
położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia 
danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. Powyższy przepis 
dopuszcza zatem, aby podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych przyznawana w trybie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogła być włączo-
na do kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
Powołane już r.z.o.w.u., w § 4 nałożyło na świadczeniodawców 
obowiązek zapewnienia pielęgniarkom i położnym, w latach 
2016-2019, średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu 
pielęgniarki albo położnej o kwoty wskazane w ww. roz-
porządzeniu. W większości podmiotów leczniczych, w celu 
zapewnienia pielęgniarkom, położnym średniego wzrostu 
wynagrodzenia, wypłacano dodatek w odrębnej kolumnie, 
jako dodatek w stałej kwocie.
Nowelizacja r.z.o.w.u., wprowadziła § 4a, na mocy którego 
pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach 
jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 
i realizującym 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 pe-
łen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, 
o których mowa w § 4. Powyższy przepis nakazuje zatem 
świadczeniodawcom zatrudniającym pielęgniarki, położne 
na podstawie umów o pracę lub stosunku służbowego włą-
czenie ww. dodatku do kwoty wynagrodzenia zasadniczego 
w wysokości nie niższej niż 1 100 zł miesięcznie począwszy 
od 1 lipca 2018 r. a od 1 lipca 2019 r. w wysokości nie niższej 
niż 1 200 zł miesięcznie.
Jeżeli pielęgniarce włączono do wynagrodzenia zasadniczego 
kwotę 500 zł przed wejściem w życie nowelizacji r.z.o.w.u., 
a więc przed 1 września 2018 r., to w celu wykonania obo-
wiązku wynikającego z § 4a r.z.o.w.u, do kwoty wynagrodze-
nia zasadniczego należy włączyć dalsze 600 zł. 
Wskazać należy bowiem, że w przypadku włączenia ww. 
kwoty 500 zł pozostałą część podwyżki pracodawca zobowią-
zany był wypłacać w odrębnej kolumnie, przy uwzględnieniu 
wszystkich składników i pochodnych.

Iwona Choromańska
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W 
arto wiedzieć

Jak ustalić prawo pielęgniarki zatrudnionej  
jako specjalista ds. szkoleń  

do dodatku wynikającego z regulaminu wynagradzania?

Pytanie
Czy osoba, która jest z zawodu pielęgniarką, a zatrudniona jest 

w podmiocie leczniczym (SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe) 
na stanowisku: specjalista ds. szkoleń, które to stanowisko 
utworzono w celu doskonalenia zawodowego pracowników 
medycznych, ma prawo do przewidzianego w regulaminie 
wy nagradzania obowiązującym u pracodawcy dodatku 
przys ługującego pracownikom wykonującym zawód medycz-
ny, zatrudnionym poza zespołem wyjazdowym?

Czy takiego pracownika należy traktować jako pracownika 
wy konującego zawód medyczny?

Odpowiedź
Nie znając treści całości regulacji obowiązujących u danego 
pracodawcy, nie można jednoznacznie przesądzić o prawie 
danej osoby do dodatku wynikającego wyłącznie z regulami-
nu wynagradzania. Jeśli bowiem nie jest to dodatek wynika-
jący wprost z ustawy, pracodawca sam określa w regulaminie 
jak rozumieć będzie poszczególne wyrażenia, którymi się 
w nim posługuje.

Uzasadnienie
Regulamin wynagradzania jest dokumentem wewnętrz-
nym pracodawcy, wydanym na podstawie art. 772 Kodek-
su pracy, i wszelkie pojęcia jakimi się posługuje powinny 
być zdefiniowane w tym regulaminie. Kwalifikacje prawne 
wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących będą 
miały zastosowanie tylko do tych przypadków, w których 
dane świadczenie dla pracownika jest obligatoryjne (np. 
ustalenie wysokości wynagrodzenia wynikającego z ustawy 
z 8.06.2017 r. o  sposobie ustalania najniższego wynagro-
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dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych; Dz.U. 
poz. 1473).
Jeśli natomiast dane świadczenie wynika wyłącznie z regula-
minu wynagradzania - tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, 
pracodawca musi zdefiniować na gruncie tego regulaminu 
dla jakiej grupy pracowników (stanowisk pracy) dane świad-
czenie wprowadza.
Podpowiedzi w opisanej sytuacji poszukiwać można ewen-
tualnie w przepisach ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., która w art. 4 ust. 
5 u.z.p.p. stanowi, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki 
uważa się również nauczanie zawodu pielęgniarki lub położ-
nej, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek lub położnych lub nauczanie innych zawodów 
medycznych, których programy kształcenia wymagają współ-
udziału pielęgniarki lub położnej. Jeśli więc w treści regu-
laminu wynagradzania, dla potrzeb zdefiniowania zakresu 
osób uprawnionych do opisanego dodatku, zapisano jedynie 
iż prawo to przysługuje pracownikom medycznym, może 
znaleźć zastosowanie treść w/w przepisu w powiązaniu z art. 
2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczni-
czej, który za osobę wykonującą zawód medyczny uznaje 
osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą 
się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny. Nie przesądza to jednak o możliwości 
innego zdefiniowania w regulaminie pojęcia „pracownika 
medycznego” dla potrzeb danego dodatku.
W związku z tym nie znając treści całości regulacji obowią-
zujących u danego pracodawcy, nie można jednoznacznie 
przesądzić o prawie danej osoby do dodatku wynikającego 
wyłącznie z regulaminu wynagradzania. Jeśli bowiem nie 
jest to dodatek wynikający wprost z ustawy, pracodawca sam 
winien określić w regulaminie jak rozumieć będzie poszcze-
gólne wyrażenia, którymi się w nim posługuje.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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Czy pielęgniarce zatrudnionej w żłobku  
należy się dodatek do wynagrodzenia?

Pytanie

Czy pielęgniarce zatrudnionej w żłobku oraz pielęgniarce śro-
dowiska nauczania i wychowania należy się dodatek do wy nag-
rodzenia z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej?

Odpowiedź

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w spra-
wie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - dalej r.z.r.o.w.u. dodano § 4a, zgodnie 
z którym pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód 
u świadczeniodawcy na podstawie umowy o pracę oraz w ra-
mach stosunku służbowego i realizującym świadczenia opieki 
zdrowotnej część kwoty z 1 600 zł w wysokości nie niższej 
niż 1 100 zł miesięcznie (od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 
2019 r.) zostaje włączona do wynagrodzenia zasadniczego. 
W okresie od 1 lipca 2019 r. kwota ta wzrośnie z 1 100 zł do 
1 200 zł miesięcznie. Zatem powyższe rozporządzenie naka-
zuje włączyć do wynagrodzenia zasadniczego znaczną część 
kwoty podwyżki przyznawanej etapowo począwszy od 2015 
roku.
Pielęgniarce zatrudnionej w żłobku nie przysługuje podwyż-
ka wynagrodzenia w trybie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, ponieważ żłobek nie posiada statusu podmiotu 
leczniczego, a w konsekwencji nie zawiera umów z Narodo-
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wym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.09.2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej - dalej ś.g.p.o.z., w § 2 stanowi, że świadczenia 
gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
dalej POZ, obejmują:

1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot-

nej;
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzie-

lane w środowisku nauczania i wychowania;
5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
6) transport sanitarny.

Zatem w myśl postanowień § 2 pkt 4 ś.g.p.o.z. świadczenia 
pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowi-
sku nauczania i wychowania są świadczeniami udzielanymi 
w ramach POZ. W załączniku nr 4 do ww. ś.g.p.o.z. „Wy-
kaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania 
oraz warunki ich realizacji”, w części I, w ust. 3 wskazano, 
że pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 
ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. (chodzi 
tu o przepisy dotyczące właśnie organizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obo-
wiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi 
się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia).
Reasumując, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świad-
czenia udzielane przez pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania. Powyższa konkluzja jest istotna dla dalszej 
analizy uprawnień pielęgniarki w zakresie podwyższenia 
wynagrodzenia w trybie przepisów rozporządzenia Minis-
tra Zdrowia z 29.08.2018 r. zmieniającego rozporządzenie 
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w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1681).
Wskazać należy, iż r.z.r.o.w.u. w § 4 ust. 6 nakazało w latach 
2016-2019 dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkie-
go Funduszu, w przypadku umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 
w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową 
jest kapitacyjna stawka roczna, do uwzględnienia w wyso-
kości kapitacyjnej stawki rocznej od dnia 1 września każde-
go roku postanowień dotyczących wysokości dodatkowych 
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 
pielęgniarki i położne w sposób gwarantujący pielęgniarkom 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkom lub higie-
nistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku 
nauczania i wychowania oraz położnym podstawowej opieki 
zdrowotnej średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w skali kraju o:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 
2017 r., w tym o kwotę 400 złotych, o której mowa w § 3 
ust. 2;

2) 1 200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2018 r., w tym o kwotę, o której mowa w pkt 1;

3) 1 600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r., w tym o kwotę, o której mowa w pkt 2.

Innymi słowy rozporządzenie przewiduje podwyżkę wynag-
rodzeń dla pielęgniarek m. in. środowiska nauczania i wy-
chowania o kwoty wskazane w ww. punktach.
Podsumowując, podwyżka wynagrodzeń dla pielęgniarek 
środowiska nauczania i wychowania przysługuje w przy-
padku, gdy jest zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia 
umowa na świadczenia udzielane w ww. zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Jest to ogólna zasada.
Natomiast r.z.r.o.w.u. dodało § 4a, zgodnie z którym pielęg-
niarkom i położnym wykonującym zawód u świadczenio-
dawcy na podstawie umowy o pracę i umowy oraz w ramach 
stosunku służbowego i realizującym świadczenia opieki zdro-
wotnej część kwoty z 1 600 zł w wysokości nie niższej niż 
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1 100 zł miesięcznie (od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 
2019 r.) zostaje włączona do wynagrodzenia zasadniczego. 
W okresie od 1 lipca 2019 r. kwota ta wzrośnie z 1 100 zł do 
1 200 zł miesięcznie.
Pielęgniarce zatrudnionej w żłobku nie przysługuje podwyż-
ka wynagrodzenia w trybie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, ponieważ żłobek nie posiada statusu podmiotu 
leczniczego, a w konsekwencji nie zawiera umów z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
Wyjaśnić należy, że w przeszłości żłobki posiadały status 
zakładów opieki zdrowotnej, ale w oparciu o art. 66 pkt 1 
ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
z dniem 4 kwietnia 2011 r. status ten straciły.

Iwona Choromańska
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Senat bez poprawek  
przyjął ustawę  

o minimalnym wynagrodzeniu  
w ochronie zdrowia

Senat 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 
2018 r. bez poprawek. Chodzi o ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473.)

Zgodnie z nowelą kwota bazowa w wysokości 3 900 zł brutto 
zostanie w 2019 r. uwolniona. To znaczy, że dopiero od 2020 r. 
dyrektorzy będą się posługiwali już kwotą przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia przy obliczaniu najniższych wynagrodzeń.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas gło-
sowania w Sejmie podkreślała, że resort widzi konieczność no-
welizacji ustawy, która weszła w życie rok temu.

- Po roku funkcjonowania tej ustawy, doszliśmy do wniosku, 
że należy ją znowelizować - podkreślała wiceminister zdrowia 
Szczurek-Żelazko i dodała, że ta ustawa gwarantuje, że ci pra-
cownicy słabsi będą zarabiali porównywalnie do pracowników 
w innych podmiotach.

Według wiceminister ta ustawa gwarantuje minimalne wynag-
rodzenie dla sekretarki medycznej ze średnim wykształceniem 
w 2021 r. w wysokości 3 217 zł brutto. Jeśli sekretarka ma wyższe 
wykształcenie wtedy jej pensja zasadnicza ma wynosić 3 670 zł.

23 miliony zł  
tylko w tym roku dla pracowników niemedycznych
Ustawa wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej 

płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalnoś ci 
podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów me-
dycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). 
Dzięki temu zniwelowane mają być różnice w sytuacji prawnej 
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tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych.

W projekcie rozszerzono zakresu podmiotowego ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej, in-
nych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi 
w rozumieniu projektowanej ustawy są osoby zatrudnione w ra-
mach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracow-
nicy wykonujący zawód medyczny.

Wiceminister Szczurek-Żelazko podawała, że w projekcie nie 
wymienili konkretnych zawodów niemedycznych, ale odwołują 
się do załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane-
go na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej służy ułatwieniu identyfikacji pracowni-
ka działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny.

Rozporządzenie wymienia 149 zawodów medycznych, które 
mogą brać udział przy udzielaniu świadczeń medycznych w zak-
resie działalności podstawowej. W załączniku do projektu ustawy 
zaproponowano przypisanie grupie pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód me-
dyczny, współczynnika pracy w wysokości 0,58. (to liczba przez 
którą zostanie pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej z roku poprzedniego w celu obliczenia 
najniższego dopuszczalnego prawem poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego tej grupy pracowników).

Wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników działalności pod-
stawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny 
nie będzie mogło być niższe niż 2 664 w 2021 r.

Wiceminister podała, że z ich szacunków wynika, że pracowni-
ków działalności podstawowej innej niż medycznej jest ok. 35 tys. 
etatów. W tym roku na podwyżki dla grupy mają kosztować 
23 mln zł, 41 mln - w 2018 r., a w 2020 r. - 66 mln zł.

- 21 proc. osób z wyższym wykształceniem ma uposażenie za-
sadnicze niższe niż w obowiązującej ustawie - podała Szczu-
rek-Żelazko. – Wśród osób z wykształceniem podstawowym ten 
odsetek sięga nawet 75 proc.
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Wiceminister podała, że chcą, by regulacja weszła w życie od 
1 lipca. br.

Zmiana dla pielęgniarek

Druga istotna zmiana dotyczy m.in. korzystniejszego wskaź-
nika dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Nowela podnosi wysokość najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowisku 
wymagającym wykształcenia wyższego magisterskiego na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale nie wymagającym 
specjalizacji.

Projekt zakłada zmianę w grupach zawodowych, polegającą 
np. na przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na 
stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisters-
kiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewy-
magających specjalizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej 
określonej w punkcie 9 do grupy 8.

Obecnie grupa zawodowa określona w lp. 8 załącznika do usta-
wy z dnia 8 czerwca 2017 r. obejmuje tylko pielęgniarki i położne 
ze specjalizacją (niezależnie od poziomu wykształcenia i ukoń-
czonego kierunku studiów), zatem pielęgniarki i położne, które 
posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęg-
niarstwo lub położnictwo, ale zatrudnione są na stanowiskach 
pracy niewymagających specjalizacji, są kwalifikowane do grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych z najniższym współczynni-
kiem pracy (grupa określona w lp. 9).

Według informacji przekazanych przez podmioty lecznicze 
oraz danych z CSIOZ, liczebność grupy pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia 
wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo, lecz niewymagających specjalizacji, wynosi ok. 29 tys. 
pełnych etatów przeliczeniowych, średnia wysokość ich miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego, według stanu na listopad 
2017 r., wynosi ok. 2 772 zł brutto, natomiast średnia wysokość ich 
łącznego wynagrodzenia miesięcznego wynosi ok. 4 587 zł brutto.
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Duże wydatki, ale brak kasy
Niestety proponowana nowelizacja ustawy z dnia 8 czerw-

ca 2017 r. nie przewiduje przekazania podmiotom leczniczym 
w 2018 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, środków fi-
nansowych z budżetu państwa, jak również z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia za co od początku była krytykowana.

Eksperci podkreślali, że to spowoduje to zadłużanie się szpi-
tali. Porównywali projekt do „ustawy 203”, która spowodowała 
lawinowe zadłużanie się lecznic.

Wiceminister zdrowia Szczurek-Żelazko odnosząc się do za-
rzutów opozycji, że brak precyzyjnego wskazania źródeł finanso-
wania podwyżek, zapewniła, że pieniądze znajdą się m.in. dzięki 
zwiększonemu finansowaniu świadczeń, których elementem są 
koszty pracy.

Związki niezadowolone z noweli
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracow-

ników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michal-
ska na sejmowej komisji zdrowia, akcentując potrzebę zmian 
w projekcie, podnosiła m.in., że proponowany wskaźnik 0,53 
dla innych niż medyczni pracowników działalności podstawowej 
w praktyce oznacza teraz kwotę 2067 zł, czyli mniej niż pensja 
minimalna.

Na braki dotyczące źródeł finansowania regulacji wskazywał 
także m.in. przewodniczący Komisji ds. Usług Zdrowotnych Bu-
SIneSS Centre CluB (BCC) Wiktor Masłowski.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
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Trwa liczenie etatów pielęgniarskich

Do 21 września przedłużono czas do kiedy placówki mają prze-
kazać do Narodowego Funduszu Zdrowia dane o liczbie pielę-
gniarskich etatów. Są one potrzebne, by wyliczyć, ile Fundusz 
ma przekazać pieniędzy na podwyżki dla tej grupy zawodowej. 
Wojewódzkie oddziały NFZ mają 14 dni od otrzymania tej in-
formacji od świadczeniodawcy na zaproponowanie aneksów do 
umów z uwzględnionymi pieniędzmi na podwyżki.  

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że wpływa-
ją  liczne zapytania dotyczące opiniowania wzrostu wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych. Zostały one określone w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 1681).

Terminy i procedury
Samorząd pielęgniarski podkreśla, że wydanie opinii przez 

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych może nastąpić po speł-
nieniu warunków procedury.

NIPiP przypomina, że po przesłaniu przez świadczeniodawców 
do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgnia-
rek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 
ww. rozporządzenia) Fundusz ma przygotować do 28 września 
2018 i przesłać aneksy do umów przez oddział wojewódzki NFZ 
do świadczeniodawców - (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporzą-
dzenia - w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od 
świadczeniodawcy).

Opinie do 19 października
Gdy świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany 

umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do 
OIPiP, a wtedy jest ona zaopiniowana przez OIPiP w terminie 

Warto wiedzieć
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21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od 
świadczeniodawcy, najpóźniej do 19 października 2018 r.

- Propozycja podziału środków powinna zawierać numer anek-
su do umowy, wysokość dodatkowych środków przekazanych 
przez oddział wojewódzki NFZ na realizację zapisów ww. roz-
porządzenia, liczbę pielęgniarek i położnych objętych zapisami 
rozporządzenia z podziałem na formę zatrudnienia - podkreśla 
Zofia Małas, prezes NRPiP.

NFZ: Od przyszłego tygodnia aneksowanie
Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że zarządzenie dotyczące 

kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia 
zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane 
jeszcze w tym tygodniu.

Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania 
umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje prze-
kazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

Warto wiedzieć
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W 
arto wiedzieć

Asystenci medyczni  
mogą już wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy

Pielęgniarki, ratownicy medyczni czy sekretarki medyczne to 
osoby, które mogą już wystawiać e-zwolnienia lekarskie. 

23 września weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W skutek nowelizacji, lekarz (mający profil informacyjny) może 
upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego - w jego imie-
niu i na podstawie dokumentacji medycznej - pracownika wyko-
nującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). 

Upoważnienie takie będzie można wydać na nie dłużej niż 
12 miesięcy. Po tym czasie kolejne upoważnienia będzie można 
udzielać na okresy także nie przekraczające jednego roku.

Asystenci medyczni aby wystawiać zwolnienia muszą jednak 
posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS) i być wpisani do Rejestru Asystentów Me-
dycznych (RAM). 

Rejestr zawiera m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania, dane 
dotyczące wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy 
dentystów, felczerów) oraz asystentów upoważnionych do ich 
wystawiania.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://ram.rejestrymedycz-
ne.csioz.gov.pl/

Warto wiedzieć
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Minimalne wynagrodzenie dla niemedycznych pracowników 
działalności podstawowej
25 października 2018 r. weszła w życia ustawa wprowadzającą 

prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla 
niemedycznych pracowników działalności podstawowej (chodzi 
tu m.in. o dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, 
sanitariuszy szpitalnych czy sekretarki medyczne).

W ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz usta-
wy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw rozszerzono zakres podmiotowy 
ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych o pracowni-
ków działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonują-
cy zawody medyczne, którymi w rozumieniu podpisanej ustawy 
są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie 
leczniczym, inne niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.

W załączniku do ustawy zaproponowano przypisanie grupie 
pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy 
wykonujący zawód medyczny, współczynnika pracy w wysokości 
0,58. (to liczba przez którą zostanie pomnożone przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzed-
niego w celu obliczenia najniższego dopuszczalnego prawem 
poziomu wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pracowników).

Druga istotna zmiana dotyczy korzystniejszego wskaźnika dla 
pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim. Nowela 
podnosi wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pie-
lęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowisku wymagają-
cym wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęg-
niarstwo lub położnictwo, ale nie wymagającym specjalizacji.

Zmiana polega na przeniesieniu pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia 
wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub po-
łożnictwo, lecz niewymagających specjalizacji, z dotychczasowej 
grupy zawodowej określonej w punkcie 9 do grupy 8, która obej-
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mowała tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją (niezależnie 
od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów).

NFZ zdalnie skontroluje placówki
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw jest obecnie na etapie publicznych konsultacji. Akt ten 
przewiduje m.in. wprowadzenie zdalnej (elektronicznej) komu-
nikacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a kontrolo-
wanymi przez niego placówkami. Takie rozwiązanie ma uprościć, 
przyspieszyć oraz zmniejszyć koszty sprawowania kontroli.

Nowelizacja zakłada m.in. zmiany w ustawie o świadczeniach. 
W miejsce dotychczasowej regulacji art. 64, określającego zakres 
i tryb kontroli realizowanych przez NFZ, w obszarze świadczeń 
opieki zdrowotnej, wprowadzono dział IIIA, regulujący komplek-
sowo ten obszar działalności Funduszu przez ujęcie w regulacjach 
również kontroli ordynacji leków i kontroli aptek.

Zmiany w obszarze kontroli polegają m.in. na przeniesieniu 
uprawnień kontrolnych NFZ na poziom Prezesa Funduszu, utwo-
rzeniu korpusu kontrolerskiego, ujednoliceniu trybu kontrolnego 
dla wszystkich podmiotów kontrolowanych czy ograniczeniu 
dokumentowania ustaleń z kontroli do wystąpienia pokontrol-
nego wraz z określeniem trybu odwoławczego.

Istotną modyfikacją jest położenie nacisku na komunikację 
pomiędzy Prezesem Funduszu, kontrolerami a podmiotem kon-
trolowanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Ma to uprościć proces przeprowadzania kontroli przez Prezesa 
Funduszu. Celem zmiany jest zminimalizowanie w możliwie jak 
największym stopniu papierowego obiegu dokumentacji w trak-
cie przeprowadzania przez Prezesa Funduszu kontroli świadcze-
niodawców.

Nowe zasady wynagradzania pielęgniarek i położnych
Minister Zdrowia, realizując postanowienia lipcowego poro-

zumienia zawartego z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, 
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych oraz NFZ, wydał z początkiem września br. rozporządzenie 
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
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w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

Jego założeniem było m.in. dodanie przepisu który zapewnia 
pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach 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, i realizu-
jącym świadczenia opieki zdrowotnej, 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 wysokości nie niższej niż 1 100 zł miesięcznie, 
w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej.

Wspomniana nowelizacja budzi jednak szereg pytań i wątpli-
wości. Dotyczą one m.in. ustalenia którym pielęgniarkom i po-
łożnym (realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w ramach 
jakich form) przysługiwać będą podwyżki. 

Rozporządzenie nakłada ponadto na świadczeniodawcę nowe 
obowiązki sprawozdawcze względem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wskazując konkretne terminy ich realizacji. 

Warto wiedzieć
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W 
arto wiedzieć

Czy można pobierać opłatę za wysłanie pacjentowi kopii 
dokumentacji medycznej?

Pytanie
Kto ponosi koszty wysłania pocztą wyników badań RTG, TK 

itp., pacjentowi - przychodnia, które je wydała czy pacjent?
Z jakich przepisów wynika obowiązek umożliwienia pacjento-

wi odbioru wyników badań nie tylko osobiście, ale również 
przez pocztę?

Odpowiedź
W ocenie Autorki, przedmiot usługi jakim jest sporządzenie 
kopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta pozwala 
na pobranie od wnioskodawcy opłaty za przesłanie (dostar-
czenie w inny sposób) sporządzonej kopii dokumentacji, gdyż 
czynność ta, wykraczająca poza ramy pojęciowe „udostęp-
nienia”, jest usługą dodatkową.
Odmienny wniosek przedstawił jednak Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 9.05.2017 r., II OSK 311/17, 
stwierdzając, iż opłaty określone w ustawie z 6.11.2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p. 
mają charakter opłat maksymalnych i mieszczących w sobie 
wszystkie koszty, na pokrycie których liczyć może podmiot 
zobowiązany do udostępnienia dokumentacji, włączając w to 
koszt ewentualnego jej przesłania. Wprawdzie wyrok ten 
zapadł w sprawie indywidualnej, jednak kształtuje on linię 
orzecznictwa we wszystkich podobnych sprawach, dlatego 
też należy przyjąć, iż z uwagi na treść w/w wyroku pobiera-
nie odrębnych opłat za przesyłanie dokumentacji może być 
obecnie skutecznie kwestionowane przez pacjentów i organy 
uprawnione do kontroli.

Uzasadnienie
Zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji 
medycznej regulują przepisy art. 28 u.p.p., które określają 
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zarówno formy udostępniania dokumentacji, uprawniające 
do pobrania opłaty, jak i maksymalną wysokość tych opłat. 
Należy jednak zwrócić uwagę, co jest w danym przypadku 
przedmiotem czynności stanowiącej udostępnienie doku-
mentacji medycznej. Zgodnie z art. 28 ust. 1u.p.p. pobranie 
opłaty w kwocie, której maksymalna wysokość określona jest 
w tym przepisie, możliwe jest w przypadku udostępnienia 
dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 
i 5 u.p.p., tj. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, ko-
pii lub wydruków oraz na informatycznym nośniku danych.
Przedmiotem czynności podlegającej tak ograniczonej opła-
cie jest jednak, jak wskazywałaby na to treść przepisu, czyn-
ność skopiowania (wykonania odpisu, wydruku, nagrania 
na nośnik) dokumentacji medycznej, przy czym nie budzi 
wątpliwości, że w ramach opłaty ograniczonej ustawowo 
mieści się także sam efekt materialny ten czynności (karty 
ksero, karty wydruku, płyta, inne). Na tym etapie wydają się 
jednak kończyć powinności podmiotu prowadzącego dzia-
łalność leczniczą. Słowo ‘udostępnienie’ sugeruje bowiem, 
iż powinnością tą nie jest już samo dostarczenie tak sporzą-
dzonej kopii wnioskodawcy. W ocenie opiniującej pozwala 
to na pobranie od wnioskodawcy opłaty za przesłanie (dos-
tarczenie w inny sposób) sporządzonej kopii dokumentacji, 
gdyż czynność ta, wykraczająca poza ramy pojęciowe ‘udos-
tępnienia’ jest usługą dodatkową.
Odmienny wniosek przedstawił jednak Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w wyroku z 9.05.2017 r., II OSK 311/17, stwier-
dzając, iż opłaty określone w u.p.p. mają charakter opłat 
maksymalnych i mieszczących w sobie wszystkie koszty, 
na pokrycie których liczyć może podmiot zobowiązany do 
udostępnienia dokumentacji, włączając w to koszt ewentual-
nego jej przesłania. Wprawdzie wyrok ten zapadł w sprawie 
indywidualnej, jednak kształtuje on linię orzecznictwa we 
wszystkich podobnych sprawach, dlatego też należy przyjąć, 
iż z uwagi na treść ww. wyroku pobieranie odrębnych opłat 
za przesyłanie dokumentacji będzie mogło być skutecznie 
kwestionowane.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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W 
arto wiedzieć

Zatrudnianie pracowników na stanowiskach innych  
niż przewidziane w przepisach  

dotyczących kwalifikacji?

Pytanie
Czy w podmiocie leczniczym dopuszczalne jest zatrudnianie 

pracowników (w tym np. pomocniczego personelu medycz-
nego) na stanowiskach innych niż przewidziane w rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwa-
lifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami?

Odpowiedź
Co do zasady istnieje możliwość zatrudniania pracowników 
na stanowiskach innych niż przewidziane w rozporządze-
niu z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - 
dalej r.k.p.l.n.p.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 ustawy 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej - dalej u.dz.l., „w podmiocie leczniczym niebędą-
cym przedsiębiorcą zatrudnia się pracowników posiadają-
cych kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze roz-
porządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
określonych w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjen-
tów oraz potrzebą zapewnienia efektywności zatrudnienia.”
Wypełnieniem dyspozycji art. 50 ust. 5 jest r.k.p.l.n.p. Zgod-
nie z § 1 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia, kwalifi-
kacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodza-
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jach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia. 
Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne 
przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulo-
wanym tymi przepisami.
„Artykuł 50 ust. 4 i 5 jest częściowo odpowiednikiem art. 
40 ust. 1 u.z.o.z. Przepis ten nakłada na kierownika pod-
miotu leczniczego obowiązek zatrudniania pracowników 
posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego 
stanowiska, które to określi Minister Zdrowia. Poza stano-
wiskami wskazanymi w tym rozporządzeniu decyzja co do 
kwalifikacji pozostałych pracowników należy do kierowni-
ka.” (M. Dercz, Komentarz do art. 50 ustawy o działalności 
leczniczej, LEX/el.2014).
Zatem istnieje co do zasady możliwość zatrudniania pra-
cowników na stanowiskach innych niż przewidziane w roz-
porządzeniu, jednakże należy pamiętać o zapewnieniu 
w przypadku kontraktów zawieranych z NFZ odpowiedniej 
ilości personelu zatrudnionego na stanowiskach wskaza-
nych w przepisach (np. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zak-
resu leczenia szpitalnego.

Monika Kwiatkowska
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W 
arto wiedzieć

Czy recepcjonistkę zatrudnioną w prywatnej przychodni 
należy traktować jako pracownika medycznego?

Pytanie
W przychodni prywatnej zatrudniamy recepcjonistkę. czy 

ma my takiego pracownika traktować jako pracownika me-
dycznego?

Odpowiedź
Definicja pracownika medycznego znajduje się w art. 2 pkt. 
11 ustawy z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz.U.2017.1845 z późn. zm.). 
Zgodnie z tym przepisem pracownik medyczny - osobę wy-
konującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, oraz osobę 
uprawnioną do świadczenia usług farmaceutycznych, która 
udziela świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczy usługi 
farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy cy-
wilnoprawnej
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia osoba wyko-
nująca zawód medyczny - to osoba uprawniona na podstawie 
odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych 
oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji 
do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny.
Do grupy tej zaliczyć należy w szczególności:

1) lekarzy, którzy zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uprawnie-
ni są do udzielania świadczeń zdrowotnych,

2) felczerów, których działalność, zgodnie z ustawą z dnia 
20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera obejmuje udzielanie 
świadczeń zdrowotnych,
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3) pielęgniarki i położne, których wykonywanie zawodu, 
w świetle przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej polega również na udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych,

4) diagnostów laboratoryjnych, których wykonywanie za-
wodu uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

5) farmaceutów, których wykonywanie zawodu określa 
ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

6) ratowników medycznych, których wykonywanie zawodu 
reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym

Nie ma natomiast odpowiednich, odrębnych przepisów, co 
do recepcjonistek medycznych.
Recepcjonistka medyczna nie jest też, w mojej opinii osobą 
legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 
w określonej dziedzinie medycyny. W mojej opinii bowiem 
praca na recepcji nie jest udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych.
W planach Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie kwalifi-
kowanego zawodu - sekretarka medyczna i być może zostanie 
ona włączona w zakres pracowników wykonujących zawody 
medyczne. Natomiast, w dzisiejszym stanie prawnym, w mo-
jej opinii, nie ma podstaw, by recepcjonistkę w prywatnej 
przychodni medycznej, uznać za pracownika medycznego.

Jarosław Masłowski

Warto wiedzieć
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W 
arto wiedzieć

Czy do pracowników działalności podstawowej w szpitalu 
należy zakwalifikować stanowiska:  

operator sterylizatorów, dezynfektor?

Pytanie
Ustawa z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o sposo-

bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych objęła regulacją „pracowników 
działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący 
zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy”. 

Czy w rozumieniu powyższej ustawy do pracowników działal-
ności podstawowej w Szpitalu należy zakwalifikować stano-
wiska operator sterylizatorów, dezynfektor?

Odpowiedź
W rozumieniu w/w ustawy o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych do pracowników 
działalności podstawowej w Szpitalu należy zakwalifikować 
stanowiska operator sterylizatorów, dezynfektor.

Uzasadnienie
Jak wynika z art. 2 pkt 4 ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 8.06.2017 r. 
(„u.u.n.w.”) pracownik działalności podstawowej, inny niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny to osoba zatrudnio-
na w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna 
niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje 
pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w komórkach organizacyjnych zakładu lecznicze-
go, których działalność jest związana z udzielaniem świad-
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czeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności 
podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 usta-
wy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku 
analogicznym.
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodza-
jach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami z 20.07.2011 r. do którego odsyła w/w 
ustawa, w części pierwszej załącznika wymienia kwalifikac-
je wymagane od pracowników działalności podstawowej 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
W pkt 10 części pierwszej tegoż załącznika wymieniony zo-
stał kierownik centralnej sterylizatorni, w pkt 144 operator 
ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych, a w pkt 
145 preparator, dezynfektor.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że w rozumieniu 
Ustawy do pracowników działalności podstawowej w Szpitalu 
należy zakwalifikować stanowiska operator sterylizatorów, 
dezynfektor. 
Powyższe potwierdza dodatkowo okoliczność, iż art. 2 Usta-
wy, odnosząc się do podmiotów pracowników działalności 
podstawowej w podmiotach leczniczych, dodatkowo rozsze-
rza katalog ustalony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedli-
wości o osoby zatrudnione na stanowiskach analogicznych.

Agata Kamińska
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W 
arto wiedzieć

Czy higienistce szkolnej  
zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego  

od dnia 1 września 2018 r.?

Pytanie

Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 
poz.1682) - higienistce szkolnej zapewnia się wzrost wynag-
rodzenia zasadniczego od dnia 1 września 2018 r. o której 
mowa w § 1 rozporządzenia?

Odpowiedź
Higienistka szkolna jest zawodem innym niż pielęgniarka 
i położna, natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - r.z.r.o.w.u. doty-
czy wyłącznie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.08.2009 r. w sprawie 
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą nie stawia znaku równości pomiędzy pielęgniar-
ką a higienistką szkolną. 
Pielęgniarka, higienistka szkolna oraz położna wymienione 
są w rozporządzeniu alternatywnie. 
Higienistka szkolna to odrębny zawód, który wykonywany 
może być również przez osobę nie będącą pielęgniarką - dla 
przykładu rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami do zatrudnienia 
na tym stanowisku wymaga ukończenia szkoły policealnej 
i uzyskania tytułu zawodowego higienistka szkolna.
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Wspomniane wyżej r.z.r.o.w.u. traktuje zaś o wzroście wy-
nagrodzeń pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód w 
ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
- dalej u.z.p.p.

W związku z tym na pytanie czy obejmuje ono higienistkę 
szkolną, odpowiedź jest przecząca.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
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E  
uropejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Poród w domu  
to nie prawo podstawowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że brak zapew-
nienia publicznego systemu opieki medycznej w czasie porodu 
domowego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego kobiety rodzącej.

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Chorwacji, która 
w lutym 2012 r. urodziła swoje czwarte dziecko. Poród odbył się 
w domu, a rodzącej towarzyszyła położna z zagranicy, ponieważ 
prawo chorwackie nie przyznaje wyraźnie lekarzom i położnym 
prawa do przyjmowania porodów domowych. Skarżąca zwró-
ciła się przed porodem do chorwackiej izby położnych oraz do 
ministerstwa zdrowia o przekazanie informacji na temat asysty 
położnej przy porodzie domowym. W ten sposób uzyskała wia-
domość, iż w Chorwacji nie istnieje system opieki nad położną 
i dzieckiem w przypadku porodu w domu. Przed Trybunałem 
skarżąca zarzuciła, iż taki stan rzeczy stanowił naruszenie jej 
prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chro-
nionego w art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie zgodził się z argumentacją skarżącej i nie pot-
wierdził naruszenia art. 8 Konwencji.

W szpitalu bezpieczniej dla matki i dziecka
Prawdą jest, że regulacje prawa chorwackiego, które nie da-

wały położnym i lekarzom-położnikom możliwości odbierania 
porodów domowych, miały poważny wpływ na wolność wyboru 
skarżącej przy porodzie. Skarżąca musiała albo zdecydować się na 
poród w szpitalu, albo narazić swe zdrowie i zdrowie dziecka na 
zagrożenie wynikające braku opieki medycznej w trakcie poro-
du domowego. Skarżąca „wybrnęła” z tego dylematu zatrudnia-
jąc położną zagraniczną. Ingerencja w jej wolność wyboru była 
„przewidziana w ustawie”, zgodnie z wymogami art. 8 ust. 2 
Konwencji, chociaż Trybunał zachęcił władze chorwackie do 
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bardziej jednoznacznego uregulowania problematyki porodów 
domowych w prawie krajowym. Pomimo braku wyraźnych prze-
pisów prawnych w przedmiocie porodów domowych, skarżąca 
jeszcze przed porodem otrzymała obszerne wyjaśnienie od chor-
wackiej izby położnych i ministerstwa zdrowia, zgodnie z którym 
prawo chorwackie nie przewiduje takiej możliwości.

Dalej, mimo stwierdzenia ingerencji w prawo do poszanowania 
życia prywatnego skarżącej poprzez odebranie jej możliwości 
opieki położnej krajowej w czasie porodu domowego, Trybunał 
uznał, iż ingerencja ta była proporcjonalna i realizowała upraw-
niony prawnie cel, to jest preferowanie porodów w szpitalu dla 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa matek i noworodków. Trybu-
nał zwłaszcza wskazał, że co prawda państwa-strony Konwen-
cji mogą uwzględniać w swych systemach prawnych regulacje 
pozwalające na przyjmowanie porodów domowych, to w obec-
nym stanie prawa konwencyjnego nie muszą tego robić. Brak 
jest bowiem ustalonego konsensusu pomiędzy państwami w tej 
mierze, co powoduje, że państwa cieszą się szeroką swobodą 
decyzyjną i nie muszą takich porodów dopuszczać. Prawa do 
naruszenia prywatności skarżącej tym bardziej nie było, ponie-
waż prawo chorwackie nie kryminalizuje porodów domowych, 
a żadna matka, położna lub lekarz nigdy nie zostali ukarani za 
udział w takim porodzie. W tym stanie rzeczy, skoro państwo 
nie miało obowiązku przyjęcia pozytywnych uregulowań co do 
dopuszczalności porodów domowych, a matki za taki poród nie 
spotkała żadna sankcja, Trybunał stwierdził, iż naruszenia prawa 
do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji nie było.

Regulacje okołoporodowe powinny być wyraźne

Omawiany wyrok można z łatwością przełożyć na stan prawa 
polskiego i polskie standardy opieki okołoporodowej nad kobie-
tami ciężarnymi. Tak jak w Chorwacji, w Polsce nie przyjęto żad-
nych szczegółowych unormowań dotyczących zasad prowadzenia 
porodu domowego. Porody takie są zatem prowadzone niejako 
„w szarej strefie”. Prawo ich nie zakazuje, ale też nie reguluje 
i nie stanowi żadnych gwarancji przedmiotowych, jednoznacznie 
faworyzując środowisko szpitalne jako pożądane miejsce po-
rodu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 15 lipca 
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2011 r. o wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej, położna 
może odbierać porody „fizjologiczne” i „naturalne”, ustawa nie 
precyzuje jednak miejsca ich prowadzenia. Natomiast zgodnie 
z rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej, kobiecie ciężarnej na-
leży umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne albo 
pozaszpitalne) oraz przekazać wyczerpującą informację doty-
czącą wybranego miejsca porodu obejmującą wskazania i prze-
ciwwskazania. 

W myśl omawianego wyroku Trybunału, tak sformułowane 
standardy porodowe i ich zastosowanie do miejsca porodu nie 
do końca spełniają wymogi jasnej i dostępnej normy prawnej.

Pożądane zatem byłoby przyjęcie przez Polskę bardziej wy-
czerpujących regulacji w tej mierze.

Pojatina przeciwko Chorwacji  
- wyrok ETPC z dnia 4 października 2018 r.,  

skarga nr 18568/12.
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W 
arto wiedzieć

Jakie uprawnienia ma położna  
będąca członkiem zespołu  

badawczego w badaniu klinicznym?

Pytanie
Czy położna, będąca członkiem zespołu badawczego w badaniu 

klinicznym, posiada uprawnienia do: 
1. pobierania krwi pacjentom,
2. przygotowywania leku badanego do podania,
3. podawania leku pacjentom,
4. wykonywania EKG lub innych procedur pielęgniarskich?

Odpowiedź
1. Położna nie ma uprawnień do samodzielnego pobiera-

nia krwi pacjentom w badaniu klinicznym, z zastrzeże-
niem wykonywania gazometrii z krwi tętniczej pobranej 
przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach 
nag łego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obej-
mowały treści kształcenia z tego zakresu.

2. Położna nie ma uprawnień do samodzielnego przygotowy-
wania leku badanego do podania w badaniu klinicznym.

3. Położna nie ma uprawnień do samodzielnego podawania 
leku pacjentom w badaniu klinicznym.

4. Położna ma uprawnienie do samodzielnego wykonywania 
standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiogra-
ficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych sta-
nów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowot-
nego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Uzasadnienie
Zespół badawczy stanowi interdyscyplinarny zespół osób, 
które są zatrudnione przez Ośrodek badawczy, wykonujący 
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w ramach badania klinicznego czynności, które zlecone są 
im przez badacza. 
Badacz jest kierownikiem zespołu badawczego i on jest od-
powiedzialny za prowadzenie tego badania w ośrodku ba-
dawczym. Stosownie do postanowień art. 2 pkt. 2a ustawy 
z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - dalej pr. farm. bada-
czem - jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie klinicz-
ne dotyczy stomatologii, albo lekarz weterynarii - w przy-
padku badania klinicznego weterynaryjnego, posiadający 
prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, 
wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pac jentami, nie-
zbędne do prowadzonego badania klinicznego lub badania 
klinicznego weterynaryjnego, odpowiedzialny za prowadze-
nie tych badań w danym ośrodku; jeżeli badanie kliniczne 
lub badanie kliniczne weterynaryjne jest prowadzone przez 
zespół osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za zgodą 
kierownika podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, w którym prowadzone jest badanie 
kliniczne, jest kierownikiem zespołu odpowiedzialnym za 
prowadzenie tego badania w danym ośrodku.
Stosownie do postanowień art. 15 ustawy z 15.07.2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. pielęgniarka 
i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumen-
tacji medycznej. Z art. 5 u.z.p.p. wynika, że wykonywanie 
zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych, w szczególności m. in. na: realizacji zleceń lekarskich 
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, samodzielnym 
udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.02.2017 r. 
w spra wie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego - dalej r.r.ś.u.p.s. w §2 określa, że pielęgniarka lub 
położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejęt-
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nościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej 
lub szkoły położnych, z uwzględnieniem §3 i §7r.r.ś.u.p.s. 
Wskazać przy tym należy, że rozporządzenie określa odręb-
nie zakresy świadczeń dla pielęgniarki i odrębnie dla położ-
nej. Na podstawie §7 r.r.ś.u.p.s. położna jest uprawniona do 
wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:
1) świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs 
specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom 
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 
2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu 
z zakresu badania fizykalnego advanCed PhySICal aSSeSSMent,

b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania 
elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokar-
diograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalis-
tyczny w tym zakresie,

c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez 
kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach 
nag łego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego zakresu

2) świadczeń leczniczych obejmujących:
a)  dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs 

spec jalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra położnictwa,

b) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifi-
kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,

c) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombino-
wanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz des-
mopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,

Warto wiedzieć
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d)  modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, 
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu.

Z § 9 r.r.ś.u.p.s. wynika, że wykaz produktów leczniczych, 
do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 3 
do rozporządzenia. Ponadto, na postawie §11 r.r.ś.u.p.s. pie-
lęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych 
bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, 
którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych naby-
tych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomo-
wego, 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 płcio-
wych, wymaz z odbytu, wymaz z oka, wymaz z policzka 
i wymazy cytologiczne.
Reasumując należy stwierdzić, że położna jest uprawniona do 
wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świad-
czeń diagnostycznych obejmujących m.in.:

a) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez 
kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach na-
głego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego zakresu

b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania 
elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokar-
diograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalis-
tyczny w tym zakresie,

c)  modyfikację doraźnie dawki leku przeciwbólowego, 
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu.
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W treści pytania nie sprecyzowano, czy położna, będąca 
członkiem zespołu badawczego ma wykonywać świadcze-
nia wyszczególnione w pytaniu samodzielnie, czy też jako 
wykonanie zlecenia lekarskiego, które ma odzwierciedlenie 
w dokumentacji medycznej. 
Z przepisów prawa farmaceutycznego wprost wynika, że to 
badacz kierownikiem zespołu odpowiedzialnym za prowa-
dzenie tego badania w danym ośrodku. W związku z po-
wyższym podejmuje on decyzje co do świadczeń, które ma 
wykonywać położna, będąca członkiem zespołu badawczego.
 Nie istnieją szczegółowe przepisy regulujące wykonywanie 
zawodu położnej będącej członkiem zespołu badawczego 
w badaniu klinicznym, w związku z tym należy stosować 
przepisy dotyczące wykonywania zawodu położnej.

Monika Urbaniak
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W 
arto wiedzieć

Czy numer prawa wykonywania zawodu  
można zaliczyć do kategorii danych osobowych?

Pytanie
Czy numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położ-

nej w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych podlega ochronie danych osobowych?

Odpowiedź
W ocenie Autora odpowiedzi numer prawa wykonywania 
zawodu niewątpliwie można zaliczyć do kategorii danych 
osobowych, co oznacza, że co do zasady winien on podle-
gać ochronie. Nie wyklucza to jednak możliwości, a nawet 
obowiązku jego udostępnienia w przypadkach wskazanych 
w obowiązujących przepisach prawa.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) - dalej rodo, danymi osobowymi 
są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfiko-
wania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfika-
cyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden 
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kultu-
rową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
Biorąc pod wagę powyższą definicję oraz fakt, iż numer pra-
wa wykonywania zawodu ma charakter zindywidualizowany, 
zdaniem autora z pewnością można go zaliczyć do kategorii 
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danych osobowych, które winny podlegać zasadom ochrony 
np. przed bezprawnym udostępnieniem.
Powyższe jednak nie zmienia faktu, iż biorąc pod uwagę 
cel nadawania powyższego numeru jako swoistego dowodu 
posiadania uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu 
w licznych sytuacjach, przewidzianych przez prawo istnieje 
konieczność i obowiązek posługiwania się przedmiotowym 
numerem. 
Przykładem takiej sytuacji jest chociażby wymóg związa-
ny z  prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów. 
Zgodnie bowiem z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 
oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz 
osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub 
leczenie w ramach dokumentacji indywidualnej winno za-
wierać:

a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku le-

karza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera 
i starszego felczera,

e) podpis.
Maciej Łokaj

Warto wiedzieć
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W 
arto wiedzieć

Opłata za zmianę wpisu  
w rejestrze podmiotów

Pytanie
Jaki wniosek powinna złożyć pielęgniarka, która posiada wpis 

do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
o kodzie 95 - indywidualna praktyka w miejscu wezwania, 
a zamierza również prowadzić inny rodzaj praktyki: indy-
widualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym o kodzie 93?

Czy będzie to wniosek o wpis nowej praktyki, czy też wniosek 
o zmianę istniejącego wpisu?

Jaką, w związku z powyższym, opłatę powinna wnieść pielęg-
niarka?

Odpowiedź
Pielęgniarka, prowadząca indywidualną praktykę pielę-
gniarki wyłącznie w miejscu wezwania (kod 95), która zamie-
rza prowadzić indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie 
w zakładzie leczniczym (kod 93), powinna złożyć wniosek 
o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą. 
Wniosek o zmianę wpisu podlega opłacie w wysokości 50% 
opłaty od wniosku o wpis.
Art. 102 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczni-
czej - dalej u.dz.l., stanowi, że pielęgniarka, która zamierza 
wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa 
organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 
ust. 1 u.dz.l. (rejestr podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą), wniosek o wpis do rejestru zawierający następu-
jące dane:

1) imię i nazwisko pielęgniarki;

Warto wiedzieć
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2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych 
świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub 
miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania doku-
mentacji medycznej, w przypadku wykonywania prak-
tyki wyłącznie w miejscu wezwania;

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.

W myśl przepisu art. 105 ust. 1 pkt 1 u.dz.l. wpis do rejestru 
podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 
nag ród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze ob-
wieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor 
Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do 
rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki. Natomiast, 
zgodnie z art. 105 ust. 2 u.dz.l. zmiana wpisu w rejestrze 
podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której 
mowa w ust. 1.
Art. 106 ust. 4 u.dz.l. stanowi, że w przypadku praktyki za-
wodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej 
oraz dane dotyczące:

1) oznaczenia lekarza lub pielęgniarki:
a) imię i nazwisko,
b) imiona i nazwiska wspólników spółki - w przypadku 

spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 
lekarzy albo pielęgniarek lub położnych,

c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
d) adres do korespondencji,
e) posiadane specjalizacje,
f) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 

wykonywania zawodu,
g) (uchylona);

2) oznaczenie rodzaju praktyki;
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3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub 
miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania do-
kumentacji medycznej;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych 
świadczeń zdrowotnych;

5) datę wpisu do rejestru;
6) (uchylony);
7) datę zmiany wpisu do rejestru;
8) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej 

w przypadku zakończenia działalności leczniczej przez 
lekarza lub pielęgniarkę;

9) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;
10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których 

mowa w art. 111.
Zakres danych podlegających wpisowi do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku 
praktyk pielęgniarskich określa § 9 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 29.09.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu da-
nych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowa-
nia w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz 
wykreśleń z tego rejestru - dalej r.z.do.w. § 9 ust. 3 r.z.do.w., 
w przypadku, gdy pielęgniarka prowadzi więcej niż jeden 
rodzaj praktyki zawodowej, nakazuje wpisać w odpowiednich 
rubrykach informacje o każdym z nich.

Iwona Choromańska
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Z mojej praktyki

N  
iemodne ciało

Moda na modę, to jest bycie modnym, miewa różne oblicza. 
Naś ladujemy innych, choć nie zawsze udolnie, starając się prze-
nieść ich styl na siebie. Mimowolnie kartkujemy gazety, czy 
stukamy palcem pilot telewizora, zaszczepiając w głowie nowe 
pomysły na siebie, czy bliskich. Wypatrzone fryzury, czy stroje, 
odnajdujemy później w internetowych sklepach - chcąc przeobra-
zić się wreszcie w swój niedościgniony ideał, planujemy zakupy, 
fryzjera, a nawet stomatologa. Stawiamy ciało do pionu, ucząc 
je często na nowo biegać, czy sięgać po z góry zarządzony nam 
ciężar przez trenera fitnessu, czy pracownika siłowni. Zmiana 
wyglądu pociąga za sobą kolejną metamorfozę, zaczynamy myś-
leć inaczej o sobie, o innych, szukamy wartości zdrowotnych w 
diecie, wdrażamy w życie zupełnie nowe dla siebie nawyki, lub 
pozbywamy się tych szkodliwych. Nurt zdrowia, młodości, fit 
i bio, aczkolwiek kontrowersyjny, jest dziś bardzo powszechny 
i popularny, lecz nie wszędzie i bynajmniej nie zawsze. Dla wielu 
Polaków kres starań przynosi wiek i tak, jak sami kultywowali 
zdrowe i modne treści, tak z upływem mniej więcej sześćdzie-
sięciu lat przestają zupełnie dbać o siebie, swój wygląd i zdrowie. 
Są jak zaniedbany ogródek, który kiedyś zachwycał kwieciem, 
pozwalają mu szybko zarosnąć chwastem w sąsiedztwie zbutwia-
łych desek niegdysiejszej świątyni, jak gdyby zwyczajnie przestało 
im w ogóle zależeć.

Pierwszym symptomem wyjścia z młodości jest brzuszek, któ-
ry zupełnie znikąd zdobi płaskie dotychczas ciało. Otyłość jest 
w Polsce plagą, przy czym jej definicja zaciera się w czasie i po-
wszechnym znaczeniu słowa - to bowiem ciało, o którym wstyd 
mówić „grube”, nie jest przecież najgrubsze, a brak ruchu wynika 
przecież z istnienia naddatku, jak gdyby wziął się z powietrza. 
Relatywizm nadwagi, jej pobłażliwa akceptacja w etykietowaniu 
ludzi otyłych, jako wesołych i mile zdystansowanych do siebie, 
jest niestety fatalna w skutkach. Otyłość bowiem przenosi się 
na rodzinę w postaci nawyków żywieniowych, a więc dużych 
porcji z obowiązkiem zjedzenia wszystkiego, co na talerzu, oraz 
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na zdrowie własne. Zła tolerancja wysiłku, duszność, cukrzyca, 
nadciśnienie, czy choroba nowotworowa skomplikuje do reszty 
codzienność, a w rezultacie skróci oczekiwaną długość życia do 
mało satysfakcjonujących wartości. Co gorsza, a o czym nie mówi 
się wcale, owych otyłych, nieporadnych, czy unieruchomionych 
pacjentów dźwigać będziemy musieli my wszyscy - w szpitalu, 
czy w ramach opieki domowej, klepiąc im plecy, uciekając na 
lewo, czy prawo przed odleżynami, ucząc jak dziecko chodzić po 
banalnych upadkach, powikłanych złamaniem, lub tocząc z łóż-
ka, na łóżko po zakończonej procedurze operacyjnej. Częstość 
dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa koreluje ze stażem 
pracy pielęgniarki, która zmuszona jest przecież podejmować 
wysiłek przy niewielkiej współpracy, a dużych oczekiwaniach 
pacjenta. Owe banalne krągłości przysparzają niemało trudu - 
widok chorego, który ma kłopot ze zmianą pozycji, lub utrzyma-
niem higieny własnej, budzi mieszane odczucia. Z jednej strony 
współczucie, z drugiej złość, za wewnętrzny marazm i bierność 
mierzoną w latach. Pacjent nigdy nie wspomni o otyłości, jako 
o swojej chorobie, jak gdyby wartość, odczytana na wadze, była 
jak grupa krwi - nadana i niezbywalna. A przecież ciało raz 
zaniedbane popada w postępującą ruinę. Któż bowiem chucha 
i dmucha na rdzewiejący samochód ze zbitym zderzakiem i sta-
rym rokiem produkcji? Lepiej machnąć raz ręką, niż zdać się na 
trud utrzymania degeneracji w ryzach, wszak w życiu pewna jest 
tylko śmierć, która zdarzyć musi się wszystkim.

W myśl temu podobnych banałów człowiek zapada się dalej 
- ogranicza do ledwie niedzielnych ablucji higienę własną, wy-
rzucając przy tym na śmietnik, lub zamykając na zawsze w szafce 
wystrzępioną szczoteczkę do zębów. Tym samym stan uzębienia 
Polaków po pięćdziesiątym już nawet roku życia woła o pomstę 
do nieba. Obraz chwiejących się zębów, gotowych wypaść przy 
byle dotknięciu, powszechnej parodontozy, ostrych i zżółkłych 
kłów, które kaleczą palce przy intubacji, jest codziennością na 
bloku operacyjnym - pacjenci proszą przy tym błagalnie, by wła-
śnie ten, ledwie wiszący przy dziąśle ząb, uchronić przed przy-
padkową ekstrakcją. Ta rezygnacja z higieny przerodzić się może 
w normę i niepowstrzymana, wydrążyć ciało do rangi karykatu-
ry, z której my sami, przed laty, moglibyśmy się śmiać. A prawdą 
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jest, że pacjent w szpitalu nie zawsze jest wzorem czystości. Nawet 
przy pełnym dostępie do łazienki z prysznicem chodzi nieświe-
ży, spocony, co najwyżej oblany wodą kolońską, lub punktowo 
trącony dezodorantem, imitującym mydło. Obowiązek kąpieli 
traktowany bywa z podejrzliwością, jak gdyby mycie skracało 
życie, a więc zagrażało, co koniec końców dotyka najbardziej nas 
samych, pracowników placówek ochrony zdrowia. Aromaty, nie 
zawsze przecież subtelne przyprawić mogą o dreszcz i zwyczajne, 
pozwolę sobie na dosadność, obrzydzenie. Szczególnie dotyczy 
to mężczyzn, nierzadko spożywających alkohol, zaniedbanych 
i brudnych kawalerów po sześćdziesiątce, których staroświec-
kie maniery, w kanon których wpisuje się nawet dyskretny flirt 
z białym fartuszkiem, stoją w jawnej i ordynarnej sprzeczności 
z ich zaniedbaniem. Pacjentom w szpitalu wolno być niedomy-
tym, podczas gdy pielęgniarce przyświecać ma rola broszki na 
białym, państwowym kitlu. Oczywiście nie można generalizować 
uznając, że problem dotyczy każdego chorego w wieku starszym - 
część z nich budzić będzie zgoła odmienne odczucia, jak podziw, 
szacunek i odruchową sympatię za humor, formę, czy dbanie 
o wygląd własny. Obca im będzie postawa rezygnacji i smutnej 
akceptacji postępujących zmian, jak gdyby starość miała jedno 
tylko oblicze i cel: drogę ku śmierci. Niemała w tym rola mediów, 
które noszą młodość na rękach, przystrajają ją w lampki, neony, 
faworyzują i gloryfikują kosztem starości, brzydkiej i maskowa-
nej, wręcz niemedialnej.

Reklamy w gazetach przesycone są produktami kamuflującymi 
siwiznę włosów, korygującymi najmniejsze zmarszczki. Znaleźć 
w nich można propozycje kuracji odmładzających, odświeżają-
cych, a więc odwracających czas już dla dwudziestolatków. Bycie 
starym brzmi dziwnie pejoratywnie, nie ma nic w sobie z dawnej 
godności, jaką cieszyć się mogła starszyzna, nie kojarzy się z 
wiedzą, lub doświadczeniem, straszy raczej demencją, niską eme-
ryturą i setką poważnych chorób. Być może właśnie dlatego część 
konsumentów treści, a więc widzów telewizyjnych, przejmuje ten 
punkt widzenia. Identyfikują się oni, acz mimowolnie, z niewy-
dolnym fizycznie starcem, akceptując swój brzuch, czy psujące się 
zęby, jak gdyby były one przynależne wiekowi, a nie kwestią wła-
snych wyborów. Trudno rzecz jasna stwierdzić, jak zestarzeje się 
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dzisiejsze pokolenie dwudziestolatków i czy ich przeświadczenie 
o roli wyglądu, czy zdrowia przetrwa pokoleniową próbę czasu. 
Pamiętać bowiem należy, że wspomniana wcześniej otyłość i 
brak aktywności ruchowej cechuje dzisiejszą młodzież, której 
z wiekiem będzie tym trudniej zarządzać aktywem zdrowia. W 
postawach pacjentów czai się bowiem często grzech zaniecha-
nia, awersji do zmian, negacja symptomów i oszczędność czasu 
własnego, utrudniająca kontakt z każdym innym lekarzem, niż 
doktor Google. Forum tak zwanej pierwszej z brzegu gazety.
pl pełne jest porad dla wszystkich anonimowych i zrozpaczo-
nych internautów, szukających drogi na skróty, którym recept 
udziela bezimienne grono pseudo medyków, bawiących się cza-
sem cudzym kosztem, prześmiewców, częstujących pomocą, jak 
żartem i histeryków, grożących powikłaniami w oderwaniu od 
wiedzy współczesnej. Grzech zaniechania może mieć inne obli-
cze - wzruszonych ramion, kwitujących niespodziewaną utratę 
wagi, podwyższone wartości ciśnienia, nie gojące się miesiącami 
rany, rosnące latami guzy, czy pobolewania, do których można 
się przyzwyczaić. Odpowiedzialność za zdrowie przerzucona 
zostaje na szpital, którego zadaniem naprawić jest nawet najbar-
dziej sfatygowany organizm, doprowadzić do stanu używalności 
wszystkich palaczy z ciężkim oddechem, zapędzić do narożnika 
raka, który rządzi już ciałem, lub odchudzić resekcją żołądka 
rozciągnięte jedzeniem żołądki.

W świadomości polskiego pacjenta nie ma dość często samo-
krytyki. Nie występuje on w roli zarządcy ciała, lecz jego na-
jemcy, który domaga się z czasem kapitalnego remontu. Jakość 
podjętych napraw ocenia przy tym surowo, jak gdyby lekarze 
i pielęgniarki byli grupą majstrów i cudotwórców, odzyskujących 
młodość jednym machnięciem czarodziejskiego skalpela. Zwią-
zek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem własnym, 
a zdrowiem bywa ignorowany, przy czym skutki zaniedbań po-
nosimy my wszyscy, tak na poziomie systemowym, jak osobi-
stym. Dbanie o siebie przypomina mi nieco walkę z korozją. Jej 
pierwsze oznaki zwiastują granice młodości, po której to prze-
kroczeniu czeka nas równia pochyła o ręcznie regulowanym kącie 
nachylenia. Nie jesteśmy już bowiem tym samym człowiekiem, 
który niemal z gwarancją zdrowia zawitał na świecie: zdrowy, 
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różowy i zachwycający innych. Zużycie ciała i ducha jest przecież 
nie tyle nieuchronne, co nawet fizjologiczne. Stopień zniszczenia 
zależy już jednak od nas. Możemy dmuchać w tlące się zgliszcza 
dymem papierosowym, lub obciążać skrzypiące już stropy tkan-
ką tłuszczową, aż w ciało wgryzie się ból. Możemy też mądrze 
korzystać z zasobów, kłaść belki, podpory, odmalowywać bądź 
co bądź ten najdroższy nam dom, jakim jest ciało. 

Wielu pacjentów patrzy na siebie jak na zdemolowany sprzęt. 
Przypominam więc zatem, że za zdrowie, czy wygląd własny 
odpowiedzialny jest użytkownik, a nie społeczność. Zawał serca, 
czy udar prowadzi dziś do kalectwa, rzadziej do śmierci. Jeśli 
więc ktoś życzy sobie, czy bliskim dobrze, niech zakasa wysoko 
rękawy i zacznie systematyczną pracę nad sobą, tak wcześnie, 
jak to możliwe. A wówczas, kto wie?, okazać się może, że zwykły 
obcinak do paznokci, ruch, czy zdrowa dieta mogą odmienić tak 
rzeczywistość, jak światopogląd, do czego szczerze, jako pielę-
gniarz, zachęcam.

Sebastian Kuklo 
lic. plg. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

mgr oligofrenopedagogiki
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N  
iewidzialne 

Na korytarzach są niewidzialne. Na oddziałach bywają widocz-
ne szczególnie w sytuacjach alarmowych, gdzie trzeba coś zrobić, 
a nie ma komu. Materializują się najczęściej przy chorych, którzy 
widzą ich pracę i wydzielają ją z tła spośród innych czynności 
medycznych, wykonywanych przez lekarzy, czy pielęgniarki. 
A to podłogę wytrze, a to pomoże chorego przenieść w ludz-
kim odruchu pomocy, sprzątnie talerze, dołoży rolkę papieru, 
nakarmi, pogada, pocieszy. Jako jedna z najzwyczajniejszych 
postaci w szpitalu, przepełnionym magistrami, specjalistami, 
doktorami i sprzętem za grube tysiące złotych, stanowi łącznik 
pomiędzy pacjentem, a światem białego kitla. Nie przynależąc 
do tego drugiego bywa niestety alienowana, czasem nawet ogra-
biana z szacunku - utożsamiana jest często i zupełnie niesłusz-
nie z pracą łatwą, nie wymagającą żadnych kwalifikacji. Rzadko 
kiedy słyszy „dziękuję”, co znów w szpitalu nie powinno tak 
bardzo dziwić. Jeśli bowiem sam pacjent nie wyartykułuje swojej 
wdzięczności względem personelu szpitala, próżno jej szukać z 
ust przełożonych. Oczywiście nie ma reguły, chorzy bywają różni, 
starsi, młodsi, z różnym nastawieniem do życia i personelu. Jedna 
z salowych wspomina kontakt z nimi w następujących słowach: 

„Miałam pacjentów, którzy zostawiali specjalnie dla mnie tor-
by na dyżurze. Była tam kawa, słodycze i zdarzyło mi się 
to wiele razy. Nawet jak nie pracowałam, bywało, że czekał 
na mnie jakiś drobiazg. Pieniędzy nigdy bym nie wzięła od 
chorych. Ale słodycze, tak. Z drugiej strony spotkałam też 
pacjentów okropnych. Od czego jesteś? - pytali. Od tego, abyś 
sprzątała. I tyłek mi podcierała. Tak było. Ale człowiek się 
nie odzywał i swoje rzeczy zabierał do kuchenki, czy łza się 
zakręciła, czy nie, siadałam, uspakajałam się. Potem szłam 
do swojej roboty. I nawet wówczas nigdy, przenigdy nie zda-
rzyło mi się zwrócić źle do pacjenta, czy krzyknąć.” 

Życia salowej nie ułatwia bynajmniej fakt braku reprezentacji. 
O ile pielęgniarki, czy lekarze mogą liczyć na wsparcie związków 
zawodowych, czy przełożonych po fachu, o tyle za salowymi nie 
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wstawi się zwykle nikt. Sytuacja, w której pomniejsza się ich 
udział w pracy szpitala, jest częstym zjawiskiem. 

Oszczędza się na nich dwojako - zatrudniając je w małej liczbie 
przez firmy zewnętrzne, preferujące umowy zlecenia, aniżeli eta-
ty z najniższą kwotą wynagrodzenia obowiązującą ustawowo w 
Polsce, lub ograniczając dostęp do zysków, wynikających z pracy 
na trudnym fizycznie oddziale. O ile więc pielęgniarka może 
liczyć na rozsądny dodatek z racji zatrudnienia na np. OIOM-
-ie, o tyle salowa jest z zasady wyłączona z grona beneficjentów. 
A nawet jeśli, jej udział w pracy jest pomniejszany. Znam oso-
biście przypadek, gdzie stu złotowy dodatek za pracę na bloku 
operacyjnym był podważany i redukowany do pięćdziesięciu 
złotych (brutto!) miesięcznie z inicjatywy naczelnej pielęgniarki 
szpitala. Przy korzystnym grafiku, obfitującym w dyżury nocne 
(każdy z nich podwyższa uposażenie o mniej więcej dwadzieścia 
pięć złotych), wynagrodzenie salowej przekroczyć może tysiąc 
sześćset złotych na rękę, co uznawane jest w środowisku za niezłą 
pensję. Wszak kontakt z patogenami nie spełnia definicji pracy 
w warunkach szkodliwych, warunkujących rekompensatę za 
ryzyko podejmowane w pracy. Tym samym ścieranie krwi, czy 
treści drenowanych skalpelem ropni nie różni się wcale od zwyk-
łego sprzątania, gdzie kto jak kto, ale kobieta właśnie odnajduje 
się w Polsce najlepiej. 

„Problemy z kręgosłupem to typowe kłopoty salowych z wie-
loletnim stażem pracy. Miałam koleżanki, które dźwigały 
pacjentów, a potem nie mogły się już odchylić. Potem były 
u BHP-owca, a ten mówił - mogłyście wcale nie dźwigać, bo 
wam można tylko pięćdziesiąt kilo. Tylko gdybyśmy my tego 
chorego nie podniosły, to nikt by tego nie zrobił.”

Fakt, że salowe są zawodem absolutnie sfeminizowanym nie jest 
przypadkiem. Za grupą porządkujących przestrzeń przedstawi-
cielek płci pięknej stoi albowiem kultura polskiego domu i role, 
w jakich realizować ma się zarówno on, jak i ona. Wycena pracy 
domowej, obecna w debacie publicznej od kilku zaledwie lat, bu-
dzi wśród społeczeństwa uzasadnione poczucie niedoszacowania 
wysiłku, jaki kobiety wnoszą w codzienność. Tym samym prace, 
które w najprostszym rozumieniu sprawy są przełożeniem obo-
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wiązków domowych, na wykonywany zawód, są moim zdaniem 
marnie wynagradzane i umykają uwadze przełożonych placówek. 

Ogłoszenia charakteryzujące wykonywany przez salową zawód, 
opisując go jako: 

„...trudną, fizyczną pracę. Do zadań osoby pracującej na 
stanowisku salowej/salowego jest utrzymanie czystości miej-
sca pracy - szpitala, placówki medycznej. Jest ona również 
odpowiedzialna za higienę oraz dezynfekcję urządzeń me-
dycznych oraz pomieszczeń w obszarze sal chorych i bloków 
operacyjnych. Zadaniem takiej osoby jest także segregowa-
nie i zbieranie bielizny oraz transportowanie jej do miejsca 
określonego przeznaczenia, a także utylizacja odpadów me-
dycznych. W zakres obowiązków salowej wchodzi również 
pełnienie funkcji pomocniczych przy obsłudze pacjentów 
i opieka nad nimi”. 

Innymi słowy, salowe w Polsce są ważnym elementem odpo-
wiedniego funkcjonowania jednostki szpitalnej. Dbając o czys-
tość przeciwdziałają zakażeniom wewnątrzszpitalnym, szerze-
niu się ognisk chorób wykrytych, zapewniają płynność pracy 
oddziałów, oraz warunkują ich kooperację. Przenoszą wyniki, 
czy materiały tkankowe, pełniąc funkcję lokalnych kurierów, 
szczególnie, gdy oddział z racji oszczędności nie zatrudnia sani-
tariusza, a przy okazji współpracują z pacjentem, jak nieformalny 
opiekun medyczny. 

„Żeby to człowiek pilnował tylko swojej roboty. Rano wywo-
zisz pranie do pralni, przywozisz świeżą bieliznę, układasz 
i to by była twoja robota. A tak zdążysz przyjechać, wle-
jesz w pojemnik wody, zdążysz wsadzić mop i już kuchnia 
przyjeżdża. Idziesz do śniadania, zjedzą pacjenci, zbierasz 
talerze, postawisz, przyjeżdża kuchnia i zbiera. Bierzesz się 
za sprzątanie -szafka, parapety, drzwi, zlew i za podłogę, 
zdążysz umyć jedną salę i już cię wołają, idziesz na bada-
nia z pacjentami. Zdążysz przyjechać i już musisz brać się 
za drugie śniadanie. Potem znów zdążysz salę umyć i już 
cię wołają. A to pacjenta przyjmują, a to kubki przynieść z 
drugiej strony, a to sztućce. Gdyby była tylko swoja robota, 
to nie urobiłabyś się.” 

Z mojej praktyki



125

Biuletyn nr 108/2018    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szpital nie poradzi sobie bez salowych, marginalizując zarazem 
ich rolę, czego symbolem bywa niechlubny brak przynależnej im 
w placówkach przestrzeni, jaką jest pokój socjalny. Posiłek spo-
żywają więc w kuchenkach, lub brudownikach, rzadziej nies tety 
na równych prawach z innymi pracownikami oddziału - w po-
kojach socjalnych. 

Warto nadmienić, że brak poważania salowej w szpitalu może 
być zjawiskiem na swój sposób lokalnym, podyktowanym ska-
lą, wynikłym ze zhierarchizowanej konstrukcji, jaką rządzi się 
często owa mikro-społeczność. 

W badaniach CBOS z 2018 roku, oceniających prestiż wyko-
nywanej pracy, zaobserwowano rosnący szacunek dla zawodów 
o charakterze fizycznym. Tym samym sprzątaczka, najbliżej po-
krewna salowej, cieszy się szacunkiem 57% respondentów. Wynik 
ten stawia ją wyżej od sprzedawcy, dziennikarza, policjanta, czy 
księdza, a więc zawodów opartych z definicji na zaufaniu spo-
łecznym. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 
na tak wysoką ocenę ma wpływ relacja sprzątaczki z ludźmi, jej 
wiarygodność w ocenie sytuacji, życzliwość, gotowość do pomocy 
oraz współpraca na rzecz interesanta. 

„Jak pielęgniarki poszły karmić, to - nie chce? Niech nie je. 
Nie dawały. A mi było szkoda, wzięłam małą łyżeczkę, kar-
miłam, a to że pluła? Ile razy mnie opluła, ale inni - może się 
napić? Nie chce, to nie chce. Idą dalej i koniec. Gdybyśmy cza-
sem same tych chorych nie nakarmiły, on by głodem umarł. 
A ja starałam się być cierpliwa, zachęcać, prosić - Halinka 
zjedz jeszcze trochę, jeszcze łyżeczkę. Jeszcze raz i znowu. I 
tak pomału, pomału udawało się chorych karmić. Były i takie 
pielęgniarki oddane pracy, nie powiem, nieustępliwe, trzeba 
jeść i koniec. A drugie - nie, to nie. I szły dalej.” 

Odrębną kwestią są oczywiście relacje wewnętrzne pomiędzy 
salowymi, które w praktyce może więcej dzielić, niż łączyć. Spot-
kać się można z ludźmi kooperującymi, wspierającymi się na 
dyżurach, szczególnie w sytuacjach, gdy któraś z koleżanek ma 
więcej pracy, lub nie radzi sobie z obowiązkami. Bywa jednak 
i tak, że nagromadzone frustracje znajdują ujście we wzajemnych 
kontaktach, tym samym pretensje, plotki, czy nawet rywalizacja 
szkodzić mogą i tak złej atmosferze pracy wynikłej z przyczyn 
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niezależnych jak płaca, obciążenie obowiązkami, czy formuła 
umowy o pracę. Jest to zjawisko dość zrozumiałe, jako że łatwiej 
uzewnętrznić emocje salowym wobec salowej właśnie, aniżeli 
wobec pielęgniarki, która z racji wspomnianej wyżej hierarchii 
ma nieformalne prawo do najbardziej nawet bezpośredniej kry-
tyki, przypominającej w swej formie nauczycielską połajankę 
ucznia z ostatniej ławki. Tym samym salowe odchodzą, przy-
chodzą, zmieniają oddziały, szpitale, szukając swojego miejsca 
w otoczeniu najbardziej przyjaznym społecznie, warunkując 
swoje decyzje okazaną im życzliwością, zwykłym uśmiechem i 
traktowaniem jako byt materialny, mającym swój rozum i serce. 
Szczególnie ta ostatnia, pozornie naturalna z humanitarnego 
punktu widzenia kwestia, odgrywa istotna rolę w życiu codzien-
nym salowych. Okazuje się bowiem, że trud pracy nie doskwie-
ra tak bardzo w sytuacji wsparcia psychicznego, pozytywnych 
wzmocnień, wyrozumiałości i zwykłej sympatii. 

„Najgorszy był oddział wewnętrzny, bo pielęgniarki były bar-
dzo opryskliwe. To było za starej oddziałowej, już emeryto-
wanej, unosiły się nie wiadomo czym. Dużo zależy od ludzi i 
od przełożonych. Szczególnie takich, którzy nie lubią, jak się 
im donosi. Ceniłam sobie ludzi konkretnych, którzy wiedzieli 
czego chcą, ale i umieli przyznać się do błędu. Pamiętam 
oddziałową, która opieprzyła mnie kiedyś, a potem przepro-
siła, mówiąc że nie miała racji. To był wspaniały człowiek. 
Wolałabym sama pracować na trudnym oddziale, ale z do-
brymi, życzliwymi mi ludźmi, niż na oddziale łatwym, ale 
w złej atmosferze. Inaczej można wykończyć się psychicznie. 
Dodam, że z wieloma dziewczynami, pielęgniarkami z pracy 
nadal mam kontakt. O co nie poproszę, pomogą. Wszystko 
zależy od ludzi, taka jest prawda.” 

Warto w tym miejscu wspomnieć o wykształceniu kadry sprzą-
taczek i ich aspiracjach zawodowych. Pamiętać należy, że są to 
panie nierzadko wyedukowane, lub w trakcie nauki, dla których 
praca w charakterze salowej jest koniecznością, a nie świadomym 
wyborem z młodzieńczych lat. Znam osobiście magistrów, czy 
licencjatów, historyków, czy ekonomistów, którzy z przyczyn 
losowych musieli podjąć się pracy fizycznej, doświadczonych 
zawodowo kobiet z oddziału sterylizacji, które z racji nowo obo-
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wiązujących przepisów zmuszone były szukać czegoś nowego. 
Znam też salowe, które uciekły z pracy dzięki szkoleniom, edu-
kacji zaocznej, byleby tylko wyrwać się z owych piętnujących je 
szmat i mopów, przez pryzmat których traktowali je inni, jak 
ludzi gorszych, nierównych sobie. 

„Nigdzie jak dotąd nie przytrafiło mi się spotkać z tak, wręcz 
nieludzkim traktowaniem jak praca salowej i codziennym 
przypominanie o miejscu w szeregu i wartości ‚plebs’. Nie-
stety, brak szacunku i poniżające traktowanie ograbia z 
godności i własnej wartości. Pociąga to za sobą niechęć do 
stawiania celów i szukania wyjścia z tego obłędu”. 

„Teraz są nie salowe, a sanitariuszki. Jak powiem na nie ‚sa-
lowa’, to ona się zaraz obrusza - ja nie jestem salowa, ja je-
stem sanitariuszka. Salowa ich zdaniem to najgorszy kaliber. 
A salowa i sanitariuszka to dla mnie to samo, bo to jest taka 
sama robota. Zakres jest ten sam, nazwa więc nie gra roli” 

„Ludzie bywają okropni. Jadą na tobie, na czym świat stoi. 
Swoją robotę odsuwają, byleby tylko salowa zrobiła za nie. 

Inna wspomina dawne lata pracy, mówiąc: 
„- nawet nie wiesz, jak dawniej wyglądała nasza praca. Teraz 

mamy maszyny, baseniaki czyszczące sprzęt, dawniej musia-
łyśmy wszystko porządkować ręcznie. Nie wyobrażasz sobie 
nawet, jak trudne to było i okropne. A wiele z nas, w innych 
szpitalach, wciąż tak pracuje”. 

Praca salowej to dla nich nie tylko sprzątanie, ale i ważna, 
jeśli nie najważniejsza, relacja z pacjentem. Z kim by jednak nie 
rozmawiać i jakich pytań by nie zadawać, na pierwsze miejsce 
wysuwa się zawsze kwestia finansów, która boli szczególnie. Fakt 
zatrudniania salowych przez firmy zewnętrzne jest rażącym na-
ruszeniem tradycyjnej struktury szpitala, gdzie salowa była od 
zawsze salową właśnie, a nie wynajętą przez podmiot pośredni-
czący sprzątaczką. Na tak zatrudnione panie nałożono dodatko-
we obowiązki, okrojono liczbę zatrudnionych osób, przegoniono 
przez kilka oddziałów, byleby tylko nie dopuścić do przerwy 
w pracy, oraz zredukowano uposażenie za dyżury świąteczne. 
Kompetentne, pracujące od lat salowe zwolniły miejsce dla osób 
dopiero uczących się pracy, nieobeznanych ze specyfiką pracy 
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w placówce medycznej i zagubionych w nowej rzeczywistości. 
Owe zmiany nad wyraz celnie opisuje jedna z pracownic szpitala: 

„- to taki pomysł oszczędnościowy. Jedna osoba przechodzi 
po wszystkich oddziałach. Idzie z ginekologii do chirurgii, 
potem na dziecięcy, intensywną terapię. Jak jej nie ma, to 
my musimy myć baseny, potem roznosimy jedzenie. Choć to 
niby od pierwszego października powinny robić pielęgniarki. 
Ale jak na ginekologii jest poród, to albo pacjentki dostaną 
zimne posiłki, albo my je rozniesiemy. Podobnie na innych 
oddziałach sprawdza się ten ludzki eksperyment.” (wg arty-
kułu „Salowe do miotły” Rafała Gratkowskiego z 24.tp.pl). 

Salowa uczy się pracy w pracy, najczęściej z pomocą starszych 
stażem koleżanek, które tłumaczą niuanse szpitalnej rzeczywis-
tości, a więc zupełnie kwestie nieoczywiste dla „zwyczajnych” 
sprzątaczek właśnie. Zatrudnianie wewnętrzne miało tym samym 
całkiem głęboki sens - warunkowało nie tylko ciągłość i jakość 
pracy, pozwalając na ogół utożsamiać się sercem z oddziałem, 
budowało ponadto korzystne relacje interpersonalne, oparte na 
wiedzy i zaufaniu, oraz wysoki stopień zaangażowania.

Salowa umiała przecież złożyć worek Ambu, wentylować cho-
rego w trakcie znieczulenia ogólnego, czy pełnić funkcje pie lęg-
niarki operacyjnej, asystującej „instrumentariuszce” na drodze 
podawania, czy mycia narzędzi po zakończonej procedurze me-
dycznej. Znała zasady udzielania pomocy, z reanimacją włącznie, 
czego była uczona cyklicznie i naturalnie, jako równoprawny 
uczestnik procesu leczenia chorych. 

Dziś więc rzeczywistość salowej wygląda zgoła inaczej - będąc 
zatrudniana zewnętrznie i pracując przypadkiem na takim, czy 
innym oddziale, zaimp lantowana zostaje a priori w deprymującą 
i trudną do weryfikacji prawdę- nieprawdę, jakoby na jej miejsce 
było już dziesięć innych. W tym ostatnim przypomina mi zresztą 
pielęgniarkę z wieloletnim już stażem pracy, która podobnym mi-
tem karmiona była przed laty w myśl nadprodukcji kadr z liceów 
i szkół medycznych. O ile więc sytuacja zawodów medycznych 
uległa szczęśliwej poprawie, o tyle salowe pozostawione są wciąż 
same sobie, bez szans na wsparcie inne niż ustawowe. Są one 
żywą ofiarą programu oszczędnościowego, który pozwolił zaro-
bić firmom spoza obszaru ochrony zdrowia, kosztem wpisanych 
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w tradycję szpitala ludzi bezdyskusyjnie ważnych i współodpo-
wiedzialnych za proces leczenia na niemal każdym jego etapie. 

„Gdy otwierano nowy oddział, poszłyśmy same, bez styczności 
z pracą w szpitalu, na oddział sąsiedni, aby w ogóle nauczyć 
się pracy. Nikt nam nie powiedział wtedy, co mamy robić. 
Przyglądałyśmy się, co robiły tam, na sąsiednim oddziale 
dziewczyny i robiłyśmy to samo.
One pastowały podłogę i my ją pastowałyśmy. My nie wie-
działyśmy nawet, co mamy robić. Bo teraz, gdy przychodzi 
nowa salowa, idzie z nią druga, doświadczona, i pokazuje, 
co i jak ma robić. Taka pomoc jest nie do zastąpienia.” 

Wspomniana wcześniej relacja z pacjentem jest dla salowych 
szczególnie istotnym, a zupełnie niedostrzegalnym dla innych 
aspektem pracy. Sprzątając w środowisku pacjenta, wchodzą 
z nim dobrowolnie w relacje, co ma ogromne znaczenie w przy-
padku pacjentów samotnych, starszych, czy długotrwale hospi-
talizowanych. Wykazują przy tym dużą cierpliwość, życzliwe 
podejście i gotowość pomocy. Rozumiejąc mechanizmy rządzące 
szpitalem, które dla pracowników są zwykła rutyną, wspierają 
chorych, a więc i pielęgniarki, w oswajaniu przestrzeni placówki 
medycznej, tłumacząc, uspokajając, czy pocieszając pacjentów. 

Spójrzmy prawdzie w oczy - rola psychologa w szpitalu jest 
wciąż nie dość silnie akcentowana, z powodu czego emocje rzą-
dzące gmachem to strach, niepewność, czy zwykłe znudzenie. 
Korzyści wynikające z wielokierunkowego kontaktu, którego ce-
lem jest pacjent, są trudne do przecenienia. Komfort psychiczny 
chorego przekłada się bowiem na jego postrzeganie placówki, czy 
kwestie zdrowienia. Odpowiedzialność za ów dobrostan spada 
tym samym na wszystkich, od lekarza, diagnozującego chorobę 
i prognozy na przyszłość, po salową, czy też sprzątaczkę. 

Większość z nas nie zazdrości salowym pracy. Warto czasem 
zapytać, dlaczego? Obniżone poczucie ich własnej wartości to 
najczęściej skutek małości i braku empatii ludzi z ich otoczenia, 
aniżeli odarcia z sensu wykonywanych zadań. Bycie salową nie 
było dla żadnej z nich planem na życie, to wypadkowa wielu oko-
liczności, o których nie mamy często pojęcia. Doceniajmy więc 
zawsze ich ciężką fizycznie pracę, niekoniecznie z dyżurnej dziś 
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perspektywy wiecznie niedocenionych nas. Zupełnie po ludzku 
mamy wciąż z nimi więcej wspólnego, niż różnic, o czym zawsze 
warto pamiętać. 

„Praca nauczyła mnie miłości do drugiego człowieka. Do star-
szego człowieka. Ludzie spowiadają się tobie, jak księdzu, 
opowiadają historie całego życia. Gdy jadę rowerem do domu 
i mijam starszego człowieka, zawsze zapytam, czy nie pomóc, 
czy torby nie przenieść. Tak odruchowo.” 

„Jesteśmy tam, gdzie nakarmić kogoś trzeba, albo pomóc się 
umyć. Salowa zawiezie na badania, cierpliwie wysłucha, za 
rękę potrzyma, trochę pożartuje... Tylko czy ktoś dostrzega, 
ile kosztuje ją trudu ta praca? Dziś salowa bywa niestety 
niezauważona, mknie szpitalnym korytarzem, z czapką-nie-
widką na głowie...” 

Wspomniane wyżej cytaty należą do salowych i sprzątaczek, 
które pracowały, lub pracują na różnych oddziałach szpitalnych 
w Polsce. 

Tym samym dziękuję im bardzo za pomoc w napisaniu po-
wyższego artykułu.

Sebastian Kuklo 
lic. plg. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

mgr oligofrenopedagogiki
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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
 24 grudnia 2018

Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 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)
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