
Drogie Koleżanki i Koledzy,  
Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Święta Wielkiej Nocy to zgodnie z tradycją czas Nadziei,  
życzę Wam, aby w tym trudnym czasie, Święta Wielkanoc-
ne przyniosły spokój, wyciszenie i optymizm. By stały się 
źródłem umocnienia się w sile, wytrwałości i odporności. 

Życzę Wam więc przede wszystkim ZDROWIA!

w imieniu ORPiP w Białymstoku  
Przewodnicząca ORPiP  

Cecylia Dolińska



Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

Za oknami wiosna - najpiękniejsza pora roku, przyroda budząc się do życia 
daje nam nadzieję na pozytywne zmiany na świecie. Tegoroczna wiosna jest inna, 
smutna, przygnębiająca, a wszystko to za sprawą pandemii, która zamiast się 
kończyć, rozkręca się na dobre, tworząc kolejne fale. W życiu zdarzają się różne 
rzeczy, czasem są dla nas szczęśliwe a czasem nie, ale wszystkie niosą ze sobą 
zmiany, a zmiana jest motorem napędowym postępu... 

Historia ludzkiej cywilizacji jest historią epidemii chorób zakaźnych. Od czasów 
wojen peloponeskich, przez dżumę w XIV wieku, po Hiszpankę w 1918, rozprzes-
trzeniające się zarazki dziesiątkowały populacje ludzkie, przewracały struktury 
społeczne do góry nogami zmieniając rzeczywistość. W tym sensie obecna pan-
demia COVID-19 nie jest niczym szczególnie nowym, ale dla nas - „uczestników” 
tego stanu jest czymś koszmarnym, szczególnie dla Nas pielęgniarek, pielęgniarzy, 
położnych na co dzień pracujących w wyjątkowo ciężkich warunkach.

Chińskie przysłowie (nomen omen!) - a właściwie klątwa - mówi: „obyś żył 
w ciekawych czasach” i z taką sytuacją mamy do czynienia teraz w Polsce!

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Życzenia i gratulacje

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu 
i Państwa bliskim przede wszystkim zdrowia. 
Dużo sił, wytrwałości i niezachwianej nadziei 
na lepsze jutro. Byście mimo trudnego czasu 
epidemii, w jakim przypadają te Święta, odna-
leźli poczucie spokoju i równowagi. By zawsze 
towarzyszyła Wam świadomość ogromnego sen-
su i znaczenia wykonywanej pracy, której nasze 
społeczeństwo tak bardzo potrzebuje. Życzę ra-
dości, spełnienia w życiu zawodowym i prywat-
nym.

Niech wraz z budzącą się wiosną następują 
w Państwa życiu tylko pozytywne zmiany.

Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa  
mgr Marta Milewska-Buzun
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Życzenia i gratulacje

K  
onsultant Wojewódzki

Mamy Konsultanta  
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego  

- Panią dr hab. Halinę Doroszkiewicz

Szanowna Pani Konsultant,
w imieniu ORPiP w Białymstoku proszę przyjąć moje gratula-

cje z okazji powołania Pani na stanowisko Wojewódzkiego Kon-
sultanta w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Pragnę wyrazić szczere uznanie i podziękowanie za cały okres 
dotychczasowej współpracy i zaangażowanie w działalność pie-
lęgniarstwa geriatrycznego.

Jestem przekonana, że wybór Pani na stanowisko Konsultan-
ta Wojewódzkiego przyczyni się do dalszego rozwoju tej jakże 
ważnej dziedziny pielęgniarstwa i pozwoli skutecznie wzmacniać 
rolę pielęgniarki geriatrycznej.

Życzę dalszych sukcesów zawodowych jak i osobistych, jedno-
cześnie oczekując na owocną współpracę w zakresie prężnie roz-
wijającego się pielęgniarstwa geriatrycznego w naszym regionie. 

Z wyrazami szacunku w imieniu ORPiP w Białymstoku

Przewodnicząca dr n. med. Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Gratulować, dziękować to za mało 
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą 

Trzeba pojąć głębię tej służby 
Pielęgniarską codzienną pracą

Podziękowania dla Pani

Mirosławy Osipiuk
Pielęgniarki Oddziałowej  

Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Hajnówce
Składamy serdeczne podziękowania za wszystkie lata wspólnej 
pracy w służbie drugiemu człowiekowi. Za pracowitość, wy-
trwałość, profesjonalizm, okazaną życzliwość, za wyjątkowe 
zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie naszego Oddziału. 
Prosimy o przyjęcie życzeń szczęścia w życiu osobistym, zdro-
wia, zdrowia, zdrowia, życzliwych ludzi po drodze i miłych 
wspomnień. 

Współpracownicy  
Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej
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Życzenia i gratulacje

Jesteśmy wdzięczni za każdą chwilę spędzoną z Wami.
A w związku z Waszym przejściem na emeryturę skła-

damy serdeczne podziękowania za wieloletnią, pełną 
poświęcenia i oddania pracę na rzecz pacjentów, oraz 
codzienny trud, okazywaną życzliwość, cierpliwość i wy-
rozumiałość.

Życzymy wielu lat w  zdrowiu, pogody ducha i radości 
z każdego nadchodzącego dnia. Niech nastanie teraz 
czas spokoju, radości, beztroski i spełnienia marzeń.

Współpracownicy BCO

Póki młodość w tobie żyje, 
Póki serce silne bije, 
Ty od żalów stroń!

Patrz daleko, czuj głęboko, 
Młodą duszę wznieś wysoko 
I za celem goń.

Koleżankom

Mirosławie Demianowicz
Grażynie Oskaldowicz 

Pielęgniarkom Oddziału Radioterapii I odc. B.
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P  
ismo z podziękowaniami od POIIB

Białystok, dnia 17 lutego 2021 r.
Podlaska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa

Szanowna Pani Cecylia Dolińska 
Prezes Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Białymstoku

Dziękujemy i wspieramy!

Praca lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych 
oraz diagnostów laboratoryjnych i aptekarzy - wszystkich pracują-
cych na rzecz ochrony naszego zdrowia - jest trudna i odpowiedzial-
na, szczególnie w obecnej pandemii.

Jesienny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-Co V-2 stawia przed 
Wami coraz trudniejsze zadania, które wykonujecie kosztem prywat-
nego życia, przemęczenia, niekiedy własnego zdrowia a nawet życia.

Połączenie wysokich kompetencji etycznych i merytorycznych, 
wykonywanie zadań publicznych o szczególnym charakterze oraz 
troska o realizację interesu publicznego, to czynniki wspólne dla 
wszystkich zawodów zaufania publicznego.

Inżynierowie budownictwa i technicy na Podlasiu, jako członkowie 
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podobnie jak 
brać techniczna w całym kraju, wyrażają głęboką wdzięczność za 
trud ratowania ludzkiego zdrowia i życia oraz podziw dla Waszego 
zaangażowania w wykonywanie Waszego pięknego zawodu.

W tak trudnym i wymagającym czasie wyrażamy szczególne po-
parcie dla działań samorządów zawodów medycznych, ponieważ 
to Wy najlepiej wiecie, nie tylko jak ratować ludzkie zdrowie i życie, 
ale także jak pomóc polskiej ochronie zdrowia teraz i w przyszłości. 

Z wyrazami uznania i szacunku
Wojciech Kamiński  

Przewodniczący Okręgowej Rady  
Podlaskiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa

Podziękowania
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Ś  
wiatowy Dzień Chorego 

Po raz 29. obchodzimy  
Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy święto ustanowione przez Jana Pawła 
II, święto, które jest potrzebą zwrócenie uwagi na osoby chore, 
jak również na te, które się nimi opiekują. 

Jest także efektem potrzeby zapewnienia lepszej opieki cho-
rym oraz wezwaniem, aby ten jeden dzień w roku poświecić 
refleksji i modlitwie, tym którzy cierpią fizycznie i duchowo.

W tym roku ten dzień ma wyjątkowy charakter. Na całym 
świecie w obliczu pandemii korona wirusa chorzy pozostają 
odosobnieni od rodziny i najbliższych, a niekiedy ich jedynym 
wsparciem staje się personel medyczny. 

Duchowni na całym świecie akcentują, jak ważne jest bu-
dowanie z chorym pacjentem relacji opartej na trosce, zaan-
gażowaniu i zaufaniu.

Jeden jest wasz Nauczyciel a wy wszyscy braćmi jesteście 
(Mt 23, 8). 

Święto
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K  
alendarium

SPROSTOWANIE INFORMACJI 
o wynikach konkursów na stanowiska  

Pielęgniarek Oddziałowych w  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Łapach w dniu 21 września 2020 roku

21.09.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na 
celu wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej następujących jednostek organizacyjnych: 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Stacji 
Dializ, Oddziału Chirurgicznego i Oddziału Dziecięcego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Łapach - przewodniczyła Beata Janina Olejnik.

Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziało-
wej komisja konkursowa wytypowała następujące oso-
by:
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

- Agnieszka Stypułkowska,
• Stacja Dializ - Dorota Kowalewicz,
• Oddział Chirurgiczny - Dorota Stabińska,
• Oddział Dziecięcy - Hanna Woron.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy. 

Przepraszamy za błędne informacje  
w Biuletynie Nr 4/116/2020

02.12.2020 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP on-line -  uczestniczyła Cecylia Dolińska.

03.12.2020 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji on-line - 
uczestniczyła Cecylia Dolińska.

03.12.2020 Posiedzenie Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego on-line - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

Kalendarium OIPiP
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07.12.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej następujących jednostek: Kliniki Gastroente-
rologii i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Kardiochirurgii 
z Blokiem Operacyjnym oraz kandydatów na stanowisko 
Położnej Oddziałowej następujących jednostek: Kliniki 
Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia - odcinek 
Patologia Ciąży, Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze 
Szkołą Rodzenia - odcinek Sala Porodowa Uniwersyteckie-
go Szpitala Klinicznego w Białymstoku - przewodniczyła 
Beata Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych  

- Urszula Perkowska,
• Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym  

- Paulina Falkowska.
Do zatrudnienia na stanowisku położnej oddziałowej ko-
misja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia 

- odcinek Patologia Ciąży - Małgorzata Mogilewska,
• Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia - 

odcinek Sala Porodowa - Monika Sidorczuk.
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

08.12.2020 VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych on-line 
- uczestniczyły Cecylia Dolińska i Beata Janina Olejnik.

10.12.2020 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 
Białystok - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

14.12.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.12.2020 Posiedzenie Rady POW NFZ - wideokonferencja - 
uczestniczyła Dorota Rojsza Specjalista ds. Merytorycznych.

15.12.2020 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
16.12.2020 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym Opieka 

pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemo-

Kalendarium OIPiP
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wym nowotworów dla pielęgniarek i położnych organizo-
wanym przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO 
sp. z o.o. - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

17.12.2020 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

22.12.2020 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

28.12.2020 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

29.12.2020 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

11.01.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

12.01.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

20.01.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej on-line - uczestni-
czyła Irena Husar.

20.01.2021 Posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-
-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Bia-
łymstoku on-line - uczestniczyła Małgorzata Michalewicz.

21.01.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

21.01.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP on-line - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska.

27.01.2021 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.01.2020 do 
30.06.2020 roku.

27.01.2021 XXIII Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w trybie obiegowym za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość - uczestniczyły Cecylia 
Dolińska i Beata Janina Olejnik.

08.02.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

Kalendarium OIPiP
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09.02.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP (wideokonferencja) - uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

09.02.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

18.02.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

24.02.2021 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji oraz 
Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego on-line 
- uczestniczyły Cecylia Dolińska i Beata Janina Olejnik.

3 XII - 16 XII - 28 XII 2020 - 13 I 2021 - 2 II - 10 II Posiedze-
nia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
W okresie stanu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 31 mar-
ca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono 
możliwość podejmowania m.in. uchwał przez kolegialne 
or gany samorządów zawodowych przy wykorzystaniu 
środ ków bezpośredniego porozumiewania się na odleg-
łość lub w trybie obiegowym. 
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 
grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. odbyło się 5 posiedzeń 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- 4 po siedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośrednie-
go porozumiewania się na odległość a w 2 terminach prze-
pro wadzono głosowanie nad uchwałami w trybie obie go-
wym, podjęto 52 uchwały:
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 3 pielęgniarek i 2 położnych,
• wykreślenia z rejestru: 1 pielęgniarki,
•  stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 3 pielęgniarki i 1 położną.

Kalendarium OIPiP



14

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

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

łalność leczniczą: 10 pielęgniarek i 3 położnych,
•  zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 3 pielęgniarki i 1 położna,
• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 7 pielęgniarek.
3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 

zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•  skierowano na przeszkolenie: 1 pielęgniarkę.

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku:
• 3 uchwały (80 osób).

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

- 4 uchwały (735 osób - w tym 712 w związku z CO-
VID-19),

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego - 2 uchwały (5 osób).

6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli 
OIPiP w Białymstoku do udziału w komisjach konkur-
sowych - 2 uchwały (SP ZOZ MSWiA w Białymstoku 
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, Białostockie 
Centrum Onkologii).

7. Uchwały w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku - 1 uchwała.

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

Kalendarium OIPiP
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W  
spólne stanowisko NRPiP, ZG PTP, ZK OZZPiP i ZG PTP

Stanowisko NRPiP, ZG PTP, ZK OZZPiP i ZG PTP 

z dnia 18.11.2020 roku 

w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek  
w strategii walki z pandemią Covid-19 

„Domagamy się lepszej opieki dla naszych pacjentów  
oraz godnego traktowania pielęgniarek i położnych” 

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położ-
nych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych 
społeczeństwa, nasze organizacje tj: 

- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
- Ogólnopolski Związek Zawodowy  

Pielęgniarek i Położnych
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
- Polskie Towarzystwo Położnych
wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej 

ocenie nie zawsze służą społeczeństwu lecz doraźnym interesom 
politycznym. 

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego 
znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodo-
wej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakre-
sie walki z pandemią Covid-19, w tym (Strategia 3.0).

Z nieznanych powodów, w szczycie pandemii, wbrew potrze-
bom społeczeństwa i pacjentów, realizowana przez Rząd polityka 
marginalizuje rolę i zadania pielęgniarek i położnych w systemie, 
ograniczając wykorzystanie ich kompetencji w walce o zdrowie 
Polaków. Skutkuje to ogromną stratą dla wszystkich: dla pac-
jentów, którzy nie mają szansy na faktyczny dostęp do leczenia 
i opieki, ich rodzin zmagających się z chaosem w systemie opieki 
zdrowotnej oraz dla NFZ, który finansuje system opieki zdro-
wotnej w oparciu o tradycyjny, nieefektywny podział ról i zadań 
w systemie. 

Informacje NRPiP
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Wobec braku faktycznych działań na rzecz wdrożenia przyjęte-
go uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r. do-
kumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce”, oczekujemy pilnej redefinicji dotych-
czasowych ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie 
opieki zdrowotnej”.

Odnosimy wrażenie, że Rząd i Ministerstwo Zdrowia koncen-
trują się na działaniach pozornych oraz obietnicach odroczonych 
w czasie i zupełnie nie rozumieją znaczenia pielęgniarstwa i po-
łożnictwa we współczesnej opiece zdrowotnej. Uznając, że dob-
ro społeczeństwa jest dla nas wartością najwyższą, oczekujemy 
pilnego wdrożenia zmian w rządowej strategii walki z pandemią 
Covid-19, gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne Polkom 
i  Polakom poprzez zapewnienie pielęgniarkom i położnym 
współdecydowania o swojej pracy oraz pełnej możliwości wy-
korzystania samodzielnych kompetencji i sprawiedliwego udziału 
w zasobach. 

Nie zgadzamy się na zarządzanie systemem opieki zdrowot-
nej, w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa opartym na ar-
chaicznych regułach z połowy XX wieku. 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa 
Położnych uznajemy za kluczowe pilne wprowadzenie następują-
cych zmian w Strategii walki z pandemią Covid-19 w odniesieniu 
do podstawowych obszarów systemu czyli: 

I. Działań ogólnosystemowych
II. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
III. Opieki szpitalnej i Izolatoriów
IV. Opieki pozaszpitalnej nad pacjentami z chorobą 

Covid-19 - opieka długoterminowa i domy pomocy 
społecznej 

Ad. I. Działania ogólnosystemowe 
W całym systemie ochrony zdrowia brakuje co najmniej 100 
tysięcy pielęgniarek, a z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba 
kadr wyłączonych z powodu choroby, kwarantanny lub zaka-
żenia Covid-19. Niestety, z 5 317 wydanych od początku 2020 

Informacje NRPiP
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roku Praw Wykonywania Zawodu, tylko 1 121 pielęgniarek 
i położnych zostało zatrudnionych w systemie. Brak ze strony 
rządu działań mających na celu zmotywowanie kolejnych 
absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa do pod-
jęcia pracy, spowoduje nieodwracalne skutki jeszcze na wiele 
lat po zakończeniu pandemii. Proponujemy wprowadzenie 
rozwiązań systemowych mających na celu odwrócenie tego 
niekorzystnego trendu oraz pilne wsparcie personelu pielęg-
niarskiego w systemie, między innymi poprzez: 
1. Bezwzględne wdrożenie dostępności do szczepień przeciw 

grypie dla wszystkich pielęgniarek i położnych funkcjo-
nujących w systemie opieki zdrowotnej oraz wszystkich 
pracowników medycznych i Polaków wymagających szcze-
gólnej ochrony.

2. Jednoznaczne uregulowanie kwestii poziomu wynagro-
dzeń i warunków pracy pielęgniarek położnych tak, by 
spowodować odpowiedni stan zatrudnienia oraz zaintere-
sowania absolwentów szkół średnich kształceniem i pracą 
w tych zawodach.

3. Uruchomienie dodatkowych etatów pielęgniarskich w wy-
miarze co najmniej 10 tysięcy, ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19, a nie ze środków podmiotów 
leczniczych, na rzecz realizacji dodatkowych zadań pielęg-
niarek w walce z epidemią Covid-19 (przykład hiszpań-
ski), umożliwiających pełne wykorzystanie i zatrudnienie 
nowych absolwentów, a także podjęcie przez pielęgniarki 
pracy w izolatoriach, opiece domowej czy też szpitalach.

4. Zaangażowanie studentów kierunków medycznych do pra-
cy w placówkach medycznych, jako czasowe zatrudnienie 
personelu dodatkowego, do realizacji zadań pielęgnacyjno-
-opiekuńczych i administracyjnych (wsparcie dla perso-
nelu pielęgniarskiego). Plan ten można wdrożyć poprzez 
zmianę harmonogramu organizacji roku akademickiego 
dla wybranych kierunków studiów, wprowadzając prze-
rwę epidemiczną na okres od 1 grudnia 2020 do 1 marca 
2021, i jednoczesne wydłużenie roku akademickiego dla 
tych kierunków w okresie wakacyjnym. Działanie to wy-
maga odrębnego finansowania poza środkami zawartymi 
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w umowach z NFZ, np. ze środków na walkę z pandemią 
Covid-19, programów unijnych.

5. Zatrudnienie na szeroką skalę opiekunów medycznych 
w podmiotach leczniczych jako pomoc pacjentom, pie-
lęgniarkom i położnym zgodnie z przyjętą przez Rząd 
polityką.

Ad. II. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 Zgodnie z obowiązującym prawem należy usankcjonować 
rolę pielęgniarki i położnej POZ w udzielaniu samodzielnych 
świadczeń zdrowotnych w procesie diagnozowania, moni-
torowania i opieki nad pacjentami z Covid-19, a także nad 
pozostałymi pacjentami POZ, w tym z chorobami przewlek-
łymi wymagającymi doraźnej pomocy medycznej. 
Niezbędne jest powierzenie pielęgniarkom i położnym moż-
liwości samodzielnego kierowania pacjentów na testy, moni-
torowania pacjentów w trakcie izolacji domowej, monitoro-
wania pacjentów z Covid-19 w grupie wiekowej 65 plus, oraz 
faktycznego wdrożenia porady pielęgniarskiej i położniczej 
w POZ.
Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
8 lipca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych w POZ z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej, porada pielęgniarska i położnicza powinna 
zostać rozszerzona o wyżej wymienione zadania. W celu 
faktycznego wdrożenia porad niezbędne jest ustalenie za-
rządzeniem Prezesa NFZ warunków finansowania. Brak tej 
wyceny od początku roku jest przykładem deprecjonowania 
pielęgniarek i położnych przez MZ i NFZ. Wycena porady 
powinna być uzależniona od kategorii usługi (teleporada, 
porada w gabinecie, porada domowa), z uwzględnieniem 
wysokich obecnie kosztów środków ochrony osobistej oraz 
bezpiecznego transportu w przypadku wizyt domowych.
Domagamy się wdrożenia uprawnień pielęgniarek do kwa-
lifikacji pacjentów dorosłych do szczepień - obecnie przeciw 
grypie, a w najbliższej przyszłości masowych szczepień mi-
lionów obywateli szczepionkami przeciw Sars-Cov2. Nies-
tety, pielęgniarki i położne POZ w okresie pandemii, z po-

Informacje NRPiP



19

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

wodu braku właściwych rozwiązań systemowych, wykonują 
w znaczniej mierze zadania administracyjne i pomocnicze 
(obsługa rejestracji, telefonów, funkcje informacyjne dla spo-
łeczności). Zadania te powinien przejąć nowo zatrudniany 
personel administracyjny (w ramach wsparcia dla pracowni-
ków branż zagrożonych w okresie epidemii, których można 
bardzo szybko przeszkolić i wdrożyć, zamiast wypłacania 
różnych formy pomocy socjalnej ze strony państwa). Efektem 
rekomendowanych zmian będzie faktyczna i realna popra-
wa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 
w POZ. 

Ad. III. Lecznictwo szpitalne i Izolatoria 
Rząd nie podejmuje skutecznych działań i lekceważy proble-
my środowiska pielęgniarek i położnych pracujących w szpi-
talach, a głęboki deficyt kadr powoduje, iż pacjenci pozba-
wieni są należnej im opieki. Pielęgniarki i położne skazane 
są na pracę w warunkach nieludzkiego obciążenia zarówno 
fizycznego i psychicznego.
1. Dla dobra i bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych 

oraz obrony zdrowia i kondycji psychicznej tak nielicz-
nego personelu pielęgniarskiego w szpitalach niezbędne 
jest natychmiastowe zatrudnienie dodatkowego personelu 
pomocniczego, przeznaczonego do realizacji zadań opie-
kuńczo-pielęgnacyjnych i administracyjnych w oddziałach. 
Szacunek potrzeb to minimum dodatkowy etat jako wspar-
cie dla zespołu pielęgniarskiego na każdym dyżurze. Po-
tencjalne zasoby to około 50 tysięcy studentów kierunków 
medycznych z wyłączeniem studentów pierwszego roku 
i ponad 40 tysięcy opiekunów medycznych. Finansowanie 
okresowego zatrudnienia studentów, to dedykowane środki 
poza budżetem na świadczenia zdrowotne.

2. Szpitale w pandemii Covid-19 narażone są na odgórne, 
chaotyczne decyzje administracyjne, a poprawa ich efek-
tywności nie jest możliwa przy braku wzajemnego szacun-
ku, zrozumienia i braku włączenia pielęgniarskiej kad ry 
kierowniczej szpitali (dyrektorów ds. pielęgniarstwa pie-
lęgniarek naczelnych, oddziałowych oraz epidemiologicz-
nych) w realne zarządzanie szpitalem. Pielęgniarki i po-
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łożne pełniące funkcje kierowników odpowiedzialnych 
za utrzymanie ciągłości pracy oddziałów i zabezpieczenie 
kadrowe, logistykę sprzętową, materiałową, zaopatrzenie w 
leki, powinny mieć możliwość zarządzania zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Od początku pandemii decydenci 
jakby zapomnieli o grupie zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych pełniących kluczową rolę w pracy szpitali. 

3. Polska od roku 1997 wypracowała i wdrożyła oparty na 
światowych standardach, model pielęgniarki epidemiolo-
gicznej, jako oficera zarządzającego polityką epidemiolo-
giczną każdego szpitala. Rola i decyzyjność kadry pielęg-
niarek i położnych epidemiologicznych powinna zostać 
wzmocniona oraz wyposażona w pełne uprawnienia decy-
zyjne w zakresie odpowiedzialności za standardy organiza-
cyjne szpitala w okresie pandemii. Niestety nasi decydenci 
nie zauważyli pracy, roli i wysokich kompetencji polskich 
pielęgniarek i położnych epidemiologicznych. 

4. Standard opieki nad pacjentami w izolatoriach określony 
przez MZ, nie gwarantuje bezpiecznych warunków nad-
zoru i opieki nad pacjentami z chorobą Covid-19. Przepisy 
rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki w izolatoriach dopuszczające sprawowanie opieki 
pielęgniarskiej nad kilkudziesięcioma pacjentami w izola-
torium za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności, skazują de facto osoby chore zamk-
nięte w izolatoriach na pozostawanie bez profesjonalnej 
opieki i podstawowej pomocy w czasie walki z Covid-19. 
Rekomendowane przez nas standardy organizacyjno-kad-
rowe w izolatoriach to minimum jedna  pielęgniarka na 
30-50 chorych na dyżur oraz 2 osoby personelu pomocni-
czego. Zarządzanie opieką w izolatorium należy powierzyć 
Kierownikom Opieki, wyposażając ich w odpowiednie do 
zadań kompetencje decyzyjne. 

Ad. IV. Opieka pozaszpitalna nad pacjentami z chorobą Co-
vid-19 - opieka długoterminowa i domy pomocy społecznej 
W systemie opieki zdrowotnej, nie ma aktualnie rozwiązań 
organizacyjnych gwarantujących zapewnienie bezpiecznych 
warunków nadzoru i opieki nad pacjentami z chorobą Co-
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vid-19 leczonych w domu, zakładach opieki długoterminowej 
lub przebywających w DPS-ach.
1. Chorzy z Covid-19 pozostający w izolacji domowej lub 

ins tytucjonalnej, wymagają częstokroć opieki pielęgniar-
skiej, nadzoru i wykonywania procedur np. cewnikowania 
pęcherza moczowego, leczenia ran przewlekłych, prowa-
dzenia tlenoterapii, pobierania materiału do badań, poda-
wania leków, w tym iniekcji i infuzji. Pielęgniarki i położne 
w Polsce posiadają ustawowe uprawnienia do udzielania 
samodzielnie świadczeń zdrowotnych zapobiegawczych, 
diag nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Niez-
będne jest zatem nowe uregulowanie warunków i zasad 
finansowania monitorowania i koordynacji opieki nad 
pacjentami z Covid-19 leczonymi w domu, w zakładach 
opieki długoterminowej oraz w DPS-ach. Z uwagi na reali-
zację zadań w opiece domowej w warunkach szczególnego 
ryzyka, dużej samodzielności i związanej z tym odpowie-
dzialności zawodowej, należy wyodrębnić nowe świad-
czenie zdrowotne w systemie NFZ „Opieka pielęgniarska 
pozaszpitalna dla pacjentów Covid-19” Potrzeby kadrowe 
w zakresie opieki domowej to co najmniej 2 pielęgniarki 
Covid-19 na 5-10 tys. mieszkańców czyli np. na jedną gmi-
nę. Potrzeby krajowe to minimum 6 tysięcy pielęgniarek. 

2. W zakładach opieki długoterminowej (stacjonarnych i do-
mowych) należy wdrożyć dodatkowe finansowanie zwią-
zane z procedurami zapobiegania pandemii Covid-19, oraz 
szczególnymi standardami opieki nad pacjentami najwyż-
szego ryzyka czyli pacjentami przewlekle chorymi i oso-
bami starszymi. NFZ powinien finansować świadczenia 
zarówno według liczby podopiecznych z Covid-19 pozosta-
jących w zakładach stacjonarnych (ZOL/ZPO), jak i liczby 
zrealizowanych wizyt/procedur w warunkach domowych.

3. Wbrew zapowiedziom, rząd do chwili obecnej nie usankc-
jonował i nie wdrożył standardów wykonywania świadczeń 
zdrowotnych przez personel pielęgniarski zatrudniony 
w DPS-ach. Pielęgniarki zatrudnione w placówkach podleg-
łych Ministerstwu Rodziny pozostają od lat dyskrymino-
wane w zakresie warunków pracy, wynagradzania a także 
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formalnych kompetencji. Oczekujemy pilnego wdrożenia 
rozwiązań zgłaszanych przez środowisko pielęgniarskie na 
rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek w DPS-ach. 

Przedstawione niezbędne działania i nowe podejście do opie-
ki nad pacjentami z Covid-19, w opiece pozaszpitalnej zapewni 
realną, profesjonalną i odpowiadającą potrzebom zdrowotnym 
pomoc dla pacjentów z Covid-19 przebywających poza szpitalami 
oraz pozwoli na zaangażowanie i wzmocnienie kadry pielęg-
niarek specjalistek w podjęciu nowej roli w walce z pandemią 
Covid-19. Podejmowanie aktywności w zakresie najwyższego 
poziomu kompetencyjnego w zawodzie czyli zaawansowanej 
praktyki pielęgniarskiej (Advance Practice Nurse), jest zgodne 
z dokumentem „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielę-
gniarstwa i Położnictwa w Polsce”, ogłoszonym przez obecnego 
Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2019. 

Reasumując, w warunkach szczytu pandemii Covid-19, dla 
dobra całego społeczeństwa, oczekujemy od Rządu decyzji, które 
umożliwią pielęgniarkom i położnym wykorzystanie kompetencji 
oraz realne wykonywanie samodzielnych zadań na rzecz pacjen-
tów przy odpowiednim ich wynagradzaniu. 

 Prezes ZG PTP  Prezes NRPiP  
 Grażyna Wójcik  Zofia Małas

 Przewodnicząca ZK OZZPiP  Prezes ZG PTP  
 Krystyna Ptok  Beata Pięta
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia na List otwarty

Minister Zdrowia 
DSW.07.90.2020.MS 

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.
Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych
Pani Krystyna Ptok  
Przewodnicząca Zarządu Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych
Pani Grażyna Wójcik  
Prezes Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Pani Beata Pięta  
Prezes Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Położnych

Szanowne Panie, 
W związku z przekazanym m.in. Ministrowi Zdrowia wspólnym 

stanowiskiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położnych 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie muszę z całą mocą zaznaczyć, że podejmowane przez 
administrację państwową i wszystkie zaangażowane służby działania 
przeciwepidemiczne są podyktowane jedynie aktualnym i prognozo-
wanym stanem zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 
Doszukiwanie się realizowania jakichkolwiek celów czy interesów na-
tury politycznej w działaniach, które mają na celu ratowanie zdrowia 
i życia Polaków, jest nieuzasadnione.

Odnosząc się do szczegółowych postulatów zawartych we wspól-
nym oświadczeniu NRPiP, OZZPiP, PTP i PTPoł. należy zwrócić uwa-
gę, że Państwa wniosek o wprowadzenie rozwiązań systemowych 
mających na celu zwiększenie liczebności personelu medycznego 
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bezpośrednio zaangażowanego w walkę z pandemią COVID-19 jest 
zbieżny z działaniami rządu i jego zaplecza parlamentarnego.

Przypominam bowiem, że z dniem 29 listopada 2020 r. weszły w 
życie - wprowadzone ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2112) - przepisy art. 47 ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), zgodnie z którymi w przy-
padku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii „w udzielaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z 
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na 
podstawie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii” 
mogą brać udział: 

1. studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu 
medycznego,

 2. doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w 
dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutycz-
ne i nauki o zdrowiu,

 3. osoby kształcące się w zawodzie medycznym,
 4. osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które 

ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat, 
5. ratownicy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Ministerstwo Zdrowia kontynuuje też prace nad rozwiązaniami 
o charakterze strategicznym. I tak trwają prace legislacyjne nad pro-
jektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, która będzie 
regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji, zasady wykony-
wania oraz zasady doskonalenia zawodowego zawodów medycznych 
do tej pory nieuregulowanych ustawowo. Projekt zakłada m.in. ure-
gulowanie wymagań kwalifikacyjnych, m. in. dla zawodu „opiekun 
medyczny”. Należy zauważyć, iż celem projektowanej regulacji jest 
zagwarantowanie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowot-
nych wykonywanych przez poszczególne zawody medyczne. Projekt 
ustawy o niektórych zawodach medycznych wprowadza mechanizmy 
mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu jedynie osobom 
posiadającym właściwe kwalifikacje. Należy podkreślić, iż właściwe 
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kwalifikacje to te, które wynikają z regulowanego w Polsce przepisami 
prawa kształcenia w tych zawodach. 

W tym miejscu należy dodać, że Ministerstwo Zdrowia podjęło 
prace legislacyjne polegające na wprowadzeniu zmian do podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie „opiekun medyczny”. Dzięki 
tym działaniom, system ochrony zdrowia wzbogaci się o wyspecja-
lizowaną kadrę medyczną, która będzie stanowiła wymierną pomoc 
dla osób wykonujących inne zawody medyczne, a przede wszystkim 
pielęgniarkom, jako personelu wysoko wykwalifikowanego. 

Zgodnie z właściwością, projekt rozporządzenia zawierający nową 
podstawę programową dla zawodu „opiekun medyczny” procedo-
wany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Odnosząc się do kwestii finansowania świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez pielęgniarki i położne uprzejmie przypominam, 
że Zarządzanie Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania 
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
wprowadziło opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do 
udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wpro-
wadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

 Wspomniana opłata wynosi 3% wartości świadczeń udzielonych 
po dniu 30 czerwca 2020 r., wynikającej z rachunku za dany okres 
sprawozdawczy. Opłata ryczałtowa kierowana jest do wszystkich 
podmiotów, w tym pielęgniarskich i położnych, wpisanych do wy-
kazu przez dyrektorów OW NFZ, o których mowa w art. 7 ust. 1 
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1872, ze zm.). 

Ponadto, w dniu 25 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 187/2020/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad spra-
wozdawania oraz wyceny warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 wprowadzono dodatkowo finansowany, nowy 
produkt rozliczeniowy: 
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- kwalifikacyjna teleporada pielęgniarska do programu Domowej 
Opieki Medycznej (99.01.0104), który dedykowany jest poradzie 
realizowanej przez pielęgniarkę, która wykonuje zawód u świad-
czeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (porada udzielana 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności, zawiera również kwalifikację i wprowadzenie danych 
do systemu programu Domowa Opieka Medyczna). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1586) określiło, że od dnia 1 stycznia 2021 r., dla 
świadczeniodawców poz istnieje obowiązek przekazywania zbior-
czych danych gdzie jednostką statystyczną jest porada pielęgniarki 
i położnej poz. W związku z tym w Funduszu trwają prace nad wdro-
żeniem od dnia 1 stycznia 2021 r.: 

- zasad organizacji udzielania świadczenia - porada pielęgniarska, 
porada położnej,

- zasad finansowania i rozliczania ww. świadczenia,
- przystosowania sprawozdawczego systemu informatycznego 

umożliwiającego wymianę danych sprawozdawczych. 
Obecnie dla celów rozliczania udzielonych świadczeń w zakresie 

POZ stosuje się kapitacyjną stawkę roczną dla świadczeń w ramach 
gotowości pielęgniarki, położnej oraz cenę jednostkową dla jednost-
ki rozliczeniowej wizyta pielęgniarska, patronaż położnej. Stawka 
kapitacyjna zawiera opłatę za czynności pielęgniarskie i położnicze 
wynikające z określonych kompetencji zawodowych a realizowanych 
na rzecz pacjentów objętych opieką, bez ich wyodrębniania w formie 
porad. Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 lipca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1255), dodano w zakresie świadczenia pielęgniarek 
i położnych możliwość wystawiania skierowania na wykonanie ba-
dań diagnostycznych, o których mowa w art.15a ust.8 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiąże się to z ponoszeniem 
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kosztów przez wystawiającego skierowania w zakresie rozliczania 
finansowego z realizatorem usługi.

Biorąc pod uwagę to, że obecne przepisy nie uwzględniały badań 
zlecanych przez pielęgniarki i położne, stawka kapitacyjna dla pie-
lęgniarek i położnych nie zawierała w swojej wartości ceny badań 
diagnostycznych ani wykonywania badania EKG oraz KTG. Stąd też 
planowane jest jej skorygowanie poprzez dodanie posiłkowego pro-
duktu zawierającego opłaty za koszty ponoszone w związku z wy-
konaniem określonych badań diagnostycznych. Jednocześnie należy 
poinformować, że postulat utworzenia nowego świadczenia „Opieka 
pielęgniarska pozaszpitalna dla pacjentów z COVID-19” został prze-
kazany do sztabu kryzysowego w MZ, który na bieżąco analizuje 
propozycje zgłaszane w związku z epidemią COVID i wprowadza 
nowe rozwiązania. 

W odniesieniu do kwestii sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w 
domach pomocy społecznej należy przypomnieć, że są one wyna-
gradzane ze środków pochodzących z budżetów samorządów, zgod-
nie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1282). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pro-
wadzenie domów pomocy społecznej jest bowiem zadaniem włas-
nym samorządów lokalnych. Stąd też za wszelkie sprawy związane 
z organizacją pracy dps-ów bezpośrednio odpowiadają prowadzące 
je organy. 

Niemniej jednak rząd wspiera działania samorządów w zakresie 
przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 
w tym również w odniesieniu do wsparcia kadry zatrudnionej w do-
mach. 

I tak, w ramach działań koordynowanych przez Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy celowej budżetu pań-
stwa od początku trwania epidemii celem wsparcia domów pomocy 
społecznej w zapewnieniu ciągłości opieki nad mieszkańcami prze-
kazano dotychczas dodatkowo 128 mln 267 tys. 685 zł. Środki mogły 
być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób 
świadczących pracę oraz zapewniających prawidłową realizację usług 
w tych placówkach, także dla zatrudnionych w nich pielęgniarek. 

Natomiast Minister Zdrowia w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł 
z  Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację projektu 
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„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeń-
stwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19”. Projekt ten (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20) realizowany 
jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a przeznaczono 
nań blisko 250 mln zł. 

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fun-
dusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników 
medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz człon-
ków personelu pomocniczego placówek, którzy - ze względów bez-
pieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia - musieli zrezygnować 
z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). 

Ponadto, ze środków projektu uczestniczące w nim placówki mogą 
również dokonywać zakupów środków ochrony osobistej oraz środ-
ków dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców 
(pula środków ok. 20 mln zł.). Omawiany projekt będzie realizowany 
do kwietnia 2021 r. 

Odnosząc się do poruszonej w Państwa wystąpieniu kwestii szcze-
pień przeciwko grypie pragnę zauważyć, że spośród ok. 470 tys. 
dawek szczepionek przeciwko grypie, które Ministerstwo Zdrowia 
zarezerwowało dla pracowników ochrony zdrowia, podmioty lecz-
nicze zgłosiły zapotrzebowanie na niewiele ponad 50 proc. Tak więc 
każda pielęgniarka i położna, która do tej pory nie zaszczepiła się 
przeciwko grypie, ma taką możliwość.

 Przypominam również, że zgodnie z przyjętym właśnie przez Radę 
Ministrów Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności 
przeciwko SARS-CoV-2 szczepieni będą pracownicy sektora ochrony 
zdrowia, a więc także pielęgniarki i położne. 

Z poważaniem, 
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu 

Informacje NRPiP



29

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

L  
ist otwarty Prezesa NRPiP

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

do pacjentów  
oraz członków samorządu pielęgniarek i położnych

Warszawa, 2 grudnia 2020 r.

Szanowni Pacjenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dobro pacjenta, zawsze było, jest i będzie dla polskich pielęg-
niarek i położnych najwyższym nakazem etycznym i prawnym. 
Wykwalifikowane kadry pielęgniarek i położnych to bezpieczeń-
stwo pacjenta i prawidłowy proces diagnostyczny, leczniczy, pie-
lęgnacyjny i rehabilitacyjny.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawodawca nie podzie-
la tego najważniejszego, fundamentalnego założenia dla syste-
mu ochrony zdrowia. W dobie epidemii, narastającego kryzysu 
w dostępie do opieki zdrowotnej przygotowuje nam rewolucyjną 
deformację w zakresie statusu i prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą 
na wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej niewykwalifi-
kowanych kadr medycznych spoza Unii Europejskiej.

Przygotowane rozwiązania prawne w poselskim projekcie usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
kadr medycznych - (druk 763, 776 i 776A) nie zawierają gwarancji 
ochrony interesu publicznego, jakim jest ochrona najwyższych 
wartości - zdrowia i życia obywateli naszego kraju.

Dotychczas osoby przybywające do Polski spoza UE odpowia-
dały standardom zawodowym polskim pielęgniarkom i położ-
nym. Dbaliśmy o to, jako samorząd zawodów zaufania publicz-
nego. Dlatego absolutnie nie możemy zgodzić się z ustawodawcą, 
który planuje umożliwić dostęp do wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej - osobom spoza UE niezweryfikowanym 
właściwe pod względem formalnym i merytorycznym.
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Ustawodawca podjął bowiem decyzję o pozyskiwaniu i zatrud-
nianiu w polskich podmiotach leczniczych kadr spoza państw 
UE, na równorzędnych stanowiskach do polskich pielęgniarek 
i położnych - choć ma wiedzę, iż osoby te zarówno pod względem 
przygotowania zawodowego, jak i pod względem doświadczania 
praktycznego - nie spełniają standardów kształcenia przeddy-
plomowego w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej, nie 
posiadają uprawnień do samodzielnego wykonywania specja-
listycznych czynności medycznych oraz nie znają uwarunkowań 
organizacyjno-prawnych oraz etycznych wykonywania zawodu 
w Polsce.

Ustawodawca nie wymaga od pielęgniarek i położnych spoza 
UE nawet poświadczenia dyplomu, na podstawie których mają 
opiekować się pacjentami w Polsce. Nikt nie będzie wnikliwie 
weryfikował tych dyplomów i sprawdzał ich autentyczności.

Nie wymaga się od tych osób żadnego egzaminu w zakresie 
znajomości języka polskiego, nawet na podstawowym poziomie. 
Jak pacjent ma się komunikować z pielęgniarką czy położną, 
która nie zna języka polskiego?

Projektodawca ma pełną świadomość słabości własnego pomy-
słu, że ww. kadry nie będą przydatne do wszystkich czynnoś-
ci zawodowych, bo zamierza ograniczyć prawo wykonywania 
zawodu do określonego zakresu czynności zawodowych. Nie 
określa jednak tych czynności, przerzucając jednocześnie ciężar 
odpowiedzialności na podmioty lecznicze, które będą te osoby 
zatrudniać.

Ustawodawca zakłada w projekcie, że konieczny będzie trwający 
rok nadzór nad niewykwalifikowanym personelem. Dla polskich 
pielęgniarek i położnych to dodatkowy obowiązek i odpowie-
dzialność. Zamiast zajmować się pacjentem, nasze pielęgniarki 
i położne staną się dla niezweryfikowanych cudzoziemców „na-
uczycielami”.

Nowe przepisy wprost burzą dotychczasowy model postępo-
wania wobec osób spoza UE ubiegających się o pracę w naszym 
systemie opieki zdrowotnej, który dotychczas opierał się na szcze-
gółowym sprawdzeniu i potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji 
zawodowych, znajomości języka polskiego, postawy etycznej, 
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zaświadczenia o niekaralności oraz potwierdzania wykonywania 
zawodu na terenie swojego kraju.

Projektodawca ma świadomość powyżej wskazanych wątpliwo-
ści i przyjmuje możliwość, że ww. pielęgniarki i położne spoza 
UE mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, 
bo przewiduje osobną procedurę pozbawienia ich prawa wyko-
nywania zawodu w Polsce, jeśli takie zagrożenie stworzą. Czy 
ustawodawca zatem świadomie podejmuje decyzję o narażeniu 
pacjentów na tak ogromne ryzyko? Pytamy zatem - kto ma po-
nieść odpowiedzialność przed pacjentami, ich rodzinami i całym 
społeczeństwem?

Dotychczas postępowania o przyznawania prawa wykonywa-
nia zawodów medycznych dla osób spoza UE prowadziły orga-
ny samorządu zawodowego. Teraz ma ich „wyręczyć” Minister 
Zdrowia decyzją administracyjną. Organy samorządowe mają 
tylko potwierdzić decyzję Ministra Zdrowia i wydać dokument 
potwierdzający prawo wykonywania zawodu cudzoziemcowi bez 
rzetelnego wykazywania spełnienia wymaganych przesłanek.

Projektodawca nie uzasadnia potrzeb danymi, które wskazy-
wałyby na przyjęcie w obecnej ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej tak radykalnego i bardzo niebezpiecznego dla polskie-
go pacjenta rozwiązania. Nie dostarcza tych danych, bo liczb na 
poparcie projektu nie ma. Wprowadzenie powyższych regulacji 
nie jest rozwiązaniem tymczasowym, spowodowanym potrze-
bami wynikającymi z pandemii - będzie obowiązywać również 
po epidemii.

Zachęcanie do przyjazdu cudzoziemców spoza UE ma suge-
rować, że wszystkie polskie pielęgniarki i położne znalazły już 
zatrudnienie i polskie kadry zostały wyczerpane, a potrzeby 
społeczne są niezaspokojone. Tymczasem tak nie jest. W roku 
bieżącym Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położonych wydały 
5 331 praw wykonywania zawodu, w tym zatrudnienie w opiece 
zdrowotnej nie znalazło ponad 70% osób.

Na dzień dzisiejszy nie znajdujemy, żadnego uzasadnienia dla 
przyjmowania tak ryzykownych rozwiązań w zakresie niezwe-
ryfikowanych kadr medycznych spoza UE.

Informacje NRPiP
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W naszej ocenie w pierwszej kolejności trzeba dokonać właś-
ciwej alokacji zasobów kadrowych, w posiadaniu których jest 
polski rynek, stworzenie bezpiecznych warunków pracy i płacy 
dla polskich pielęgniarek a w ostateczności sięganie po kadry 
medyczne spoza UE.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych będzie konty-
nuował działania na rzecz doprowadzenia do rezygnacji usta-
wodawcy z pomysłu dopuszczenia do wykonywania tych dwóch 
zawodów przez osoby o niezweryfikowanych kwalifikacjach za-
wodowych, i nie spełniających szeregu innych dotychczasowych 
warunków, których wymaga się od polskich pielęgniarek i po-
łożnych.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na głos rozsądku

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Informacje NRPiP
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L  
ist do Premiera RP

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

My, polskie Pielęgniarki i Położne walczymy o zdrowie i życie Pac-
jentów. Dlatego nie możemy i nie będziemy milczeć wobec bezpra-
wia, chaosu, propagandy i braku szacunku dla słabszych.

Domagamy się gwarancji bezpiecznych warunków opieki nad pac-
jentem.

Protestujemy przeciwko wprowadzanym bez konsultacji i wbrew 
środowisku pielęgniarek i położnych przepisów, które stwarzają 
ogromne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie i konfliktowanie Ko-
leżanek i Kolegów, walczących z pandemią Covid-19, ryzykujących 
własnym zdrowiem i życiem dla dobra pacjenta.

Nie akceptujemy niewykorzystania w pełni potencjału polskich 
pielęgniarek i położnych oraz zaniżania ich kompetencji. Uważamy, 
że każdy Polak ma prawo do opieki medycznej na wysokim poziomie.

Przedstawiliśmy Rządowi i Parlamentowi szczegółowe, merytorycz-
ne propozycje gotowych rozwiązań. Pozostały one bez jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Wspólne stanowisko zostało również zignorowane przez 
Ministra Zdrowia.

Dlatego, występując w imieniu organizacji zrzeszających pielęg niarki 
i położne, oczekujemy pilnego spotkania Premiera z przedstawicie-
lami naszego środowiska.

 Prezes ZG PTP  Prezes NRPiP  
 Grażyna Wójcik  Zofia Małas

 Przewodnicząca ZK OZZPiP  Prezes ZG PTP  
 Krystyna Ptok  Beata Pięta
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 r. 

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPIP-NRPiP-DS.015.5.2021.MT

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Działając w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zgod-
nie z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176) wnosimy o udzielenie informacji 
na temat wyników prac Zespołu do spraw opracowania propozycji 
zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2020, poz. 830), 
który został powołany Zarządzeniem MZ z dnia 25 września 2020 r.
(Dz. Urz. MZ poz. 78) oraz o przedstawienie odpisu projektu aktu 
prawnego lub projektu założeń takiego aktu prawnego będącego 
następstwem prac ww. Zespołu. 

Z wyrazami szacunku
 Prezes NRPiP  

Zofia Małas 

Informacje NRPiP
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P  
ismo Ministra Zdrowia do NRPiP

Warszawa, 18 lutego 2021
Minister Zdrowia  
DSW.051.2.2021.PJ

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia br. w sprawie udziele-
nia informacji na temat wyników prac Zespołu do spraw opracowa-
nia propozycji zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który został 
powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2020 r. 
(Dz. Urz. Ministra Zdrowia poz. 78) uprzejmie informuję, że w efekcie 
prac tego Zespołu powstał projekt nowelizacji wspomnianej ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r., a tożsame regulacje nowelizujące znalazły 
się w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2401).

Przyjęta zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polega na prze-
dłużeniu czasu działania zawartego w ustawie mechanizmu walo-
ryzującego wysokości najniższych wynagrodzeń po dniu 31 grudnia 
2021 r. przez stworzenie stałego mechanizmu waloryzacji (obecnie 
obowiązująca ustawa przewiduje, że osiągnięty na koniec 2021 r. 
poziom najniższych wynagrodzeń nie będzie waloryzowany). 

Poziomy najniższych wynagrodzeń będą wyliczane jako iloczyn 
współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy oraz 
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gos-
podarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Informacje NRPiP
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Ponadto przedmiotową ustawą wprowadzono do aktu prawne-
go rangi ustawy przepisów gwarantujących osobom wykonującym 
zawody medyczne, w tym objętym obecnie regulacjami płacowymi 
zakładającymi przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia do 
podmiotów leczniczych „znaczonych” środków finansowych niepo-
gorszenie po dniu 1 lipca 2021 r. warunków zatrudnienia w związku 
z wygaśnięciem przepisów przewidujących odrębne strumienie prze-
kazywania „znaczonych” środków finansowych przeznaczonych na 
finansowanie wzrostów wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, 
ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów.

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia 

 
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu

Informacje NRPiP
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P  
ismo do Ministra Zdrowia - szczepienia COVID-19

Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0025.16.2021

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z niepokojącymi sygnałami, jakie wpływają od pie-
lęgniarek i położnych do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
dotyczącymi wstrzymania szczepień personelu medycznego w tzw.  
grupie „0”, zwracam się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań 
w  zakresie wznowienia w trybie pilnym szczepień przeciwko CO-
VID-19. 

Szczepienie personelu medycznego zwłaszcza pielęgniarek i położ-
nych, które realizują świadczenia zdrowotne bezpośrednio w opiece 
stacjonarnej, otwartej opiece domowej, szkołach czy domach po-
mocy społecznej, powinno być priorytetem Państwa, a zwłaszcza 
Ministra Zdrowia, aby zwiększyć dostępność do tych świadczeń 
i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pacjentom nie tylko chorym 
na COVID-19.

Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia, 
w szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką było planowane 
do końca stycznia br. 

Rozgoryczenie, frustracja i poziom wypalenia zawodowego z każ-
dym dniem narasta zwłaszcza, że rozpoczęcie szczepień innych grup 
uprawnionych powoduje, że najbardziej narażona grupa zawodowa 
pielęgniarek i położnych wśród zawodów medycznych, nie będzie 
mogła zapewnić bezpieczeństwa sobie i pac jentom.

Nie trzeba udowadniać i uzasadniać, jak ważne dla systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce są szczepienia personelu medycznego, który 
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daje wyraz ogromnego zaangażowania i heroizmu, pracując od ubieg-
łego roku w trybie stałej gotowości ze szczególnym narażeniem na 
zakażenie i niejednokrotnie śmierć.

W naszej ocenie bardzo dobrą strategią było zaplanowanie szcze-
pień w pierwszej kolejności personelu medycznego, bo aby móc 
pomagać innym należy na starcie pomóc tym pomagającym i jest 
to niezbędny warunek do przywrócenia normalności w polskim sys-
temie ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Informacje NRPiP
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P  
ismo do Ministra Zdrowia - szczepienia COVID-19

Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0025.16.2.2021.MK

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z informacjami przekazywanymi przez pielęgniarki i po-
łożne do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, dotyczącymi 
wstrzymywania lub przesuwania terminów szczepień przeciw CO-
VID-19 personelu medycznego w tzw. „grupie 0” oraz w nawiązaniu 
do przesłanego pisma znak: NIPIP-NRPiP-DM.0025.16.2021 z dnia 25 
stycznia 2021 r., zwracam się ponownie z gorącą prośbą o podjęcie 
działań w zakresie zwiększenia bezwzględnej dostępności pielęg-
niarkom i położnym do szczepień przeciw COVID-19.

 Bardzo niepokojącą sytuacją są przesyłane informacje od pielęg-
niarek i położnych o przesuwaniu terminów szczepień drugą dawką 
przeciw COVID-19, która zgodnie z zapowiedziami Pana Ministra 
miała być zagwarantowana w stosownym czasie. 

Podstawą przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 oraz prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 jest przede wszystkim wyszczepie-
nie w pierwszej kolejności personelu medycznego, zwłaszcza pielęg-
niarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne w bezpoś-
rednim kontakcie z pacjentami, także chorymi na COVID-19. 

Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki i położne zgodnie z Naro-
dowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 powinny już mieć 
wykonane szczepienie w „grupie 0”.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Informacje NRPiP
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L  
ist otwarty Prezesa NRPiP

 List otwarty Prezesa  
Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze, Położni 

Rok 2020 stał się rokiem próby dla przedstawicieli naszych 
zawodów. W obliczu pandemii COVID-19 nasza społeczność 
wykazała i wykazuje nadal postawę humanizmu, troski i pełnej 
poświęcenia, profesjonalnej opieki nad zdrowiem całego spo-
łeczeństwa polskiego. Nierzadko z narażeniem życia i zdrowia 
niesiemy pomoc pacjentom wbrew ograniczeniom i niedostatkom 
organizacyjnym systemu ochrony zdrowia, wystawionego przez 
epidemię na najwyższą próbę.

Obecnie część z Nas z nie mniejszym zaangażowaniem bierze 
udział w programie szczepień przeciw COVID-19.

Wiele osób w Polsce liczy na szybkie przeprowadzenie tego 
programu i osiągnięcie niebawem odporności populacyjnej, co 
pozwoli na zakończenie epidemii i powrót nas wszystkich, na-
szych rodzin i przyjaciół do normalnego życia.

Decyzję o poddaniu się temu świadczeniu zdrowotnemu po-
zostawiono autonomicznej decyzji pacjenta, która powinna być 
uszanowana. 

Pacjent winien sam podjąć decyzję, w którą nie wolno Nam 
w żaden sposób ingerować. Nie wolno Nam na nią w żaden spo-
sób wpływać.

Naszym obowiązkiem prawnym i etycznym jest dostarczenie 
rzetelnej wiedzy w granicach posiadanego przez nas doświadcze-
nia i kwalifikacji zawodowych, których nie wolno nam przekra-
czać, tak aby pacjent mógł podjąć świadomą zgodę na poddanie 
się szczepieniu przeciw COVID-19, opartą na potwierdzonej 
klinicznie informacji. 
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Zdajemy sobie sprawę, że szczepionki przeciw COVID-19 są 
nowymi produktami leczniczymi, które zostały dopuszczone do 
obrotu w bezprecedensowym pod względem trwania procedury 
trybie, co może budzić obawy społeczne.

W związku z tym zachęcamy do korzystania w bieżącej pra-
cy z profesjonalnych materiałów dotyczących - bezpieczeństwa 
szczepień, dostępnych na: stronie internetowej nipip.pl oraz 
szczepienia.pzh.gov.pl.

Materiały te zostały przeanalizowane przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych i uzyskały pozytywną rekomendację.

Równie mocno zachęcamy do czynnego informowania pac-
jentów o potrzebie zgłaszania niepożądanych odczynów po-
szczepiennych. Pozwoli to na wzbogacenie wiedzy o skutecznych 
metodach walki z COVID-19 i będzie nieocenionym wkładem 
w pracę nad dalszym zwiększeniem ich bezpieczeństwa.

Wiemy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na pielęgniar-
kach i położnych. Wierzymy, jednak, że i temu zadaniu sprosta-
my, budując dalej wysokie zaufanie do naszych zawodów.

Z wyrazami szacunku

Zofia Małas
Warszawa 2 lutego 2021 r.

Informacje NRPiP
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L  
ist samorządów zawodowych do Prezydenta RP

Wspólny list samorządów zawodowych  
skierowany do Prezydenta RP

Warszawa, 23 lutego 2021 r. 

Pan Andrzej Duda  
Prezydent RP 

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim zaskoczeniem i rozczarowaniem odebraliśmy informację 
o Pana wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami sektora ochrony 
zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19, na które 
nie zostali zaproszeni przedstawiciele największych samorządów 
zawodowych zawodów medycznych - samorządu lekarskiego, samo-
rządu pielęgniarek i położnych, samorządu aptekarskiego, samorządu 
diagnostów laboratoryjnych oraz samorządu fizjoterapeutów. 

Pragniemy przypomnieć, że samorządy zawodów medycznych 
zrzeszają i reprezentują wszystkie osoby wykonujące te zawody 
w  Polsce, zaś reprezentanci zawodów medycznych wybierani są 
w ramach demokratycznych procedur określonych ustawą. 

Wyrażamy zdanie, uwagi i postulaty kilkuset tysięcy pracowników 
medycznych którzy od roku z wielkim poświęceniem i zaangażo-
waniem stoją na pierwszej linii obrony przed pandemią. Pomimo, 
że chcąc podzielić się naszym doświadczeniem, wiedzą i spostrze-
żeniami już wcześniej prosiliśmy Pana Prezydenta o spotkanie, do 
takiego spotkania nie doszło.

Dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia 
bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo 
umocowanych do reprezentacji tych zawodów odbieramy z nie-
ukrywanym rozżaleniem. To przedstawiciele samorządów zawodo-
wych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów 
w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia 
negocjacji w tej materii. 
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Dlatego brak zaproszenia na zorganizowane wczoraj spotkanie 
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w czasie pandemii uważamy 
nie tylko za wielki nietakt, ale również odbieramy jako lekceważenie 
profesjonalistów medycznych oraz marginalizację naszego głosu, 
często krytycznie oceniającego działania władz publicznych w walce 
z pandemią. 

Taka sytuacja jest kolejnym przykładem unikania przez przedsta-
wicieli władzy publicznej merytorycznej debaty z reprezentantami 
środowisk medycznych. 

W dobie epidemii i realnego zagrożenia zdrowia i życia Polek i Po-
laków oczekujemy lepszej współpracy z Kancelarią Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Z poważaniem, 

Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Alina Niewiadomska  
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska  
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 

Andrzej Matyja  
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Maciej Krawczyk  
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
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L  
ist otwarty do Prezydenta RP

List otwarty do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie, 

samorządy zawodów medycznych, reprezentujące ponad pół mi-
liona profesjonalistów medycznych, zwracają się do Pana z apelem 
o  niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. 

Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej wery-
fikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów 
medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej 
ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku 
polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony 
zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodo-
we zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach 
medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obsza-
rze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym 
obecnie stanie epidemii. 

Ustawa w tym kształcie jest w naszej ocenie sprzeczna z art. 17 ust. 
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy 
zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa 
do wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej 
uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie spra-
wowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego 
oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe 
w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób.

 Apelujemy o powstrzymanie się od podpisania tej niebezpiecz-
nej ustawy oraz o pilne spotkanie z przedstawicielami samorządów 
medycznych.
 Prezes NRL Prezes NRPiP  
 Andrzej Matyja  Zofia Małas
 Prezes KRF  Prezes KRDL  
 Maciej Krawczyk  Alina Niewiadomska
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R  
enty specjalne pismo do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 26 stycznia 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DS.015.12.2021.MT 

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 
do Pana Ministra z prośbą o poparcie wniosku, złożonego do Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie przyznania renty specjalnej, o której 
mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2020 poz. 53 ze 
zm.), osobom najbliższym wspólnie zamieszkującym z pielęgniarkami 
i położnymi zmarłymi w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
do czego doszło w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki 
i położnej. 

Należy wskazać, że Nasze Koleżanki i Nasi Koledzy utracili życie 
niosąc pomoc i ratując życie i zdrowie całemu społeczeństwu. 

Pozostawili bliskich pogrążonych w żałobie, wielokrotnie bez środ-
ków do życia. Wsparcie w postaci świadczenia specjalnego przyzna-
wanego przez Prezesa Rady Ministrów to ukłon w stronę ich ciężkiej 
pracy, zaangażowania oraz poświęcenia, a także wyraz wdzięczność 
dla rodzin zmarłych za służbę w ochronie zdrowia.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
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P  
ismo do Ministra Zdrowia 

Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPIP-DM.0025.10.2021.MK

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do treści Polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., zmienione 
poleceniem z dnia 30 września 2020 r., po zmianie z 1 listopada 2020 r. 
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę okreś-
lonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem 
epidemii COVID-19,zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących 
wątpliwości.

1. W powyższym dokumencie zostały umieszczone podmioty 
lecznicze udzielające świadczeń w związku z przeciwdziała-
niem COVID-19, wykonujące działalność leczniczą w rodzaju 
świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świad-
czenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne w zakresie 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyż-
sze, proszę o wskazanie: jakie podmioty lecznicze objęte są 
powyższym poleceniem?  
- Czy dotyczy to jedynie wydzielonych oddziałów covidowych 
w podmiocie?  
- Czy polecenie będzie także obejmować pacjenta z podejrze-
niem lub potwierdzonym zakażeniem w oddziale nieprzezna-
czonym dla takich pacjentów, w tym w oddziałach stacjonar-
nej opieki psychiatrycznej?

2. Powyższe polecenie obejmuje jednostki systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć.  
- Czy obejmuje także izby przyjęć w stacjonarnej opiece psy-
chiatrycznej?
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3.  W poleceniu wskazano, iż świadczenie dodatkowe jest przy-
znawane osobom, które wykonują zawód medyczny w wymie-
nionych podmiotach leczniczych i mają bezpośredni kontakt z 
pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
- W jaki sposób powinno być wyliczone dodatkowe wynagro-
dzenie dla pielęgniarek i położnych w powyższych jednostkach?
 - Czy powyższe wyliczenie uzależnione jest od liczby świadczeń 
udzielonych w danym miesiącu w bezpośrednim kontakcie z 
pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 
od wymiaru czasu pracy, który został poświęcony na realizację 
tych świadczeń w określonym czasie?

4. Dlaczego w powyższym poleceniu jest mowa jedynie o szpita-
lach II i III poziomu, skoro świadczenia zdrowotne pacjentom 
z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2są udzielane 
także w jednostkach I stopnia?

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
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P  
ismo - odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 28 stycznia 2021 r. 
Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski 
DSW.054.78.2021.PJ 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

 Szanowna Pani Prezes, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia br. w sprawie polece-
nia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ dotyczącego dodatkowego 
świadczenia pieniężnego za pracę przy COVID-19 uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ad 1. Zgodnie z poleceniem w brzmieniu obowiązującym od dnia 
1 listopada br. regulacją tą objęte są: 
1) podmioty lecznicze, które na mocy decyzji wojewody / po-

lecenia Ministra Zdrowia są szpitalami II i III poziomu zabez-
pieczenia; 

2) podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki syste-
mu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby 
przyjęć;

3) laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II 
i  III poziomu umieszczonych na liście zamieszczonej na stro-
nie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://
www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z który-
mi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie 
testów diagnostycznych RTPCR w kierunku SARS-CoV-2. 

Należy przy tym zauważyć, że polecenie nie wprowadza ograni-
czenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego 
tylko do personelu zatrudnionego na drugim oddziale / oddzia-
łach objętych decyzją wojewody o uznaniu danego podmiotu 
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leczniczego za szpital II lub III poziomu. Każdorazowo jednak 
osoba zgłaszana jako uprawniona spełniać musi warunki okreś-
lone w poleceniu. 

Ad. 2. Zgodnie z przedmiotowym poleceniem dodatkowe świad-
czenie pieniężne w związku z udzielaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej pacjentom podejrzanym o zakażenie i zakażonym 
wirusem Sars-CoV-2, przysługuje m.in. osobom wykonującym 
zawód medyczny w jednostkach systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub w izbach przyjęć. 
W myśl powyższego wszystkie jednostki Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 
o PRM oraz izby przyjęć objęte są zakresem polecenia (nie muszą 
być jednostkami organizacyjnymi szpitali III, II ani I poziomu). 
W przypadku ww. osób wykonujących zawód medyczny w jed-
nostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub 
w izbach przyjęć, warunkiem przyznania świadczenia dodatko-
wego jest udzielanie w nich świadczeń zdrowotnych. 

Ad. 3. Przedmiotowe polecenie nie uzależnia wysokości świad-
czenia dodatkowego od liczby świadczeń udzielonych w danym 
miesiącu w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem 
lub zakażeniem SARS-CoV-2 oraz od wymiaru czasu, który dana 
osoba poświęca na udzielanie tych świadczeń w danym okresie 
(czy świadczenia te są udzielane w sposób ciągły czy nie). Zgod-
nie bowiem z punktem 3 lit. b załącznika do polecenia Ministra 
Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w przypadku świadczenia pracy 
przez osoby uprawnione do świadczenia dodatkowego przez nie-
pełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać 
powinno proporcjonalnemu obniżeniu. Jest to zarazem jedyna 
przyczyna proporcjonalnego obniżenia wysokości świadczenia 
dodatkowego określona w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 
4 września 2020 r. 
Należy również zauważyć, ze Centrala Narodowego Funduszu 
Zdrowia w komunikacie z dnia 2 grudnia opublikowanym na 
stronie internetowej Centrali wskazała, że: „NFZ nie wymaga 
ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy 
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pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia 
Ministra Zdrowia. Natomiast udzielanie świadczeń medycznych 
pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
nie może być incydentalne”. 

Ad. 4. Wyłączywszy przywołaną wyżej kwestię jednostek PRM i izb 
przyjęć, a także kwestię laboratoriów diagnostycznych, polece-
nie zawiera warunek wykonywania zawodu medycznego oraz 
uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpo-
średnim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS- 3 CoV-2 (co oznacza wymóg bezpośredniego 
kontaktu zarówno z pacjentem z podejrzeniem jak i z pacjentem 
ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2). 
Powyższy warunek dotyczący kontaktu wynika z założenia, że 
rozwiązanie regulowane przedmiotowym poleceniem skierowa-
ne było do podmiotów wyznaczonych i tym samym formalnie 
zobowiązanym do udzielania świadczeń zarówno pacjentom 
z podejrzeniem jak i pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2. 

Z poważaniem 
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu
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P  
ismo NRPiP do Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DS.015.42.2021.MT

Pan Filip Nowak  
Prezes NFZ

Szanowny Panie Prezesie

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych proszę o poda-
nie informacji czy zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 
września 2020 r. zmienione poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 
30  września 2020 r. oraz zmienione poleceniem Ministra Zdrowia 
z dnia 1 listopada 2020 r. w sprawie wypłaty dodatku dla pracowni-
ków służby zdrowia w związku z pracą z pacjentem zakażonym lub 
podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pielęgniarki/położne 
pracujące w Izolatoriach powinny mieć wypłacany w/w dodatek?

Pielęgniarki opiekujące się chorymi niewymagającymi hospitalizacji 
przebywający w Izolatoriach pozostają w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentami chorującymi na COVID-19, są więc narażone na zaka-
żanie. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnej pielęgniarki po-
winny być objęte poleceniem, o którym mowa powyżej.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas
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P  
ismo Prezesa NFZ do NRPiP

Warszawa, 17.02.2021 r.
Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Znak: DEF-WSiKF.401.5.10.2021 2021.44827.BE

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

dotyczy: pisma z dnia 15.02.2021 r., 
znak: NIPIP-NRPIP-DS.015.42.2021.MT
w sprawie:  polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r. zmieniającego pole-

cenie z dnia 4.09.2020 r., zmienione poleceniem z dnia 30.09.2020 r. w sprawie 
dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Szanowna Pani Prezes,
Uprzejmie informuję, że poleceniem z dnia 1.11.2020 r. Minister 

Zdrowia zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do 
przekazania:

1) podmiotom leczniczym, które na mocy decyzji wojewody / po-
lecenia Ministra Zdrowia są szpitalami II i III poziomu;

2) podmiotom leczniczym, w których skład wchodzą jednostki 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) 
lub izby przyjęć;

3) laboratoriom podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II 
i III poziomu umieszczonych na liście zamieszczonej na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.
gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi Naro-
dowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów 
diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2,

środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom 
wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

Informacje NRPiP



53

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

z  2020 r. poz. 295, z późn. zm.), tj. osobom uprawnionym na pod-
stawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych 
oraz osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifika-
cji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w  określonej dziedzinie medycyny, dodatkowego świadczenia 
pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, według określonych zasad, 
na podstawie umowy lub porozumienia zawartego z dyrektorem 
oddziału wojewódzkiego NFZ, z wyłączeniem osób, skierowanych 
do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

W poleceniu Minister Zdrowia określił, że osobami uprawnionymi 
do otrzymania świadczenia dodatkowego są:

1)  w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach 
leczniczych wskazanych w pkt 1 - osoby wykonujące zawód 
medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z za-
każeniem wirusem SARS-CoV-2;

2)  w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach 
leczniczych wskazanych w pkt 2 - osoby udzielające świadczeń 
zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego lub w izbach przyjęć;

3) w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
wskazanych w pkt 3 (laboratoriów „covid-owych”) - osoby wyko-
nujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w poleceniu z dnia 1.11.2020 r. 
zmieniającym polecenie z dnia 4.09.2020 r., zmienione poleceniem 
z dnia 30.09.2020 r., Minister Zdrowia wśród uprawnionych podmio-
tów leczniczych nie wskazał podmiotów leczniczych prowadzących 
izolatoria.

Z poważaniem 
z up. p. o. Prezesa NFZ  

Bernard Waśko  
Zastępca Prezesa NFZ  

ds. Medycznych
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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 48  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów 
przebywających w szpitalach psychiatrycznych  

oraz zatrudnionych tam pielęgniarek  
w czasie epidemii SARS-CoV-2

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z dużym niepokojem 
obserwuje doniesienia medialne w zakresie sytuacji pacjentów 
hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrud-
nionego tam personelu, jaka ma miejsce w czasach epidemii 
SARS-CoV-2.

W obawie o bezpieczeństwo pacjentów oraz zatrudnionych 
pielęgniarek i pielęgniarzy, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych stanowczo sprzeciwia się marginalizowaniu osób przeby-
wających na leczeniu w szpitalach psychiatrycznych, jak również 
umniejszaniu roli osób pracujących w tych placówkach, zwłasz-
cza pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy walcząc z epidemią niejed-
nokrotnie narażają własne życie i zdrowie.

Mając na względzie powyższe, podjęliśmy próbę zdiagnozowa-
nia sytuacji szpitali psychiatrycznych w Polsce, która wskazuje 
na brak jednolitych regulacji, wytycznych, procedur w zakresie 
testowania osób przebywających na leczeniu lub przyjmowanych 
do szpitala.

Brak wytycznych, co do testowania personelu, w tym pielę-
gniarskiego, który sprawuje 24 godzinną opiekę oraz brak moż-
liwości wyizolowania osób zakażonych SARS-CoV-2, stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innych pacjentów 
oraz pielęgniarek i pielęgniarzy, a tym samym powoduje:

1. trudności we współpracy z innymi placówkami, w związku 
z koniecznością leczenia schorzeń somatycznych u pacjentów 
chorych psychicznie w sytuacji nagłego pogorszenia stanu 
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somatycznego (inne szpitale kategorycznie wymagają aktu-
alnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 i od tego 
wyniku uzależniają przyjęcie do szpitala),

2. brak szybkich testów do badań genetycznych w kierunku 
zakażenia SARS-CoV-2, w które zgodnie z informacją Mi-
nisterstwa Zdrowia miały być zaopatrzone wszystkie Izby 
Przyjęć,

3. odmowy przyjęcia pacjentów, również z oddziałów psychia-
trii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia z po-
zytywnym wynikiem - do szpitali, które są wyznaczone do 
leczenia chorych na COVID-19, a tym samym głównym 
problemem jest fakt, że większość pacjentów z dodatnim 
wynikiem pozostaje w szpitalu psychiatrycznym na leczeniu, 
izolacji oraz kwarantannie, a personel pielęgniarski jest nara-
żony na zarażenie z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
prawidłowych warunków izolacji,

4. problemy w obsadzie dyżurów w związku z dużą rotacją per-
sonelu ze względu na zachorowania z powodu SARS-CoV-2, 
kwarantannę i inne zwolnienia lekarskie stanowi brak moż-
liwości pogodzenia zobowiązań wynikających z opieki nad 
pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w tym również 
wymagającymi intensywnego nadzoru z wymaganiami epi-
demiologicznymi,

5. problemy finansowe związane ze wzrostem cen środków 
ochrony indywidualnej, sprzętu typu pulsoksymetry, ssaki, 
dyfuzory zamgławiania itp.,

6. niemożność pogodzenia wytycznych Ministerstwa Zdro-
wia wydanych w porozumieniu z Konsultantem Krajowym 
ds. Psychiatrii zalecających znaczące ograniczenie przyjęć na 
oddziały psychiatryczne do pacjentów spełniających kryteria 
ustawowe do przyjęcia w trybie art. 23 i 24 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, a jednocześnie wymaganiami NFZ 
związanymi z kontraktem i koniecznością wypełniania wy-
mogów wynikających z zawartej umowy w celu uzyskania 
płatności za wykonane usługi.

Informacje NRPiP
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Jako samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mamy 
ustawowe prawo do zajmowania stanowiska w sprawach stanu 
zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz or-
ganizacji ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec 
czego stanowczo domagamy się respektowania Konstytucji RP.

 Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa 
równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez wła-
dze publiczne. 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Wnosimy o pilne uregulowanie powyższych kwestii w zakresie 
udzielanych świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów szpitali 
psychiatrycznych oraz realizacji tych świadczeń przez personel 
pielęgniarski w stanie epidemii, z zapewnieniem bezpieczeństwa 
wykonywania zawodu oraz uznania dodatkowego wynagrodze-
nia pielęgniarkom i pielęgniarzom za pracę z osobami zarażo-
nymi SARS-CoV-2.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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I  
nterpelacja w sprawie roli pielęgniarek - COVID-19

Warszawa, 26.11.2020 r.
Monika Wielichowska 
Poseł na Sejm RP

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

Interpelacja  
w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek  
w strategii walki z pandemią COVID-19

Szanowny Panie Premierze,

całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na 
rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, wyraża swój 
sprzeciw wobec dotychczasowych działań rządu. Środowisko nie 
zgadza się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia 
największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych zawartej w strategii rządu w zakresie walki z pandemią 
COVID-19 w tym tzw. Strategia 3.0.

Z powodu braku faktycznych działań na rzecz wdrożenia przyję-
tego uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r. do-
kumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce” Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Polskie Towarzystwo Położnych 
oczekuje pilnej redefinicji dotychczasowych ról i kompetencji pielęg-
niarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.

Środowisko apeluje o wprowadzenie zmian w strategii walki z pan-
demią koronawirusa w odniesieniu do podstawowych obszarów 
systemu, tj.:

I. Działań ogólnosystemowych.
II. Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
III. Opieki szpitalnej i Izolatoriów.

Interpelacja poselska
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IV. Opieki pozaszpitalnej nad pacjentami z chorobą COVID-19 - 
opieka długoterminowa i domy pomocy społecznej.

Ad I. Działania ogólnosystemowe

W całym systemie ochrony zdrowia brakuje co najmniej 100 tysięcy 
pielęgniarek, a z każdym miesiącem wzrasta liczba kadr wyłączonych 
z powodu choroby, kwarantanny lub zakażania COVID-19. 

Niestety, z 5 317 wydanych od początku 2020 roku praw wykony-
wania zawodu tylko 1 121 pielęgniarek i położnych zostało zatrud-
nionych w systemie. 

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych mających 
na celu wsparcie personelu pielęgniarskiego.

1. I. Czy rząd zapewni dostępność szczepień przeciw grypie dla 
wszystkich pielęgniarek i położnych funkcjonujących w syste-
mie opieki zdrowotnej oraz wszystkich pracowników medycz-
nych i Polaków wymagających szczególnej ochrony?

2. I. Czy uregulowane zostaną kwestie poziomu wynagrodzeń 
i warunków pracy pielęgniarek i położnych, aby spowodować 
odpowiedni stan zatrudnienia oraz zainteresowania absolwen-
tów szkół średnich kształceniem i pracą w tych zawodach?

3. I. Czy uruchomione zostaną dodatkowe etaty pielęgniarskie 
w wymiarze co najmniej 10 tysięcy ze środków Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19?

4. I. Czy rząd zaangażuje studentów kierunków medycznych do 
pracy w placówkach medycznych, jako czasowe zatrudnienie 
personelu dodatkowego, do realizacji zadań pielęgniarsko-
-opiekuńczych i administracyjnych?
Plan ten można wdrożyć poprzez zmianę harmonogramu orga-
nizacji roku akademickiego dla wybranych kierunków studiów, 
wprowadzając przerwę epidemiczną na okres od 1 grudnia 
2020 do 1 marca 2021, wraz z jednoczesnym wydłużeniem 
roku akademickiego dla tych kierunków w okresie wakacyjnym. 
Działanie to wymaga odrębnego finansowania poza środkami 
zawartymi w umowach z NFZ.

5. I. Czy rząd zatrudni na szeroką skalę opiekunów medycznych 
w podmiotach leczniczych jako pomoc pacjentom, pielęg-
niarkom i położnym?

Interpelacja poselska
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Ad II. Podstawowa opieka zdrowotna

Zgodnie z obowiązującym prawem należy usankcjonować rolę 
pielęgniarki i położnej POZ w udzielaniu samodzielnych świadczeń 
zdrowotnych w procesie diagnozowania, monitorowania i opieki 
nad pacjentami z COVID-19, a także nad pozostałymi pacjentami 
POZ, w tym z chorobami przewlekłymi wymagającymi doraźnej 
pomocy medycznej.

1. II. Czy rząd powierzy pielęgniarkom i położnym możliwość 
samodzielnego kierowania pacjentów na testy, monitorowania 
pacjentów w trakcie izolacji domowej, monitorowania pacjen-
tów z COVID-19 w grupie wiekowej 65 plus oraz faktycznego 
wdrożenia porady pielęgniarskiej i położniczej w POZ?
W celu realnego wprowadzenia porad niezbędne jest ustalenie 
zarządzeniem prezesa NFZ warunków finansowania. Wycena 
porady powinna być uzależniona od kategorii usługi (telepo-
rada, porada w gabinecie, porada domowa), z uwzględnieniem 
wysokich obecnie kosztów środków ochrony osobistej oraz 
bezpiecznego transportu w przypadku wizyt domowych.

2. II. Czy wdrożone zostaną uprawnienia pielęgniarek do kwa-
lifikacji pacjentów dorosłych do szczepień - obecnie przeciw 
grypie, a w najbliższej przyszłości masowych szczepień milio-
nów obywateli szczepionkami przeciw SARS-CoV-2?
Niestety pielęgniarki i położne POZ w dobie pandemii z po-
wodu braku właściwych rozwiązań systemowych wykonują 
w znacznej mierze zadania administracyjne i pomocnicze. Efek-
tem rekomendowanych przez środowisko pielęgniarek i  po-
łożnych zmian będzie realna poprawa dostępności świadczeń 
zdrowotnych realizowanych w POZ.

Ad III. Lecznictwo szpitalne i izolatoria

Problemy środowiska pielęgniarek i położnych pracujących w szpi-
talach są lekceważone, a głęboki deficyt kadr powoduje, że pacjenci 
pozbawieni są należnej opieki.

1. III. Czy rząd zatrudni dodatkowy personel pomocniczy, prze-
znaczony do realizacji zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych i ad-
ministracyjnych w oddziałach szpitalnych?
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2. III. Czy rola i decyzyjność kadry pielęgniarek i położnych 
epidemiologicznych zostanie wzmocniona oraz wyposażona 
w pełne uprawnienia decyzje w zakresie odpowiedzialności za 
standardy organizacyjne szpitala w okresie pandemii?

3. III. Środowisko pielęgniarek i położnych rekomenduje stan-
dardy organizacyjno-kadrowe w izolatoriach na poziomie - 
1  pielęgniarka/30-50 chorych/dyżur oraz 2 osoby personelu 
pomocniczego. Zarządzanie opieką w izolatorium należy po-
wierzyć kierownikom opieki, wyposażając ich w odpowiednie 
do zadań kompetencje decyzyjne. 
Czy rząd uwzględni powyższe rekomendacje?

Ad IV. Opieka pozaszpitalna nad pacjentami z chorobą COVID-19 
- opieka długoterminowa i domy pomocy społecznej

W systemie opieki zdrowotnej brakuje rozwiązań organizacyjnych 
gwarantujących zapewnienie bezpiecznych warunków nadzoru 
i  opieki nad pacjentami z chorobą COVID-19 leczonych w domu, 
w zakładach opieki długoterminowej lub przebywających w DPS-ach.

1. IV. Czy uregulowane zostaną warunki i zasady finansowania 
monitorowania i koordynacji opieki nad pacjentami COVID-19 
leczonymi w domu, w zakładach opieki długoterminowej oraz 
w DPS-ach?
Z uwagi na realizację zadań w opiece domowej, w warunkach 
szczególnego ryzyka, dużej samodzielności i związanej z tym 
odpowiedzialności zawodowej, środowisko pielęgniarek i po-
łożnych proponuje, aby wyodrębnić nowe świadczenie zdro-
wotne w systemie NFZ „Opieka pielęgniarska pozaszpitalna 
dla pacjentów COVID-19”. Potrzeby kadrowe w zakresie opieki 
domowej to co najmniej 2 pielęgniarki COVID-19 na 5-10 tys. 
mieszkańców, czyli np. na jedną gminę. Potrzeby krajowe to 
minimum 6 tysięcy pielęgniarek.

2. IV. Czy w zakładach opieki długoterminowej (stacjonarnych 
i domowych) wdrożone zostanie dodatkowe finansowanie 
związane z procedurami zapobiegania pandemii koronawirusa?

3. IV. Czy rząd usankcjonuje i wdroży standardy wykonywania 
świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski zatrud-
niony w DPS-ach?
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Powyższe propozycje przedstawione przez środowisko pielęgnia-
rek i położnych pozwolą na zapewnienie realnej, profesjonalnej 
i odpowiadającej potrzebom zdrowotnym pomocy dla pacjentów 
z  COVID-19 przebywających poza szpitalami oraz pozwolą na 
zaangażowanie i wzmocnienie kadry pielęgniarek specjalistek w 
podjęciu nowej roli w walce z pandemią koronawirusa.

Panie Premierze, w związku z powyższymi informacjami proszę 
o odpowiedź na pytania dotyczące czterech podstawowych obsza-
rów systemu opieki, przedstawionych przez środowisko pielęgniarek 
i położnych w Polsce.

Z wyrazami szacunku 
Monika Wielichowska  

Poseł na Sejm  
Rzeczypospolitej Polskiej
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O  
dpowiedź MZ na interpelację poselską

Warszawa, 20 stycznia 2021
Minister Zdrowia 
RKPM.050.1.2020.JŚ

Pani Elżbieta Witek  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 15 903 Pani Moniki Wielichowskiej 
wraz z grupą posłów, w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w stra-
tegii walki z pandemią COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie po-
niższych informacji.

Odnosząc się do poszczególnych propozycji przedstawionych w in-
terpelacji oraz zadanych w niej pytań na wstępie należy wskazać, że 
szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, 
lecz jedynie zalecanym w związku z czym Ministerstwo Zdrowia 
nie składa zamówień i nie dokonuje zakupu szczepionek sezono-
wych przeciw grypie. Jest to rynek komercyjny ograniczony jedynie 
w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji. 

Zgodnie z zapowiedziami firm farmaceutycznych w sezonie 
2020/2021 na polskim rynku są dostępne następujące szczepionki:

- Influvac TeTra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,
- vaxIgrIpTeTra firmy Sanofi Pasteur,
- fluarIx TeTra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
- fluenz TeTra firmy AstraZeneca AB.
W dniach 1-16 października 2020 r. przez formularz dostępny na 

stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl. podmioty lecznicze, które 
zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie 
szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych pod-
miotach; pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki 
zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ 
w innym zakresie świadczeń zdrowotnych, apteki ogólnodostępne i 
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punkty apteczne, mogły zgłaszać zapotrzebowanie na szczepionki 
na grypę. W ramach realizacji akcji szczepionkowych prowadzonych 
przez Ministerstwo Zdrowia, ARM oraz inne resorty 513 279 szcze-
pionek zostało już dostarczonych do podmiotów, które realizują 
akcje szczepionkowe (w tym akcja szczepienia personelu medycznego 
i innego zaangażowanego w udzielanie świadczeń medycznych, pra-
cowników DPS, ZOL i pracowników GOPR, farmaceutów, techników 
farmaceutycznych i wielu innych).

Niezmiernie istotny jest fakt, że szczepionki przeznaczone dla per-
sonelu medycznego zamawiane w ramach podjętych przez Ministra 
Zdrowia działań pochodziły z innej puli niż szczepionki dostępne 
w obrocie aptecznym zatem nie uszczuplały liczby produktów dos-
tępnych w obrocie. Ministerstwo Zdrowia zapewniło dostęp do 
szczepionek dla podmiotów, które złożyły zamówienie poprzez for-
mularz dostępny na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl, w liczbie 
odpowiadającej zamówieniom. W ramach posiadanych zasobów 
szczepionek Minister Zdrowia podejmuje kolejne działania mające na 
celu udostępnienie szczepionek pracownikom laboratoriów COVID 
oraz personelu i pacjentów pomiotów opieki długoterminowej (ZOL, 
ZPO). Ponadto w okresie 23-27 listopada 2020 r. podmioty Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej poprzez portal pod adresem: szczepion-
kanagrype.mz.gov.pl, mogły składać zapotrzebowanie na bezpłatne 
szczepionki przeciw grypie dla pacjentów w wieku 75+ będących pod 
opieką tych podmiotów - akcja została przedłużona do 11 grudnia 
2020 r. Na podstawie zebranych zapotrzebowań (po 27 listopada 
2020 r.), dostawy szczepionek zostały zrealizowane sukcesywnie do 
POZ, które realizują szczepienia dla ww. grupy osób. Szczegółowa 
analiza wyszczepialności polskich obywateli zostanie przeprowa-
dzona po zakończeniu sezonu szczepień na grypę, dane te pomogą 
w opracowaniu strategii upowszechniającej szczepienia oraz pozwolą 
na oszacowanie zamówień szczepionek na grypę na przyszły sezon.

Mając na uwadze kwestie dotyczące wynagrodzeń i warunków pra-
cy pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję, że systematycznie 
zwiększane są nakłady na system ochrony zdrowia w naszym kraju. 
Zgodnie z przepisami ujętymi w art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) na finansowanie 
ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wyso-
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kości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem 
że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 
ochrony zdrowia w latach 2018-2024 nie może być niższa niż:

1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
6) 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r.

Należy również dodać, że w ostatnich latach ostateczne nakłady 
na ochronę zdrowia były wyższe od pierwotnie planowanych. Po-
wyższe rozwiązanie ukierunkowane jest m.in. na poprawę kondycji 
finansowej podmiotów leczniczych, a co za tym idzie na coraz lepsze 
zabezpieczenie finansowe procesu pozyskiwania kadr pielęgniarskich.

Jednocześnie należy wskazać, że przyjęte zostały regulacje prawne 
utrzymujące do 1 lipca 2021 r. dotychczasowy sposób finansowania, 
wynikających z porozumień zawieranych z partnerami społecznymi, 
wzrostów wynagrodzeń m. in. dla grupy zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych, regulowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Natomiast w celu zagwarantowania minimalnych poziomów wyna-
grodzeń m. in. pielęgniarek i położnych obowiązują regulacje ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych (Dz. U. z roku 2020 poz. 830). W ramach noweli-
zacji tej ustawy wprowadzono rozwiązanie utrzymujące mechanizm 
podwyższania najniższych wynagrodzeń również po dniu 1 stycznia 
2022 r. Ponadto wprowadzono od lipca 2021 r. do porządku praw-
nego ustawowe gwarancje praw nabytych dla osób objętych dotąd 
wzrostami wynagrodzeń finansowanych w ramach wyodrębnionych 
strumieni środków finansowych. Jednocześnie informuję, że kwestie 
systemowego regulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia będą 
przedmiotem dalszych prac w ramach instytucji dialogu trójstron-
nego, w tym w ramach działającego przy Ministerstwie Zdrowia 
branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

W nawiązaniu do uruchomienia dodatkowych etatów pielęgniar-
skich w walce z epidemią COVID-19, pragnę podkreślić, że w 2020 r. 
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środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pocho-
dzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z rezerw celowych, 
w  których dokonano zmiany przeznaczenia na podstawie ustawy 
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). W ramach środków przeka-
zywanych z ww. rezerw uruchamiane są również środki na bieżące 
wsparcie podmiotów leczniczych. Należy jednak podkreślić, że wnios-
kującymi o wydanie decyzji zwiększających budżety tych jednostek 
są właściwi wojewodowie, natomiast wydawanie decyzji znajduje się 
w kompetencji Ministra Finansów (Minister Zdrowia merytorycznie 
opiniuje złożone wnioski). Nadmienić również należy, iż to wojewo-
dowie odpowiedzialni są za monitorowanie sytuacji dotyczącej stanu 
zatrudnienia personelu medycznego, w tym pielęgniarek, na obszarze 
danego województwa i w sytuacji braku dostępności odpowiedniej 
liczby personelu medycznego wojewodowie uprawnieni są między 
innymi do wydania decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu 
epidemii, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). 

Koszty wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 10, 
w przypadku skierowania do pracy na podstawie decyzji, o której 
mowa w ust. 2, są wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 
i 1747), o czym stanowi art. 47 ust. 10b ww. ustawy. Dodatkowo in-
formuję, iż ustalenie liczby pracowników do wykonania określonych 
zadań jest elementem procesu zarządczego. Zgodnie z przepisami 
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędą-
cym przedsiębiorcą ponosi kierownik podmiotu leczniczego.

Kierownik podmiotu leczniczego posiada pełną wiedzę na temat 
możliwości zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej oraz or-
ganizacji pracy zatrudnionego na oddziale personelu, to właśnie 
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w  kompetencji kierownika podmiotu leczniczego w pierwszej ko-
lejności spoczywa obowiązek zapewnienia personelu medycznego, 
który będzie udzielał świadczeń w ww. podmiocie.

Zatem za kształtowanie polityki kadrowej, w tym konieczność 
zapewnienia odpowiedniej liczby kadr medycznych niezbędnych do 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym podmiocie leczni-
czym, pozostaje w kompetencjach kierownika podmiotu leczniczego.

Odnosząc się do kwestii zaangażowania studentów kierunków 
medycznych do pracy w placówkach medycznych, jako czasowe zat-
rudnienie personelu dodatkowego, uprzejmie informuję, że z dniem 
29 listopada 2020 r. weszły w życie - wprowadzone ustawą z dnia 28 
października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z prze-
ciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) - przepisy art. 47 ust. 14 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), 
zgodnie z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii „w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii, na podstawie decyzji o skierowaniu do pracy 
przy zwalczaniu epidemii” mogą brać udział:

1. studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu 
medycznego,

2. doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
w  dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceu-
tyczne i nauki o zdrowiu,

3. osoby kształcące się w zawodzie medycznym,
4. osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które 

ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
5. ratownicy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Odnosząc się do kwestii dot. zatrudnienia opiekunów medycznych 
w podmiotach leczniczych pragnę zaznaczyć, że Ministerstwo Zdro-
wia kontynuuje prace legislacyjne nad projektem ustawy o niektórych 
zawodach medycznych, która będzie regulować kompleksowo uzys-
kiwanie kwalifikacji, zasady wykonywania oraz zasady doskonalenia 
zawodowego zawodów medycznych do tej pory nieuregulowanych 
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ustawowo. Projekt zakłada m.in. uregulowanie wymagań kwalifika-
cyjnych, m. in. dla zawodu „opiekun medyczny”. Należy zauważyć, 
iż celem projektowanej regulacji jest zagwarantowanie właściwej 
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 
poszczególne zawody medyczne. Projekt ustawy o niektórych zawo-
dach medycznych wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp 
do wykonywania zawodu jedynie osobom posiadającym właściwe 
kwalifikacje. Należy podkreślić, iż właściwe kwalifikacje to te, które 
wynikają z regulowanego w Polsce przepisami prawa kształcenia 
w tych zawodach. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia podjęło pra-
ce legislacyjne polegające na wprowadzeniu zmian do podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie „opiekun medyczny”. Dzięki 
tym działaniom, system ochrony zdrowia wzbogaci się o wyspecja-
lizowaną kadrę medyczną, która będzie stanowiła wymierną pomoc 
dla osób wykonujących inne zawody medyczne, a przede wszystkim 
pielęgniarkom, jako personelu wysoko wykwalifikowanego. Zgodnie 
z właściwością, projekt rozporządzenia zawierający nową podstawę 
programową dla zawodu „opiekun medyczny” procesowany jest przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Odnosząc się do kwestii roli pielęgniarki i położnej POZ w udzie-
laniu samodzielnych świadczeń zdrowotnych w procesie diagnozo-
wania, monitorowania i opieki nad pacjentami z COVID-19 oraz nad 
pozostałymi pacjentami POZ, pragnę zaznaczyć, iż ustawa z dnia 27 
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 172 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 
2020 poz. 1255) reguluje zakres świadczeń wykonywanych przez 
pielęgniarkę i położną. 

W odniesieniu do finansowania świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych przez pielęgniarki i położne uprzejmie przypominam, że 
Zarządzanie Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawa-
nia oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
wprowadziło opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do 
udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wpro-
wadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
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epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Wspomniana opłata 
wynosi 3% wartości świadczeń udzielonych po dniu 30 czerwca 
2020 r., wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy. Opłata 
ryczałtowa kierowana jest do wszystkich podmiotów, w tym pielę-
gniarskich i położnych, wpisanych do wykazu przez dyrektorów OW 
NFZ, o  których mowa w art. 7 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1842, z późn. zm.).

Ponadto, w dniu 25 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 187/2020/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad spra-
wozdawania oraz wyceny warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 wprowadzono dodatkowo finansowany, nowy 
produkt rozliczeniowy: - kwalifikacyjna teleporada pielęgniarska do 
programu Domowej Opieki Medycznej (99.01.0104), który dedyko-
wany jest poradzie realizowanej przez pielęgniarkę, która wykonuje 
zawód u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (porada 
udzielana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, zawiera również kwalifikację i wprowadzenie 
danych do systemu programu Domowa Opieka Medyczna). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1586) określiło, że od dnia 1 stycznia 2021  r., 
dla świadczeniodawców poz istnieje obowiązek przekazywania 
zbiorczych danych gdzie jednostką statystyczną jest porada pielę-
gniarki i  położnej poz. W związku z tym w Funduszu trwają prace 
nad wdrożeniem zasad organizacji udzielania świadczenia - pora-
da pielęgniarska, porada położnej, zasad finansowania i rozliczania 
ww. świadczenia oraz przystosowaniem sprawozdawczego systemu 
informatycznego umożliwiającego wymianę danych. Obecnie dla 
celów rozliczania udzielonych świadczeń w zakresie POZ stosuje 
się kapitacyjną stawkę roczną dla świadczeń w ramach gotowości 
pielęgniarki, położnej oraz cenę jednostkową dla jednostki rozlicze-
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niowej wizyta pielęgniarska, patronaż położnej. Stawka kapitacyjna 
zawiera opłatę za czynności pielęgniarskie i położnicze wynikające 
z określonych kompetencji zawodowych a realizowanych na rzecz 
pacjentów objętych opieką, bez ich wyodrębniania w formie porad.

Biorąc pod uwagę postulaty środowiska pielęgniarskiego w zakresie 
standardów organizacyjno-kadrowych w izolatoriach, pragnę pod-
kreś lić jak sama nazwa wskazuje, że służą one do izolowania pac-
jentów bezobjawowych i skąpo objawowych. Jeśli stan pacjenta się 
pogarsza to pacjent jest kierowany do szpitala. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organiza-
cyjnego opieki zdrowotnej w izolatorium do objęcia opieką w  izo-
latorium kwalifikują się osoby zakażone których stan nie wymaga 
leczenia szpitalnego, od których pobrano materiał biologiczny w celu 
wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na 
piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zak-
ładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub fel-
czera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego. 

Ostatnie zmiany przedmiotowego rozporządzenia tj. rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izo-
latoriach (Dz. U. poz. 2034), miały na celu doprecyzowanie warun-
ków lokalowo-pobytowych oraz opieki medycznej osób w izolacji 
pozaszpitalnej dla osób niesamodzielnych, dla której ocena skalą 
poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów. 
Powyższe ma na celu bezpieczne, czasowe izolowanie pacjentów 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opie-
kuńczych i hos picjów oraz osób przebywających w domach pomocy 
społecznej w przypadku ich zachorowania na COVID-19, a niewy-
magających leczenia w warunkach szpitalnych.

Tym samym obowiązujące przepisy pozwalają na odciążenie per-
sonelu medycznego tych placówek i przerwanie możliwości roz-
przestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jako ogniska chorobowego 
na pozostałych pacjentów tych placówek i ich pracowników. Osoby 
te będą izolowane w izolatoriach, ale standard ich opieki musi być 
dostosowany do ich stanu zdrowia. Biorąc powyższe pod uwagę 
należy zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, 
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aby wypracować przy współpracy ze środowiskami eksperckimi, 
rozwiązania pozwalające na zapewnienie pacjentom dostępu do 
wysokiej jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Należy 
zaznaczyć, iż to zarządzający izolatorium ma zapewnić możliwość 
opieki dostosowując ją do obłożenia konkretnego izolatorium i stąd 
nie narzucano norm zatrudnienia w izolatorium. Obecne obłożenie 
izolatoriów nie wskazuje potrzeby na regulowanie i wprowadzanie 
odgórnych norm regulujących zasady opieki nad pacjentem w izo-
latorium. Przygotowując rozwiązania legislacyjne w przedmiotowym 
zakresie Minister Zdrowia uwzględnił rolę pielęgniarki w opiece nad 
pacjentem w izolatorium.

W odniesieniu do kwestii sytuacji pielęgniarek zatrudnionych 
w do mach pomocy społecznej należy przypomnieć, że są one wynag-
radzane ze środków pochodzących z budżetów samorządów, zgod-
nie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy 
z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1282). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pro-
wadzenie domów pomocy społecznej jest bowiem zadaniem wła-
snym samorządów lokalnych. Stąd też za wszelkie sprawy związane 
z organizacją pracy dps-ów bezpośrednio odpowiadają prowadzą-
ce je organy. Niemniej jednak rząd wspiera działania samorządów 
w zakresie przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19, w tym również w odniesieniu do wsparcia kadry zatrud-
nionej w domach. 

I tak, w  ramach działań koordynowanych przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa od początku trwania epidemii celem wsparcia domów po-
mocy społecznej w zapewnieniu ciągłości opieki nad mieszkańcami 
przekazano dotychczas dodatkowo 137 623 675 zł. Środki mogły 
być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób 
świadczących pracę oraz zapewniających prawidłową realizację usług 
w tych placówkach, także dla zatrudnionych w nich pielęgniarek. 

Natomiast Minister Zdrowia w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł 
z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację projektu 
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeń-
stwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 
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społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na 
czas COVID-19”. 

Projekt ten (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20) realizowany jest w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego a przeznaczono nań 
blisko 250 mln zł. Środki finansowe z projektu pOWer to przede 
wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgnia-
rek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycz-
nych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy - ze 
względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia - musieli 
zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 
mln zł, w tym 33,44 mln zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 
do wynagrodzeń pracowników DPS). 

Ponadto, ze środków projektu uczestniczące w nim placówki mogą 
również dokonywać zakupów środków ochrony osobistej oraz środ-
ków dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców 
(pula środków ok. 20 mln zł.).

Omawiany projekt będzie realizowany do kwietnia 2021 r.

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu
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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 34  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
zmian w zakresie kształcenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku 
wprowadzenia następujących zmian w zakresie kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych i wnosi o:

1. zmianę Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 
2020 r. w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych 
do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. MZ 2020 r., 
poz. 10), występując o powołanie dodatkowych podzespołów 
ds. wypracowania założeń do zmian w kształceniu pody-
plomowym pielęgniarek i położnych poprzez pozostawienie 
liczby i zakresu działania tych podzespołów analogiczne do 
liczby i dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek, dla położnych, 
oraz dla pielęgniarek i położnych dotychczas występujących 
w rozporządzeniu 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 (Dz. U. 
poz. 1562).

2. pozostawienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych jako samodzielnej państwowej jednostki 
budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdro-
wia w zakresie zadań określonych w obowiązującym Zarzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych (Dz. Urz. MZ 2012 r., poz. 10 ze zm.). 
Pielęg niarki i położne stanowią najliczniejszą grupę pra-
cowników ochrony zdrowia oraz posiadają odrębny system 
kształcenia podyplomowego niż inne zawody medyczne. Są 
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zawodami samodzielnymi, a nauczanie pielęgniarstwa i po-
łożnictwa, zarówno w ramach kształcenia przeddyplomowe-
go, jak i podyplomowego uznaje się za wykonywanie zawodu, 
odpowiednio pielęgniarki lub położnej. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz dotychczasową działalność 
Centrum w systemie kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
wnosi o pozostawienie Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki pod-
ległej Ministrowi Zdrowia. 
Propozycja włączenia lub połączenia CKPPiP z inną insty-
tucją nie przyniesie wymiernych korzyści organizacyjnych 
ani merytorycznych. 

3. ograniczenie katalogu organizatorów kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych
a. w zakresie specjalizacji: okręgowe izby pielęgniarek i po-

łożnych oraz uczelnie wyższe kształcące na kierunku pie-
lęgniarstwo i/lub położnictwo (zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami Polityki wieloletniej państwa na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce),

b. w zakresie pozostałych rodzajów kształcenia podyplo-
mowego: okręgowe izby pielęgniarek i położnych, uczel-
nie wyższe kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub 
położnictwo oraz instytuty naukowo badawcze i szpitale 
kliniczne;

4. posiadanie akredytacji przez organizatorów kształcenia po-
dyplomowego, przyznawanej przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia na wniosek powołanej w tym celu rady, która 
dokona oceny spełniania obowiązujących standardów kształ-
cenia podyplomowego określonych w przepisach - powyższe 
będzie gwarancją odpowiedniego poziomu jakości kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

 Sekretarz NRPiP   Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
ismo Ministra Zdrowia do NRPiP

Warszawa, 19 grudnia 2020
Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  
Maciej Miłkowski  
PPK.8110.8.2020

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

 Szanowna Pani Wiceprezes, 
w nawiązaniu do pisma z dnia 22 października 2020 r. dotyczącego 

Stanowiska nr 34 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 
marca 2020 r. w sprawie zmian w zakresie kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych, Departament Rozwoju Kadr Medycz-
nych, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. W dniu 15 października 
2019 r. uchwałą Rady Ministrów został przyjęty dokument „Polityka 
wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” 
(z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożo-
ny przez Ministra Zdrowia. Dokument kompleksowo określa kierunki 
działań w systemie kształcenia przeddyplomowego i podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych, jakie należy podjąć, aby zapewnić 
wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej 
dla pacjentów i społeczeństwa. 

Minister Zdrowia, mając na uwadze treść ww. dokumentu, zarzą-
dzeniem z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do 
spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz.78), powołał Ze-
spół, do zadań którego należało opracowanie głównych kierunków 
zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zapro-
ponowanie składów podzespołów merytorycznych do opracowania 
szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia 
podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji no-
welizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system  kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Należy wskazać, że 
w  skład ww. Zespołu wchodzili również Przedstawiciele Naczelnej 
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Rady Pielęgniarek i Położnych. Zgodnie z §8 Zarządzenia Zespół 
zakończył swoją działalność w dniu 31 grudnia 2019 r. Ww. Zespół 
wypracował dokument pn. „Główne kierunki zmian w zakresie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. Zawarte w  nim 
propozycje rozwiązań nie są rozstrzygające co do przyszłego modelu 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a  stanowią 
jedynie kierunek do dalszych prac w tym zakresie. W dniu 24 stycznia 
2020 r. w Ministerstwie Zdrowia zostało zorganizowane spotkanie, 
podczas którego zaprezentowane zostały proponowane kierunki 
zmian w  kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych. 
W  spotkaniu uczestniczyło szerokie grono ekspertów w  poszcze-
gólnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Na postawie §4 ust. 5 ww. Zarządzenia Minister Zdrowia Zarzą-
dzeniem z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Podzespołów 
merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 10), 
powołał Podzespoły merytoryczne. Do zadań ww. Podzespołów nale-
ży opracowanie założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pie-
lęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa 
w zakresie form kształcenia, ścieżek rozwoju zawodowego, trybu 
kształcenia i jego finansowania. Ponadto, mając na uwadze wnioski 
przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, 
Minister Zdrowia Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych 
do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdr, poz. 47), powo-
łał Podzespoły: w dziedzinie pielęgniarstwa mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących, w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego, w dziedzinie pielęgniarstwa ratunko-
wego. Efektem końcowym powyższych działań będzie opracowanie 
propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących 
system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które 
to propozycje będą poddane szerokim konsultacjom publicznym. 
W ramach konsultacji każdy zainteresowany będzie mógł wnieść 
stosowne uwagi do procedowanych rozwiązań. 

Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu 
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R  
ozporządzenie MZ w sprawie wynagrodzeń

Ważna informacja  
dla pielęgniarek i położnych!

Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozpo-
rządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W wyniku działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych zostaną wprowadzone regulacje prawne, które zagwarantują 
kontynuację wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynag-
rodzeń pielęgniarek i położnych po 1 stycznia 2021.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2021 i przedłuża do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujące prze-
pisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców 
informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które 
są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na pods-
tawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz obowiązujące zasady 
wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych 
pielęgniarek i położnych.

Środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych będą przekazywane na podstawie informacji doty-
czącej liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyż-
kami, przekazanej w styczniu 2021 r. oraz w kwietniu 2021 r. 
do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez 
świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej. Natomiast w przypadku świadczenio-
dawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie 
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyj-
na stawka roczna, środki na podwyżki będą przekazywane na 
podstawie ww. informacji złożonej w styczniu 2021 r. przez tych 
świadczeniodawców.
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ogólnych warunków umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 
i 2112) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 437, 
547, 696 i 1548) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a i 3-5 oraz § 30 ust. 1a załącznika 

do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.”. 
§2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za 
pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 
załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, 
według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., o liczbie pielęgniarek 
i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód 
w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 
945 i 1493) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki 
lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczni-
czego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki 
lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczni-
czego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przelicze-
niu 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 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
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2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłą-
czeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawo-
wa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których 
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, 
sporządza także według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. 
i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2021 r.

3. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie 
danych przekazanych zgodnie z ust. 1 i 2, w terminie 14 
dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadcze-
niodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opie-

ki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 
2021 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których 
mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
1628 oraz z 2018 r. poz. 1681);

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, 
w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym 
mowa w § 2 ust. 4-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, i karze umownej w wyso-
kości do 5% tych środków.

§3. Do trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych 
w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, sto-
suje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Minister Zdrowia

Informacje NRPiP



79

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ielęgniarki w domach pomocy społecznej

Pielęgniarki pracujące  
w domach pomocy społecznej

W dniu 17.02.21 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecz-
nej odbyło się spotkanie:

- przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
w składzie Prezes Zofii Małas, Wiceprezes Marioli Łodziń-
skiej oraz Sekretarza - Joanny Walewander 

z
- przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

- Sekretarzem Stanu Stanisławem Szwedem oraz Dyrek-
tor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyną 
Pawlak. 

Spotkanie poświęcone było sytuacji warunków pracy i pła-
cy pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, 
zwłaszcza w czasie trwania epidemii. 

Strony zgodziły się, że należy zdiagnozować obecną sytuację, 
jaka występuje w Domach Pomocy Społecznej. 

Ustalenie stanu faktycznego będzie podstawą do podjęcia ko-
lejnych działań.
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DS.015.232.2020

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z wystosowywaniem przez Wojewodów pism do 
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotyczących wezwania 
do wydania przez ww. Izby wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 
1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze 
zm.) uprzejmie informuję, iż w wyniku ustaleń organów samorzą-
du zawodowego pielęgniarek i położnych podjęto decyzję, że dane 
wskazane w  art. 47 ust. 1a ww. ustawy będą przekazywane przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, a nie przez Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i Położnych. 

Powyższe jest podyktowane tym, iż to NRPiP prowadzi ogólno-
polski Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym są 
gromadzone określone ustawowo dane pielęgniarek i położnych 
posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 
z podziałem na województwa.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 562 ze zm.) Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 
zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) płeć;
5) miejsce i datę urodzenia;
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6) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu 
potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz 
kraj wydania;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8) obywatelstwo (obywatelstwa);
9) adres miejsca zamieszkania;
10) tytuł zawodowy;
11)  numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo 

o  ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery 
pop rzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z ok-
reśleniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym 
państwie niż Rzeczpospolita Polska;

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, 

numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej 
szkoły;

15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego 

- jeżeli dotyczy;
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, naz wę 

organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przy-
padku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz datę 
jego wystawienia;

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu na-
dającego stopień;

19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nada-
jącego tytuł;

20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczy-
nając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;

21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej spec-
jalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do 
właściwego rejestru;

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, 

o którym mowa w art. 26a;
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
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24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania za-
wodu;

25) stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej;

26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru po-
łożnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęg-
niarek i położnych;

27) datę zgonu.

W związku z powyższym NRPiP może przekazać dane tylko w po-
wyższym zakresie. 

NRPiP nie ma natomiast możliwości weryfikacji istnienia przesła-
nek negatywnych skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii 
zawartych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - poza 
przesłanką wieku.

Z poważaniem
Zofia Małas  

Prezes NRPiP
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P  
ismo NRPiP do Wojewody Podlaskiego

Warszawa, 15 grudnia 2020 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-CR.053.52.2020

Pan Bohdan Paszkowski  
Wojewoda Podlaski 

Szanowny Panie Wojewodo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2020 r. (PS-VI.960.213.2020.
DM) dotyczącego wezwania do wydania danych, o których mowa 
w art. 47 ust. 1a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi uprzejmie informuję, iż 4 grudnia został 
przekazany wykaz zawierający dane będące w posiadaniu Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NRPiP zgodnie z zak-
resem określonym w art. 44 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej. W zakresie tych danych jest data urodzenia, co pozwała 
na ograniczenie przekazywanego wykazu do osób spełniających 
kryterium wiekowe. 

Informacje o wkluczeniach wskazanych w. art. 47 ust 3 ww. ustawy 
nie mogą być przetwarzane przez samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych, gdyż nie stworzono takiej podstawy prawnej. 

Stoimy więc na stanowisku, że te czynności powinny być przepro-
wadzone w postępowaniu administracyjnym dotyczącym skierowa-
nia do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Na podobnym stanowisku stoi Urząd Ochrony Danych Osobo-
wych, który w piśmie otrzymanym przez NIPiP 8 grudnia 2020 r. 
(mak: DOL.023.1953.2020.WL.NP) wskazał, iż: 

„Biorąc jednak pod uwagę przepisy o ochronie danych osobo-
wych, kluczowe znaczenia ma okoliczność, że pracownik pod-
miotu leczniczego, którego dane zostały przekazane ma prawo 
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odwołać się od takiej decyzji wojewody lub ministra właściwego 
do spraw zdrowia. 

Tak więc w ocenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych to na 
tym etapie powinny być przetwarzane ewentualne dane doty-
czące stanu zdrowia tego pracownika i jego szczególnej sytuacji 
osobistej (ciąża, dane dotyczące ich dzieci).” 

Urząd zwraca także uwagę, iż: „działania związane z przeciwdzia-
łaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
nie zwalniają go (administratora danych) z konieczności przestrze-
gania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w art. 
5 rozporządzenia 2016/679” 

Mając na uwadze powyższe oraz konieczność działania w zakresie 
przewidzianym przepisami prawa a także ochrony danych wrażli-
wych osób, których dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze 
Pielęgniarek i Położnych, dane przekazane 4 grudnia zawierały zbiór 
danych (wykaz) w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Z poważaniem  
Mariola Łodzińska  
Wiceprezes NRPiP 
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P  
ismo NRPiP do Wojewody Podlaskiego

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DS.015.231.2020 

Pan Bohdan Paszkowski  
Wojewoda Podlaski

Szanowny Panie Wojewodo, 

W związku z otrzymaniem przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach pisma z dnia 30 lis topada 
2020 r. (PS-VL960.213.2020.KK) dotyczącego wezwania do wydania 
przez ww. Izby wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1 a ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
uprzejmie informuję, iż w wyniku ustaleń organów samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych podjęto decyzję, że dane wskazane 
w ww. piśmie będą przekazywane przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych, a nie przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i  Położnych. 
Powyższe jest podyktowane tym, iż to NRPiP prowadzi ogólnopolski 
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym są gromadzone 
określone ustawowo dane pielęgniarek i położnych posiadających 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 

W związku z powyższym przedstawiamy w załączeniu przedmio-
towy wykaz w żądanej formie. 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy wykaz zawiera dane 
również tych pielęgniarek i położnych, które nie podlegają skiero-
waniu do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ust. 3, 
3a i  3b przywołanej powyżej ustawy. Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych nie posiada w prowadzonym przez nią rejestrze, o którym 
mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
przedmiotowych danych. W związku z tym nie może przeprowadzić 
żądanej przez Pana weryfikacji. Stoimy na stanowisku, że te czynności 
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powinny być przeprowadzone w postępowaniu administracyjnym 
dotyczącym skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Przy tym pozwalamy sobie zauważyć w związku z przedstawionym 
przez Pana pouczeniem co do przesłanek wyłączających skierowanie 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, że jest ono co najmniej niepełne, 
w związku z czym wskazujemy co następuje. 

Zaświadczenie lekarza specjalisty wydane w trybie art. 47 ust. 3b 
przywołanej ustawy przed 29 listopada 2020 r., tj. wejściem w tycie 
ustawy z dnia 28 października 2020 r. na wstępie o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19 zachowują, zgodnie z art. 15 
pkt. 5) lit. d) w zw. z art. 26 tego aktu prawnego, ważność, a zatem 
do potwierdzenia przesłanki z orzeczonej choroby przewlekłej, na 
której przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę 
zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczonej choroby prze-
wlekłej mającej wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę 
zakaźną nie jest niezbędne orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS. 

Przy tym, ze względu na ograniczoną dostępność w trakcie epide-
mii Lekarzy Orzeczników ZUS, prosimy o zawieszenie postępowań 
w przypadku powołania się na okoliczności zdrowotne, przez osobę 
mającą zostać skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii, do 
czasu wydania takiego orzeczenia, jeśli adresat skierowania nie mógł-
by wylegitymować się zaświadczeniem wydanym przez właściwego 
lekarza specjalistę przed 29 listopada 2020 r. 

Pozwalamy sobie również podkreślić, że w przypadku posiadania 
dziecka do 14 roku życia nadal oboje rodzice są zwolnieni od skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Nowe brzmienie art. 
47 ust. 3b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi może sugerować wniosek przeciwny. Trzeba jednak 
pamiętać, że przepis ten został wprowadzony w projekcie ustawy 
z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19, który pierwotnie zakładał rezygnację z wyłączenia, 
o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt. 2b ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 15 pkt. 4 lit. c, 
tiret drugie sejmowego druku 683). Mimo rezygnacji z tej zmiany, 
brzmienie art. 47 ust. 3a zaproponowane w projekcie pozostało bez 
zmian, co należy uznawać za pomyłkę, niedopatrzenie legislacyj-

Informacje NRPiP



87

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

ne. Nie sposób bowiem utrzymywać, aby życzeniem racjonalnego 
ustawodawcy była możliwość skierowania pielęgniarki czy położ-
nej, matki noworodka, czy niemowlaka do walki przy zwalczaniu 
epidemii, jeśli tylko ojciec tego dziecka nie został do takie pracy 
oddelegowany w trybie administracyjnym. Takie rozwiązanie byłoby 
niehumanitarne. 

Ponadto, pragniemy podkreślić, że do postępowań, wszczętych 
przed 29 listopada 2020 r., należy stosować przepisy dotychczasowe 
(art. 27 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19). Tym samym w przypadku tych 
postępowań nie można kierować do pracy przy zwalczaniu epidemii 
mężczyzn powyżej 60 roku życia a poświadczeniem choroby, o której 
mowa w art. 47 ust. 3 pkt 4) ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może być opinia lekarzy specja-
listy, choćby była wydana po 29 listopada 2020 r. 

Jednocześnie wnosimy o respektowanie przy skierowaniach do 
pracy przy zwalczaniu epidemii zasad wyrażonych w projekcie Ko-
deksu Dobrych Praktyk przedstawionych w piśmie Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z 10 listopada 2020 r., skierowanym również 
do Pana do wiadomości. Kodeks ten stanowi odpowiedź na zgła-
szane przez pielęgniarki i położne z całego kraju problemy w toku 
przedmiotowych postępowań administracyjnych. 

Jeśli realizacja tych postulatów wymaga współdziałania ze strony 
samorządu, to deklarujemy jej podjęcie w ramach przyznanych nam 
uprawnień/obowiązków. W tym celu oczekujemy na kontakt z Pana 
strony na następujące dane teleadresowe: tel. 22 327 61 61; adres 
poczty elektronicznej: nipip@nipip.pl  

Z poważaniem 
Zofia Małas  

Prezes NRPiP 
W załączeniu:

1) Wykaz (zabezpieczony hasłem)
2) pismo NRPiP z 10 listopada 2020 r. wraz z projektem Kodeksu 

Dobrych Praktyk w zalesie skierowań do pracy przy zwalczaniu 
epidemii w trybie administracyjnym.
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S  
karga NIPiP przeciwko reklamie piwa

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  
wygrała skargę przeciwko reklamie piwa  

odnoszącej się w sposób krzywdzący do zawodu pielęgniarki

Treść skargi
Zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania społecznego, któ-

rego misją jest niesienie pomocy i opieka nad osobami chorymi 
oraz wsparcie zdrowych. Wykonywany jest zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.), która stawia pielęgniarki 
w niektórych sytuacjach na równi z funkcjonariuszami publicz-
nymi. 

Należy podkreślić, że tytuł zawodowy pielęgniarki i pra-
wo noszenia czepka oraz innych symboli zawodowych został 
w Polsce prawnie zagwarantowany: Ustawa o pielęgniarstwie 
z 21.02.1935 r. pozwalała na wyłączne używanie tytułu pie lęg-
niarki przez osoby, które uzyskały prawo praktyki pielęgniarskiej, 
natomiast prawo do noszenia czepka jako oznaki zawodu ure-
gulowane zostało przez Ministerstwo Zdrowia pismem okólnym 
z dnia 8 lutego 1950 (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 
lutego 1950 r). 

Aktualnie zgodnie z zapisami Ustawy o zawodach pielęg niarki 
i  położnej (art. 10) oraz Uchwały NRPiP (Uchwała Nr 96/
VH/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 
czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju 
zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz 
zasady jego używania) czepek jest elementem stroju galowego 
pielęgniarki, a warunki jego noszenia zostały dokładnie sprecy-
zowane zapisami prawa samorządowego.

W świetle przedstawionych powyżej informacji oraz pozycji 
społecznej pielęgniarek, jako zawodu medycznego o wysokim 
prestiżu i zaufaniu w polskim społeczeństwie wykorzystanie 
symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholo-

Informacje NRPiP



89

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

wego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw 
wobec takich praktyk.

Nie bez znaczenia jest to, iż samo połączenie zawodu medycz-
nego z promocją alkoholu budzi zdumienie, biorąc pod uwagę 
fakt, że uzależnienie od alkoholu jest przyczyną wielu chorób 
i samo w sobie jest chorobą. Co więcej, etykieta ta reklamując 
produkt w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia 
krzywdzący stereotyp pielęgniarki, jako osoby, definiowanej po-
przez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wyko-
nywanego zawodu zaufania publicznego. Negatywny, krzywdzą-
cy, naruszający prawa pielęgniarek dla poszanowania godności 
osobistej charakter tego przekazu dodatkowo wzmacnia nazwa 
producenta - Browar Brokreacja, która w sposób jednoznacz-
ny stanowi grę znaczeniową z wyrażenia „prokreacja”, godząc 
w godność każdej osoby wykonującej zawód pielęgniarki.

Omawiany sposób promocji produktu jest w znacznym stop-
niu nieetyczny, naruszający dobre imię pielęgniarek, prawo do 
poszanowania godności osobistej i szczególnie krzywdzący dla 
środowiska pielęgniarskiego w obecnym czasie, w którym to 
pielęgniarki toczą, na co dzień nierówną walkę z epidemią. 

Reklama ta, bowiem uprzedmiatawia przedstawicieli tego za-
wodu, podczas gdy w codziennej ciężkiej pracy przyjmują oni 
postawę podmiotową, niosąc pomoc potrzebującym, często po-
nad siły, narażając własne życie. Standardy etyki biznesu w naszej 
ocenie zostały w znacznym stopniu naruszone, a prawa rynku 
i konkurencyjność nie usprawiedliwiają i nie dają producentom 
prawa do szkalowania i obniżania prestiżu zawodu zaufania 
publicznego w oczach społeczeństwa, a wizerunek pielęgniarki 
widniejący na etykiecie jest tego znamiennym przykładem.

Konstytucja RP (art. 17) gwarantuje przedstawicielom zawo-
dów zaufania publicznego powoływanie samorządów zawodo-
wych, których jednym z zadań jest ochrona dobrego imienia 
swoich członków. Zatem reprezentując pielęgniarki zrzeszone 
w Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, stojąc na straży dobrego 
imienia swoich członków stwierdzamy, że:

W naszej ocenie producent narusza art. 12 Kodeksu Etyki 
(„1. Reklama nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiej-
kolwiek osoby fizycznej (…). 2. Postanowienia ust. 2 stosują 
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się odpowiednio do podmiotów innych niż osoby fizyczne.”) 
oraz art. 3 ust. 1 Załącznika nr 1 – Standardy Reklamy Piwa 
(Reklama piwa nie może wykorzystywać wizerunków, sym-
boli, osób lub tematów, które można uznać za obraźliwe, 
uwłaczające lub poniżające).
Wizerunek pielęgniarki na etykiecie piwa jest obraźliwy, 
uwłaczający godności zawodowej pielęgniarek, o podtekście 
dyskryminującym i obniżający autorytet i pozycję społeczną 
pielęgniarki. 
Działania marketingowe producenta w naszej ocenia stano-
wią naruszenie prawa i są poniżające dla całego środowiska 
pielęgniarskiego.
Realizując ustawowy obowiązek dbałości o dobre imię i stojąc 
na straży godności zawodu pielęgniarki, zmuszeni jesteśmy 
wys tąpić do Państwa z prośbą o pomoc w niniejszej sprawie.
Liczymy, że uznają Państwo zgłoszony problem za poważny 
i podejmą pilną interwencję w opisanej sprawie.”- pisownia 
oryginalna

W ww. skardze dotyczącej reklamy internetowej, podniesiono 
naruszenie przez reklamę norm: art. 2 ust. 1, art. 4, art. 12 i art. 
3 ust. 1 z Załącznika nr 1 - Standardy Reklamy Piwa, brzmią-
cych następująco:

Art. 2 ust. 1
• Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykony-

wane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczaja-
mi, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej 
oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 4
•  Reklamy  nie mogą  zawierać  treści  dyskryminujących, 

w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, 
płeć lub narodowość.

Art. 12
• Reklama nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiej-

kolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej 
w związku z np. pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 
bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzed-
niej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej 

Informacje NRPiP



91

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać 
wrażenie jej osobistej rekomendacji.

• Postanowienia ust. 1 stosują się odpowiednio do podmiotów 
innych niż osoby fizyczne.

Art. 3 ust. 1 z Załącznika Nr 1  Standardy Reklamy Piwa
• Reklama piwa nie może wykorzystywać wizerunków, sym-

boli, osób lub tematów, które można uznać za obraźliwe, 
uwłaczające lub poniżające.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pi-
semną odpowiedź na skargę o następującej treści: 

„Szanowni Państwo, w nawiązaniu do informacji, którą od 
Państwa otrzymaliśmy, oraz treści skargi, która do Państwa 
wpłynęła, chciałbym odnieść się do tej sprawy w treści maila, 
skoro jest to dla Państwa kanał wiążący. 
Spółka BrOkreacja sp. z o.o., którą reprezentuję, działa w bran-
ży Piwa Rzemieślniczego, czyli tzw. Piwnej Rewolucji. 
Istotą Piwnej Rewolucji w Polsce jest odkrywanie i popu-
laryzacja dotąd nieznanych styli piwnych wśród polskiego 
konsumenta i promowania kultury degustowania piwa, za-
miast upijania się nim. Sednem naszej misji jest więc dążenie 
do przedstawiania piwa, jako napoju degustacyjnego, który 
pije się z umiarem i „dla smaku” zamiast upijać się nim - co 
jest domeną browarów koncernowych. 
Klient, którego interesuje przede wszystkim aspekt alkoho-
lowy, nie wybierze naszych produktów, gdyż są wielokrotnie 
droższe od piw koncernowych, o tej samej zawartości alko-
holu. Nieprawdą jest więc, że nasza działalność produkcyjna 
przyczynia się do rozpowszechniania problemu alkoholowe-
go w Polsce - jest dokładnie na odwrót.
Wracając jednak do sedna skargi, czyli naszej etykiety „The 
Nurse”, należy spojrzeć na temat w szerszej perspektywie. 
W przeciągu naszej 6 letniej działalności, wypuściliśmy po-
nad 150 (!) różnych piw, spośród których spora część dotyczy-
ła profesji i zawodów (przedmiotowe piwo „The Nurse” jest 
jedną z nich), oraz spora część miała charakter humorystycz-
ny. W załączeniu niniejszego maila przesyłam kilka innych 
przykładów etykiet piwnych, które odnoszą się do zawodów, 
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stereotypów czy charakterystycznych postaw ludzkich. Wy-
bierając taką ścieżkę identyfikacyjną nie obrażamy nikogo, 
ale korzystamy z przysługującego nam prawa do swobody 
twórczej, prawa do satyry czy karykatury. 
Bardzo dbamy o to, by żadna część naszej pracy nie uraziła 
nikogo personalnie ani nie naruszała obowiązującego prawa 
czy norm obyczajowych.
Reakcję Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy 
jako głębokie niezrozumienie przesłania naszej linii komuni-
kacyjnej i opaczne zrozumienie jego intencji. Podejrzewamy, 
że NIPiP może nie znać szerszej gamy naszych produktów 
i rozpatrywać etykietę „The Nurse” w oderwaniu od reszty 
i na podstawie subiektywnej interpretacji. Mamy podsta-
wy przypuszczać również, że osoby, które podjęły decyzję 
o zgłoszeniu skargi nie są w naszej grupie docelowej, mogą 
nie znać naszej branży i czasem nie rozumieć sensu przekazu 
marketingowego, projektując w jego miejsce swoje obawy 
czy uprzedzenia.
Chcielibyśmy więc uspokoić i Państwa i Izbę, że ani nasza 
etykieta, ani polityka, ani intencja nie ma na celu obrażać 
szanownego zawodu pielęgniarek lub położnych a odnosić się 
właśnie (obok wielu innych naszych etykiet) do stereotypów 
funkcjonujących w popkulturze. Jesteśmy zaskoczeni, że kto-
kolwiek mógł tak zinterpretować naszą grafikę i cieszymy się, 
że jest to przypadek odosobniony. Żaden inny człowiek ani 
grupa zawodowa nie miała nigdy zastrzeżeń do którejkolwiek 
z naszych ponad 150 etykiet, które przygotowaliśmy i wypu-
ściliśmy na rynek w takiej samej intencji i podobnej formule. 
Dostrzegamy wręcz odwrotną tendencję – nasze piwo „The 
Teacher” jest ponadnormatywnie często kupowane właśnie 
przez nauczycieli obojga płci, których cieszy i bawi nawiąza-
nie do ich (równie ważnej i szanowanej) profesji.
Wniosek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy 
więc jako objaw przemęczenia obiektywnie trudną sytuacją, 
w jakiej znajduje się obecnie cała Służba Zdrowia. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni i głęboko szanujemy wszystkie 
osoby, które angażują się i ryzykują własne zdrowie w nie-
równej walce z Pandemią. Rozumiem, że w takich okolicz-
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nościach może być trudno zdobyć się na poczucie humoru, 
dlatego raz jeszcze zapewniamy, że ani teraz ani w przeszłości 
czy przyszłości nie robimy, nie robiliśmy i nie będziemy ro-
bić nic, co byłoby być skierowane przeciwko szlachetnemu 
zawodowi Pielęgniarki czy Położnej.
W tym kontekście, odbieramy przedmiotową skarga jako 
nieporozumienie oparte bardziej na emocjach niż racjonal-
nych pobudkach. Jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie, 
czy nasz w nim udział, jest więc z założenia bezzasadny. 
Równocześnie liczę na to, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych zdobędzie się na spojrzenie na ten temat z dystansu.” 
- pisownia oryginalna

Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył 
się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 
4, i art. 3 ust. 1 z Załącznika nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) 
Kodeksu Etyki Reklamy. 

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona 
w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre oby-
czaje. Zespól Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie 
dyskryminacji kobiet wykonujących zawód pielęgniarki który 
jest zawodem zaufania publicznego. 

Zespół uznał, że przedmiotowa reklama piwa wykorzystuje 
wizerunek pielęgniarki w sposób który można uznać za obraźliwe 
lub uwłaczające traktowanie.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że właściwy wizerunek 
zawodu stanowi o jego prestiżu i pozycji. Dotyczy to różnych 
zawodów, a w przypadku pielęgniarek - prestiżu i pozycji wśród 
zawodów medycznych. 

W przypadku pielęgniarek wrażenia bardzo często oparte są 
na stereotypach i na wizerunku masowo obecnych i kreowanych 
w mediach, co jest niesprawiedliwe i krzywdzące. 

Współcześnie w kreowaniu wizerunku społecznego pielęgniarki 
znaczącą rolę odgrywają media, które wykorzystują różne formy 
przekazu, w szczególności reklamy, seriale, programy rozryw-
kowe itd. Badania społeczne w wielu krajach wykazują, że wie-
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le filmów i motywów graficznych dostępnych głównie w social 
mediach przedstawia pielęgniarki w bardzo uwłaczający spo-
sób, przede wszystkim jako obiekty seksualne oraz jako „głupie 
blondynki”, dużo rzadziej jako wykwalifikowane profesjona-
listki. Taki wizerunek jest bardzo trudno zmienić, zwłaszcza, 
jak ciągle jest podtrzymywany. Omawiany problem nie dotyczy 
tylko Polski. Jest problemem piętnowanym w wielu krajach na 
całym świecie w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, czy 
w Australii. Stereotyp pielęgniarki jako symbolu seksu został 
ukształtowany przez dziesięciolecia. 

Wiele osób nie wie, jak wysoki jest poziom ich wykształcenia 
oraz szeroki zakres praktyki pielęgniarskiej, w związku z czym 
są podatni na promowanie błędnych, negatywnych  stereotypów. 
Media mają ogromny wpływ na kształtowanie społecznych war-
tości i cech zawodów medycznych. 

Krzywdzące stereotypy pielęgniarek (także pokojówek i stewar-
des!) jako obiektów seksualnych prowadzą media do pomijania 
prawdziwego znaczenia roli pielęgniarek w opiece medycznej. To 
generuje - rodzi brak szacunku do tego zawodu. Nieznajomość 
i brak szacunku dla pracy pielęgniarek utrudnia im wykonywanie 
pracy zawodowej, ale także może zagrażać ich bezpieczeństwu 
i życiu (np. moles towanie seksualne przez pacjentów). 

Odnosząc się do argumentu korzystania z dozwolonej formy 
satyry, uwzględniając fakt iż granice satyry są szerokie, Zespół 
Orzekający wskazał, że nie ma żadnych podstaw do akceptacji 
pog lądu, że każda satyra wyłącza bezprawność działania saty-
ryka. 

Jednocześnie Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmio-
towej reklamie naruszenia art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy 
i oddalił zarzut przedstawiania lub odnoszenia się w reklamie do 
jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej 
w związku z np. pełnieniem przez nią funkcji publicznych, bez 
uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody 
opisywania lub odnoszenia się do rzeczy będącej własnością kon-
kretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej 
rekomendacji. 
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W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit c) 
Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak 
w pkt. 1 uchwały. 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony 
mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w ter-
minie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. 

Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i do-
wody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez 
Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.

Źródło: 
https://radareklamy.pl/uchwala-nr-zo-001-21u-w-sprawie-
brokreacja-sp-z-o-o-z-dnia-10-lutego-2021-r-zespolu-
orzekajacego-w-sprawie-skargi-b2b-o-sygn-akt-ker-215-20/
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P  
oradnik: zawód pielęgniarki i położnej 

Poradnik dotyczący zmian prawnych,  
związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej 

w związku z wystąpieniem COVID-19 
 począwszy od 29 listopada 2020 roku

I. Wprowadzenie 
29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne 
istotne dla pielęgniarek i położnych. 
Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: 
▶ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzyso-
wym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, 
poz. 2112) oraz

▶ ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziała-
niem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113). 

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaan-
gażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynag-
rodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skiero-
wanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji 
administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki 
wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII). 
Ta sama ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy - 100% i wy-
nagrodzenie chorobowe 100% dla pracowników podmio-
tów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali skierowani na 
kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związku 
z  wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad.  VIII). 
Taka sama regulacja dotyczy pracowników domów pomocy 
społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę uprawnio-
nych, to wprowadzono możliwość dochodzenia wyrównania 
zasiłku chorobowego do 100%, za okres od 5 września 2020 r. 
(z tym dniem wygasł poprzedni przepis, który gwarantował 
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zasiłek chorobowy 100%). Wyrównanie wymaga wniosku do 
ZUS (ad. VIII).
Zmiany dotyczyły również kwestii poświadczania obciążenia 
chorobą, stanowiącą podstawę do zwolnienia od skierowania 
do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), podwyższenia 
wieku granicznego skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii do 65 lat dla mężczyzn (ad. IV), kryteriów zwol-
nienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii 
związanych z rodzicielstwem (ad. V). Ponadto, wprowadzo-
no możliwość bycia skierowanym do pracy za swoją zgodą 
przy zwalczaniu epidemii, pomimo istnienia niektórych oko-
liczności, które dotychczas sprzeciwiały się temu. Wreszcie, 
przewidziano przedłużenie okresu skierowania do pracy przy 
zwalczaniu epidemii, jeśli w czasie jego trwania powstała 
niezdolność do pracy, o czas jej trwania (ad. III). 
Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialności kar-
nej w związku z opieką nad pacjentem covidowym (tzw. klau-
zula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia konieczne jest 
działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie znajdzie ona 
zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezachowania reguł 
ostrożności.

Poniżej, w formie w pytań i odpowiedzi, w przystępny sposób, 
prezentujemy poruszoną powyżej tematykę

II. Sposób poświadczenia o chorobie zwalniającej  
ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii  
w trybie administracyjnym 

1)  Mam zaświadczenie od lekarza specjalisty sprzed 
29.11.2020 r. o chorobie przewlekłej, na której przebieg 
ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną 
będącą przyczyną epidemii / chorobą przewlekłą, która ma 
wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną. 
Czy to wystarczy, czy muszę mieć opinię lekarza Orzecznika 
ZUS?

Tak, wydane do 29 listopada 2020 r. zaświadczenia lekarza 
specjalisty są nadal ważne. 
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2) Nie mam zaświadczenia od lekarza specjalisty sprzed dnia 
29.11.2020 r. Czy jeśli zostanę skierowana decyzją adm. 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, to mogę posłużyć się 
zaświadczeniem lekarskim lekarza specjalisty wydanym 
po 29.11.2020 r.?

Nie, po 29 listopada 2020 r., tego rodzaju zaświadczenie może 
być wydane jedynie przez lekarza Orzecznika ZUS. Jednak 
proszę odwołać się od decyzji, dołączając do odwołania za-
świadczenie lekarza specjalisty. Być może zostanie uznane, 
choć nie powinno.

NRPiP sprzeciwiała się tej regulacji w toku prac par-
lamentarnych jako zmierzającej do istotnego ograni-
czenia, czy wręcz wykluczenia działania w praktyce tej 
okolicznoś ci wyłączającej skierowanie do pracy przy 
zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym, ale 
nie zostaliśmy wysłuchani.

3) Jaka jest procedura wydania zaświadczenia przez leka-
rza orzecznika ZUS, żeby poświadczyć obciążenie mojej 
osoby chorobą przewlekłą, na której przebieg ma wpływ 
zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą 
przyczyną epidemii / chorobą przewlekłą, która ma wpływ 
na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną, co sta-
nowi przeciwskazanie do skierowania mnie do pracy przy 
zwalczaniu epidemii?

Procedura nie została ustalona ani w ustawie, ani nie ma 
upoważnienia dla rozporządzeniu, które ją ustali. W czasie 
epidemii dostęp do lekarzy Orzeczników ZUS jest utrudnio-
ny. Należy złożyć wniosek do ZUS-u o umówienie wizyty 
do ZUS-u właściwego wedle miejsca zamieszkania. W od-
wołaniu od ewentualnej decyzji o skierowaniu do pracy 
przy zwalczaniu epidemii należy powołać się na złożenie 
tego wniosku i brak jego rozpatrzenia oraz wnieść o wstrzy-
manie natychmiastowej wykonalności decyzji i zawieszenie 
postępowania do czasu wydania zaświadczenia przez lekarza 
orzecznika ZUS. W odwołaniu należy okazać dokumentację 
lekarską lub zaświadczenie właściwego lekarza specjalisty. 
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NRPiP w toku prac parlamentarnych zwracała uwagę na 
braki tego rozwiązania prawnego, w szczególności brak 
określenia trybu wydawania takiego zaświadczenia, ale 
nie zostaliśmy wysłuchani.  

III. Przedłużenie okresu skierowania do pracy  
przy zwalczaniu epidemii o czas choroby, kwarantanny, 
izolacji w warunkach domowych

1) 30.11.2020 r. zostałam skierowana na 3 m-ce do pracy 
przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji adm. Jeśli 
zachoruję w czasie tej pracy albo zostanę skierowana na 
kwarantannę, do izolacji, izolacji w warunkach domowych, 
to czy będę musiała ten czas odpracować?

Niestety, od 29 listopada 2020 r. obowiązuje zasada, zgodnie 
z którą choroba czy wskazane przez Panią formy odosobnie-
nia, które przypadły w czasie skierowania przedłużają okres 
skierowania. 

NRPiP sprzeciwiała się tej regulacji w toku prac parla-
mentarnych, ale nie zostaliśmy wysłuchani. 

2) Zostałam skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii 
przed 29.11.2020 r. Nie mam już prawa odwołania. Jeśli 
zachoruję w czasie tej pracy albo zostanę skierowana na 
kwarantannę, do izolacji, izolacji w warunkach domowych, 
to czy będę musiała ten czas odpracować?

Odpowiedź jak w pkt. 1.

IV. Wiek jako okoliczność zwalniająca od skierowania  
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 
administracyjnym

1) Jestem pielęgniarzem. Mam 61 lat. Czy mogę zostać skie-
rowany do pracy przy zwalczania epidemii?

Od 29 listopada 2020 r. został podwyższony wiek dla męż-
czyzn, którego przekroczenie stanowi okoliczność sprzeci-
wiającą się skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
Dotychczas było to 60 lat. Obecnie jest to 65 lat. 
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2) 27.11.2020 r. dostałem decyzję o skierowaniu do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. Jestem pielęgniarzem. Mam 61 lat. 
Czy mogę się odwołać od tej decyzji ze względu na wiek?

Od 29 listopada 2020 r. obowiązuje wyższe kryterium wie-
kowe dla mężczyzn, które dotyczy wykluczenia od skiero-
wania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jednak do po-
stępowań w sprawie skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii, które rozpoczęły się przed 27 listopada 2020 r. i 
się nie uprawomocniły stosuje się wcześniejsze przepisy. Do-
tychczas mężczyźni powyżej 60 roku życia nie mogli być 
skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie admi-
nistracyjnym. Ta właśnie regulacja będzie aktualna w Pana 
przypadku. Może się Pan odwołać od decyzji powołując się 
na wcześniejsze przepisy. 

3) Jestem pielęgniarzem, skończyłem 65 lat. Chciałbym zgło-
sić się z wnioskiem o skierowanie do pracy przy zwalcza-
niu epidemii w trybie decyzji administracyjnej. Czy mój 
wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony?

Tak, po 29 listopada 2020 r. pomimo przekroczenia wieku 65 
lat, można dobrowolnie zgłosić się do pracy przy zwalczaniu 
epidemii w trybie administracyjnym. Co do zasady ukończe-
nie 65 roku życia przez mężczyzn wyklucza ich skierowanie 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyj-
nym. Można jednak dobrowolnie się zgłosić. 
Czy wojewoda skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. 
Nie jest nią związany.

5) Jestem położną. Skończyłam 60 lat. Chciałabym zgłosić 
się z wnioskiem o skierowanie do pracy przy zwalczaniu 
epidemii w trybie decyzji administracyjnej. Czy mój wnio-
sek zostanie pozytywnie rozpatrzony?

Dotychczasowy wiek kobiet, który sprzeciwiał się skierowa-
niu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie został podwyższo-
ny, tak jak w przypadku mężczyzn. Po 29 listopada 2020 r. 
wciąż jest to 60 lat. Jednak kobiety, które przekroczyły ten 
wiek mogą dobrowolnie się zgłosić do takiej pracy w trybie 
administracyjnym. 
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Czy wojewoda skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. 
Nie jest nią związany.

V. Rodzicielstwo jako okoliczność zwalniająca od 
skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 
administracyjnym

1) Samotnie wychowuję dziecko. Dzieckiem może zająć się 
babcia. Chciałabym zgłosić się z wnioskiem o skierowa-
nie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji 
administracyjnej. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony?

Tak, od 29 listopada 2020 r. istnieje taka możliwość. Trzeba 
się zgłosić do wojewody i złożyć oświadczenie o zgodzie do 
bycia skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
Czy wojewoda skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. 
Nie jest nią związany.

2) Wychowuję z mężem dziecko w wieku powyżej 14 lat. 
Mąż nie pracuje w służbie zdrowia. Czy mogę być skiero-
wana do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji 
administracyjnej?

W takim przypadku skierowany do pracy przy zwalczaniu 
epidemii może być skierowany tylko jeden z rodziców. 

3) Wychowuję z mężem dziecko w wieku poniżej 14 lat. Mąż 
nie pracuje w służbie zdrowia. Czy mogę być skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji ad-
ministracyjnej?

Dotychczas taki wiek dziecka, jak w Pani zapytaniu stanowił 
przyczynę niemożliwości skierowania do pracy przy zwalcza-
nia epidemii w trybie administracyjnym żadnego z rodziców 
nawet w przypadku wychowywania przez oboje rodziców. 
Obecnie jednak zmieniły się przepisy, które są wewnętrznie 
sprzeczne. Z jednej strony utrzymano wykluczenie w postaci 
wychowywania dziecka do 14 roku życia. Z drugiej strony 
przewidziano, że w przypadku wychowywania dziecka do 18 
lat tylko jeden z rodziców może być skierowany do pracy przy 
zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. Ta ostatnia 
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regulacja pojawiła się w toku prac legislacyjnych w związ-
ku z projektem zniesienia wykluczenia od skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym 
ze względu na wiek dziecka do 14 lat.  Ostatecznie z tego 
zrezygnowano i wiek dziecka do 14 lat pozostaje przesłanką 
negatywną skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

NRPiP w toku prac parlamentarnych, zwracała uwagę 
na ten błąd prawny, ale nie zostaliśmy wysłuchani. 

4) Samotnie wychowuję dziecko. Czy mogę być skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji ad-
ministracyjnej?

Nie, w takim wypadku nie powinna być Pani skierowana do 
pracy przy zwalczaniu epidemii. 
Takie skierowanie jest możliwe tylko za Pani zgodą. Nie musi 
się Pani na to godzić. Jeśli została Pani skierowana do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym, 
to powinna Pani się odwołać, wskazując na tę okoliczność 
w odwołaniu. 

VI. Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu 
epidemii, do której skierowano w trybie administracyjnym

1) Zostałam skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii 
w trybie administracyjnym przed 29.11.2020 r. Czy też 
dostanę podwyżkę?

Niezależnie od terminu skierowania do pracy przy zwalcza-
niu epidemii (terminu wydania decyzji administracyjnej) 
podwyżka jest należna. 
Wynagrodzenie zasadnicze powinno być nie mniejsze, niż 
dwukrotność wynagrodzenia na danym stanowisku przed 
epidemią.  

2) Słyszałam o podwyższeniu wynagrodzenia minimalne-
go przy skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii 
w trybie administracyjnym do 200%. Czy muszę podpisać 
aneks do umowę? Co, jeśli dyrektor nie wystawi aneksu?

Podwyżka wchodzi w życie z mocy prawa. Nie jest konieczne 
podpisanie aneksu do umowy o pracę, aby była skuteczna. 
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3) Słyszałam o podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego 
przy skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii w try-
bie administracyjnym do 200%. Od kiedy ta podwyżka 
obowiązuje?

Już od 29 listopada 2020 r. powinno być naliczane wynagro-
dzenie w podwyższonej stawce.

VII. Wysokość wynagrodzenia za pracę z pacjentem 
covidowym

1) Pracuję z pacjentem covidowym. Nie zostałam skierowa-
na do tej pracy w trybie administracyjnym. Słyszałam, 
że od 29 listopada 2020 r. wszyscy pracujący z pacjentem 
covidowym mają mieć dodatek do wynagrodzenia 100%. 
Czy to prawda? 

Takiej regulacji ustawowej nigdy nie było. Ustawa z dnia 28 
października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 
przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wy-
stąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) przewidywała 
taki dodatek dla osób pracujących z pacjentem covidowym, 
ale tylko w podmiotach leczniczych. Ustawa z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzyso-
wym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, 
poz. 2112) zniosła tę regulację. Była to regulacja o tyle do-
godna, że podwyższenie wynagrodzenia następowało z mocy 
prawa. Niepotrzebny był aneks do umowy, niepotrzebna była 
zgoda dyrektora podmiotu leczniczego. 
Pomimo uchylenia tej regulacji aktualne pozostały polecenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń.  Przysługuje ono 
m.in. pielęgniarkom i położnym pracującym w placówkach II 
i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które mają bezpo-
średni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, ponadto - pracującym w SOR lub 
izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym 
lotniczych zespołach ratownictwa, jak również wykonującym 
czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy 
szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, 
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z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów 
w kierunku SARS-CoV-2.
Dodatek przysługuje zarówno w przypadku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, jak w formie umowy cywil-
noprawnej. 

VIII. Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe
1) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 

Czy jak zachoruję na Covid / zostanę skierowana na kwa-
rantannę / izolację / izolację w warunkach domowych, to 
dostanę zasiłek chorobowy 100%?

Tak, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej świadczący usługi całodobowo, w noclegowniach 
oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej przy zachorowaniu po 29 listo-
pada 2020 r. otrzymają zasiłek chorobowy 100%. 
2) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecz-

nej. Czy jak zachoruję na Covid / zostanę skierowana na 
kwarantannę / izolację / izolację w warunkach to dostanę 
wynagrodzenie chorobowe 100%?

Tak, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej świadczący usługi całodobowo, w noclegowniach 
oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej przy zachorowaniu po 29 listo-
pada 2020 r. otrzymają wynagrodzenie chorobowe 100%. 
3) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 

Przeszłam Covid /zostałam skierowana na kwarantannę / 
izolację / izolację w warunkach domowych po 5 września 
2020 r. a przed 29 listopada 2020 r. Słyszałam, że mają być 
wyrównania zasiłku chorobowego do 100% wstecz do 5 
września 2020 r. Czy to prawda? 

Wyrównanie wstecz, na jakie Pani wskazuje, nie dotyczy 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
łecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach 
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oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

4) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 
Przeszłam Covid /zostałam skierowana na kwarantannę / 
izolację / izolację w warunkach domowych po 5 września 
2020 r. a przed 29 listopada 2020 r. Słyszałam, że mają być 
wyrównania wynagrodzenia chorobowego do 100% wstecz 
do 5 września 2020 r. Czy to prawda? 

Wyrównanie wstecz, na jakie Pani wskazuje, nie dotyczy 
wynagrodzenia chorobowego i zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi 
całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach za-
pewniających całodobową opiekę osobom niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pac jentami Covidowymi? Czy dostanę zasiłek chorobo-
wy 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę skierowana na 
kwarantannę / izolację / izolację w warunkach domowych?

W przypadku izolacji - nie, w pozostałych przypadkach tak. 

6)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pacjentami Covidowymi? Czy dostanę wynagrodzenie 
chorobowe 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę skie-
rowana na kwarantannę / izolację / izolację w warunkach 
domowych?

Niestety nie, wynagrodzenie chorobowe będzie w podsta-
wowym wymiarze.
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzyso-
wym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, 
poz. 2112) wprowadzała wynagrodzenie chorobowe 100% 
w opisanych przez Panią przypadkach, a ustawa z dnia 28 
października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzyso-
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wym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, 
poz. 2113), która weszła w życie w tym samym dniu zniosła 
te uprawnienia.

7)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pac jentami Covidowymi? Przeszłam Covid  /zostałam 
skierowana na kwarantannę / izolację / izolację w warun-
kach domowych po 5 września 2020 r., a przed 29 listo-
pada 2020 r. Słyszałam, że mają być wyrównania zasiłku 
chorobowego do 100% wstecz do 5 września 2020 r. Czy 
to prawda?

Tak, z wyłączeniem izolacji.

8)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pacjentami Covidowymi? Przeszłam Covid  /zostałam 
skierowana na kwarantannę / izolację / izolację w warun-
kach domowych po 5 września 2020 r. a przed 29 listopada 
2020 r. Słyszałam, że mają być wyrównania wynagrodzenia 
chorobowego do 100% wstecz do 5 września 2020 r. Czy 
to prawda?

Niestety nie. Wyrównanie wstecz dotyczy tylko zasiłku cho-
robowego we wskazanych przez Panią przypadkach, z wy-
łączeniem izolacji. 

9) Słyszałam o wyrównaniu zasiłku chorobowego wstecz do 
5 września 2020 r. Czy ZUS sam mi wyśle pieniądze, czy 
trzeba złożyć wniosek? 

Trzeba złożyć wniosek do ZUS (Oddziału ZUS-u, który 
przes łał przelew z zasiłkiem chorobowym, którego dotyczy 
wyrównanie). ZUS nie dokona wyrównania z urzędu. 
Wystarczy proste pismo z powołaniem się na przyznany za-
siłek, podaniem własnych danych osobowych, datą przelewu 
z pierwotnie wypłaconym zasiłkiem i prośbą o wyrównanie. 
Nie trzeba podawać, żadnych podstaw prawnych.

IX. Klauzula dobrego samarytanina
1) 30 listopada 2020 r. zdarzył mi się błąd przy opiece nad 

pacjentem Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniejsze 
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traktowanie w postępowaniu karnym ze względu na epi-
demię?  

Tak, od 29 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. klauzula 
dobrego samarytanina. Dotyczy ona wyłącznie opieki nad 
pacjentem Covidowym. Jednak sam fakt epidemii nie zwalnia 
z odpowiedzialności. Muszą wystąpić „szczególne okoliczno-
ści”. Nie są one ściśle określone. Wydaje się, że należy przez 
nie rozumieć m. in. niedobory kadrowe, błędy w organizacji 
pracy, niedostatki w wyposażeniu i zaopatrzeniu. Należy po-
woływać się na wszystkie nadzwyczajne okoliczności, które 
nie wystąpiłyby w pracy poza epidemią. Ostatecznie znacze-
nie tego sformułowania wypracowane zostanie w orzecznic-
twie sądów.

2) Na początku epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad 
pacjentem Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniejsze 
traktowanie w postępowaniu karnym ze względu na epi-
demię?  

W prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą sto-
suje się ten przepis ustawy, który w momencie orzekania jest 
bardziej korzystny dla oskarżonego. Stąd, pomimo tego, że 
klauzula dobrego samarytanina obowiązuje od 29 listopada 
2020 r., to de facto powinna być stosowana do zdarzeń, które 
miały miejsce od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego, czyli od 14 marca 2020 r. 

3) W czasie epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad 
pacjentem nie-Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniej-
sze traktowanie w postępowaniu karnym ze względu na 
epidemię? 

Niestety klauzula dobrego samarytanina dotyczy tylko opieki 
nad pacjentem Covidowym. 

NRPiP niezmiennie apeluje do ustawodawcy o złagodzenie 
odpowiedzialności karnej również w przypadku opieki 
nad pacjentami innymi niż Covidowi, argumentując, że 
epidemia ma wpływ na stan całej służby ochrony zdro-
wia, a nie wyłącznie w segmencie bezpośrednio skiero-
wanym do opieki nad pacjentem Covidowym. 

Jak dotąd nie zostaliśmy wysłuchani. 
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D  
ezinformacja na temat szczepionki COVID-19

Stanowisko  
Komitetu Genetyki Człowieka  
i Patologii Molekularnej PAN 

w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji 
o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR 

wykrywających SARS-CoV-2 
z dnia 4 stycznia 2021 roku

W ostatnim czasie, głównie w mediach społecznościowych, 
ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów, sygnowane 
przez osoby posiadające tytuł naukowy. 

Wypowiedzi te wprowadzają dezinformację na temat wirusa 
SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19.

Jednym z przykładów dezinformacji jest internetowy wywiad
„O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”

prof. Romana Zielińskiego  
udzielony Agnieszce Kisielewskiej.

Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym sta-
nem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki labo-
ratoryjnej.

Członkowie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Mole-
kularnej PAN, reprezentanci z wyboru krajowego środowiska 
genetyków medycznych i patologów, zaniepokojeni brakiem 
podstaw naukowych takich wypowiedzi i ich ewidentną szkod-
liwością społeczną, czują się w obowiązku ostrzec potencjalnych 
czytelników.

1. Autor wypowiedzi nie jest fachowcem w zakresie genetyki 
medycznej. Diagnostyka laboratoryjna i genetyka medyczna 
to odrębne dziedziny, w których autorzy wypowiedzi nie 
mają recenzowanego dorobku publikacyjnego. Świadczy 
o tym baza puBMed, prezentująca wszystkie istotne publi-
kacje biomedyczne na świecie, gdzie autorzy wypowiedzi 
reprezentowani są w sposób ilościowo i jakościowo margi-
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nalny. Żadna z ich prac nie dotyczy genetyki człowieka, tylko 
np. mikroorganizmów lub małż z Jeziora Miedwie. Według 
miarodajnej bazy ScOpuS, również wskaźniki bibliometryczne 
tychże autorów są w rzeczywistości istotnie niższe od poda-
wanych w tekście.

2. Przedstawiane tezy konstruowane są w sposób niejasny, przy 
użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej, wiedzy biologicznej. 
Nadmierne posługiwanie się naukowym żargonem u niezo-
rientowanego odbiorcy ma wywołać wrażenie merytorycznej 
kompetencji.

Komitet z zasady nie dyskutuje problematyki nie popartej do-
wodami naukowymi. Jednak w tym przypadku, widząc jakie 
szkody pociąga za sobą zaistnienie przedmiotowych tez w przes-
trzeni publicznej, uznano za właściwe sprostowanie najbardziej 
rażących z nich:

a. Próba dyskredytacji molekularnych testów na obecność 
SARS-CoV-2, opartych o technikę PCR lub ilościową RT-
-PCR jest błędna. Wyjaśniono to już w https://konkret24.
tvn24.pl/zdrowie,110/wywiad-o-nieskutecznosci-testow-
na-covid19-wyjasniamy-manipulacyjne-tezy,1028628.
html. Techniki te dają się doskonale wystandaryzować, 
szczególnie w ich odmianie ilościowej, używanej w 
identy fi kacji wirusa SARS-CoV-2. Istotą techniki PCR 
jest spe cy ficzne namnożenie niewielkiej liczby kopii ściś-
le ok reś lo nego fragmentu materiału genetycznego, nawet 
w mie szaninie zawierającej przewagę innych sekwencji. 
Specyficzność prawidłowo zaprojektowanej reakcji, przy 
równoczesnym zastosowaniu odpowiednich kontroli, jest 
jedną z niekwestionowanych zalet techniki PCR, która od 
lat stanowi złoty standard w molekularnej diagnostyce ge-
netycznej na całym świecie.

b. Jest nieprawdą, że RNA podawany w szczepionce przeciw 
COVID-19 zostaje przepisany na DNA. Podawana w szcze-
pionce konstrukcja genowa (mRNA) nie ulega odwrotnej 
transkrypcji, nie wnika do jądra komórkowego, nie zosta-
je również wbudowana do genomu komórkowego. RNA 
stanowi tylko matrycę w procesie translacji zachodzącej 
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w cytoplazmie, umożliwiając komórce gospodarza syntezę 
jednego określonego białka wirusowego (nie całego wi-
rusa). Białko to tworzy kolec koronawirusa SARS-CoV-2 
i przeciwko niemu uruchamiana jest odpowiedź immuno-
logiczna organizmu. A o to właśnie w szczepionce chodzi. 
Dodatkowo, podany mRNA, ze względu na swoją znacz-
ną niestabilność (stąd uciążliwa konieczność transportu 
w temp. -70 st. C), po uruchomieniu procesu translacji 
ulega nieodwracalnemu rozpadowi.

c. Szczepionki anty-COVID-19 oparte są na opracowywa-
nym przez wiele lat modelu molekularnych szczepionek 
mRNA i poddawane były badaniom klinicznym zgodnie 
ze standardowymi procedurami. To, że nie rekomenduje 
się podawania ich ciężarnym, wynika z konieczności prze-
prowadzenia w dalszej kolejności dodatkowego, odrębnego 
cyklu badań, co jest elementem standardowej procedury 
badań klinicznych leków.

d. Rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy roz-
rodcze powodowany ma być podobieństwem białka kolca 
wirusa i białka syncytyny. W wypowiedziach interneto-
wych mylone są pojęcia homologii i reakcji krzyżowych. 
Białko kolca wirusa SARS-CoV-2 i syncytyna zawierają 
niewielkie fragmenty o pewnym podobieństwie sekwencji 
aminokwasów, jednak nie oznacza to że przeciwciała na to 
białko będą reagowały z syncytyną. Fragment jaki białko 
kolca (glikoproteina S) dzieli z syncytynami jest zbyt mały, 
aby wywołać immunologiczną reakcję krzyżową.
Nie wykazano reaktywności krzyżowej swoistych prze-
ciwciał antywirusowych z syncytyną człowieka obecną 
w plemnikach. Nie stwierdzono także wpływu infekcji 
SARS-CoV-2, a tym bardziej szczepienia przeciw CO-
VID-19, na zdrowie reprodukcyjne kobiet. Podsumowując, 
nie ma żadnych nau kowo uzasadnionych przyczyn aby są-
dzić, że szczepionka może w jakikolwiek sposób zagrażać 
płodnoś ci kobiet lub mężczyzn czy rozrodowi w ogólności.

3. Powszechnym obyczajem w nauce jest poddawanie wszelkich 
wyników badań recenzji zewnętrznej, dokonywanej przez 
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niezależnych specjalistów będących autorytetami z danej 
dziedziny. 

Tezy z omawianych wywiadów takiego procesu nigdy nie prze-
szły.

Członkowie Komitetu, jako profesjonaliści, mogliby takiej 
recenzji dokonać, jednak najpierw tezy takie musiałyby zostać 
sformułowane w sposób właściwy dla prac naukowych, a nie 
funkcjonować jedynie w postaci bezkrytycznie publikowanych 
enuncjacji medialnych.

Przypominamy, że aktualną wiedzę naukową na temat pande-
mii można uzyskać na stronie

www.naukaprzeciwpandemii.pl

Członkowie Komitetu z całą mocą podkreślają, że jedyną na-
ukowo umocowaną metodą kontrolowanego przerwania epi-
demii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się szczepionką przeciw 
COVID-19.

Pod stanowiskiem podpisało się 34 członków Komitetu (lista 
poniżej).

Za Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Przewodniczący   
prof. dr hab. med. Michał Witt

Stanowisko podpisali:
1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski
2. Prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska, Instytut-Pomnik 

Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
3. Prof. dr hab. Cezary Cybulski, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, Szczecin
4. Prof. dr hab. Tadeusz Dębniak, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, Szczecin
5. Prof. dr hab. Wojciech Fendler, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi
6. Prof. dr hab. Agata Filip, Uniwersytet Medyczny w Lub-

linie
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7. Dr hab. Paweł Gawliński, Instytut Matki i Dziecka, War-
szawa

8. Dr hab. Maciej Giefing, Instytut Genetyki Człowieka PAN, 
Poznań

9. Prof. dr hab. Olga Haus, Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

10. Dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska, Instytut Matki 
i Dziecka, Warszawa

11. Prof. dr hab. Anna Jakubowska, Pomorski Uniwersytet 
Medyczny, Szczecin

12. Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Uni-
wersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu

13. Prof. dr hab. Barbara Jarząb, czł. koresp. PAN, Cen-
trum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Gliwice

14. Prof. dr hab. Krystian Jażdżewski, Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny

15. Prof. dr hab. Bogdan Kałużewski
16. Prof. dr hab. Janusz Kocki, Uniwersytet Medyczny w Lu-

blinie
17. Prof. dr hab. Małgorzata Krajewska-Walasek
18. Prof. dr hab. Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Czło-

wieka PAN, Poznań
19. Prof. dr hab. Grzegorz Kurzawski, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, Szczecin
20. Prof. dr hab. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN, Gdański 

Uniwersytet Medyczny
21. Prof. dr hab. Jan Lubiński, Pomorski Uniwersytet Me-

dyczny, Szczecin
22. Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, Uniwersytet Medycz-

ny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
23. Prof. dr hab. Jerzy Stanisław Nowak
24. Prof. dr hab. Andrzej Pławski, Instytut Genetyki Czło-

wieka PAN, Poznań
25. Dr hab. Natalia Rozwadowska, Instytut Genetyki Czło-

wieka PAN, Poznań
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26. Prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

27. Prof. dr hab. Janusz Siedlecki
28. Prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Czło-

wieka PAN, Poznań
29.  Dr hab. Marlena Szalata, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu
30. Prof. dr hab. Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka 

PAN, Poznań
31. Prof. dr hab. Maciej Wiznerowicz, Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu
32. Prof. dr hab. Iwona Wybrańska, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego
33. Prof. dr hab. Jacek Zaremba - czł. rzecz. PAN, Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
34. Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz, Instytut Genetyki Czło-

wieka PAN, Poznań

COVID-19 - dezinformacje



114

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

C  
OVID-19 w warunkach domowych

Stanowisko Konsultantów Krajowych 
- medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych  
oraz anestezjologii i intensywnej terapii  

we współpracy z  
Radą Medyczną  

przy Premierze RP 

z dnia 01.02.2021

Podsumowanie zaleceń

Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, 
zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, 
wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia. 

Leczenie stosowane w łagodnym prze biegu sprowadza się do 
stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach 
wirusowych dróg oddechowych.

W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien 
jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie 
skutecznego leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta 
do leczenia szpitalnego.

1. Nie zaleca się stosowania dekSaMeTazOnu u chorych na CO-
VID-19 leczonych w domu.
Wyniki badań klinicznych, w tym przede wszystkim ba-
dania RECOVERY oraz oparte na nich wytyczne AOTMiT 
wskazują na korzyść ze stosowania deksametazonu w dawce 
6 mg dziennie u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 
wymagających tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji 
płuc.
U chorych na COVID-19 niewymagających tlenoterapii, ani 
mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykostero-
idów zwiększa ryzyko zgonu.
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2. Nie zaleca się stosowania TlenOTerapII dOMOWej w ostrej fazie 
choroby w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia 
zagrażającego życiu. Konieczność stosowania tlenoterapii 
w leczeniu COVID-19 stanowi bezwzględne wskazanie do 
hospitalizacji.
Pacjent z chorobą COVID-19, u którego pojawia się niewy-
dolność oddechowa wymagająca stosowania tlenoterapii, 
wymaga niezwłocznego leczenia w warunkach szpitalnych. 
Tlenoterapia domowa jest powszechnie stosowana w leczeniu 
pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, lecz nie 
może być stosowana w leczeniu ostrej niewydolności od-
dechowej. Pojawienie się ostrej niewydolności oddechowej 
świadczy o postępie choroby i groźbie bardzo szybkiego 
pogorszenia, mogącego prowadzić do bezpośredniego za-
grożenia życia. 
Dodatkowo, zastosowanie tlenoterapii w domu może spo-
wodować opóźnienie w dotarciu pacjenta do szpitala, przez 
co pacjent traci szansę na otrzymanie leczenia wymagające-
go zastosowania w pierwszych dobach choroby COVID-19 
o ciężkim przebiegu (5-8 dni od wystąpienia objawów).

3. Nie zaleca się stosowania glIkOkOrTykOSTerOIdóW wziewnych w 
leczeniu COVID-19 - brak danych dotyczących skuteczności.
Brak danych dotyczących stosowania GKS wziewnych u pac-
jentów z COVID-19 uzasadniających takie leczenie. W takiej 
sytuacji AOTMiT nie wydał zalecenia w tej sprawie.

4. Nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID-19 leków o po-
tencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzują-
cych się wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej niesku-
teczności, w tym: aManTadyny, chlOrOchIny, hydrOchlOrOchIny, 
lOpInaWIru z ryTOnaWIreM, azyTrOMycyny.
Znaczna liczba danych z badań klinicznych, w tym najwięk-
szych - SOLIDARITY, RECOVERY i REMAP-CAP wskazują 
na brak korzyści ze stosowania chlorochiny, hydroksychloro-
chiny, azytromycyny i lopinawiru z rytonawirem u chorych 
na COVID-19.
Opublikowane wyniki badań nie uzasadniają stosowania 
amantadyny u chorych na COVID-19.
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5. Nie zaleca się włączania lekóW przecIWpłyTkOWych, ani prze-
cIWzakrzepOWych w leczeniu COVID-19 u chorych przeby-
wających w domu, o ile nie pojawią się wskazania inne niż 
zakażenie koronawirusem.
Wyniki wstępnych badań wskazują na zmniejszenie ryzy-
ka postępu choroby u pacjentów z COVID-19, leczonych 
przewlekle kwasem acetylosalicylowym. Natomiast brak 
dotychczas danych dotyczących skuteczności stosowania 
kwasu acetylosalicylowego i innych leków przeciwpłytko-
wych włączanych w chwili rozpoznania COVID-19.

6. Nie zaleca się stosowania innych leków, w tym inhIBITOróW 
ace i STaTyn w leczeniu choroby COVID-19.
Brak danych uzasadniających stosowanie innych grup leków 
u chorych z COVID-19, poza badaniami naukowymi prowa-
dzonymi za zgodą komisji bioetycznej.

7. Zaleca się kontynuowanie bez zmian dotychczasowego lecze-
nia farmakologicznego, w tym: glikokortykosteroidów - także 
wziewnych - ze wskazań innych niż COVID-19, niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych, leków przeciwnadciśnienio-
wych (w tym inhibitory ACE), statyn, leków przeciwpłytko-
wych i przeciwzakrzepowych.
Nie wykazano zwiększenia ryzyka zgonu związanego z le-
czeniem częstych chorób przewlekłych. 
Dlatego zaleca się kontynuację stałego leczenia tych schorzeń.

8. Zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych (najsku-
teczniejsze są niesteroidowe leki przeciwzapalne lub parace-
tamol) w przypadku gorączki >38,5 st. C.
Na podstawie zaleceń National Institutes of Health (NIH), 
opartych na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach in-
fekcyjnych.

9. Brak danych dotyczących wyższości poszczególnych nie  ste-
roidowych leków przeciwzapalnych nad innymi. Brak rów-
nież dowodów na ich szkodliwość.
Pomimo wstępnych doniesień o ewentualnej szkodliwości 
stosowania ibuprofenu, kolejne badania kliniczne na dużych 
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populacjach chorych na COVID-19 nie wykazały takiej za-
leżności. Dlatego brak jest danych uzasadniających wybór 
poszczególnych leków z tej grupy.

10. Zaleca się utrzymanie podaży płynów odpowiedniej do 
temperatury ciała, ale nie mniejszej niż 2000 ml na dobę. 
W przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością serca 
i przewlekłą niewydolnością nerek wskazana jest samokont-
rola diurezy, nasilenia obrzęków oraz codzienny pomiar masy 
ciała.
Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach 
infekcyjnych.

11. Stosowanie antybiotyków w chorobie COVID-19 jest uza-
sadnione wyłącznie u osób z przewlekłymi chorobami zapal-
nymi z zakażeniem (np. POChP), poddawanych immunosu-
presji lub z niedoborami odporności z innych przyczyn, oraz 
w razie przewlekającej się infekcji dolnych dróg oddechowych 
(>14 dni) z cechami zakażenia bakteryjnego - np. pojawienie 
się ropnej plwociny.
Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach 
infekcyjnych na podłożu wirusowym, w związku z niesku-
tecznością antybiotyków w zakażeniach wirusowych oraz 
w celu zapobiegania selekcji szczepów bakterii lekoopornych.

12. Zaleca się stosowanie leków przeciwkaszlowych u cho-
rych z nasilonym kaszlem (utrudniającym mówienie i sen). 
W ciężkich przypadkach można rozważyć stosowanie pre-
paratów z zawartością kodeiny.
Zalecenie wydane przez NIH w związku z obserwacją, że 
kaszel jest częstym objawem pogarszającym wydolność od-
dechową oraz utrudniającym funkcjonowanie pacjentów 
z COVID-19.

13. Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stoso-
wania witaminy D na ryzyko zakażenia i przebieg choro-
by COVID-19. Ze względu na powszechny niedobór wit. D 
w populacji - szczególnie w okresie jesiennym i zimowym 
- oraz niewielkie ryzyko powikłań zaleca się stosowanie su-

COVID-19 - w domu



118

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

plementacyjnej dawki wit. D do 2000 IU dziennie u dorosłych 
(do 4000 IU u osób powyżej 75 roku życia), zgodnie z za-
leceniami suplementacji tej witaminy w populacji polskiej.
Zalecenie AOTMiT wskazują na ryzyko cięższego przebie-
gu choroby u pacjentów z niedoborami witaminy D, przy 
jednoczesnym małym ryzyku związanym ze stosowaniem 
tego preparatu. 
Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 
2018 r. jednoznacznie wskazują na konieczność suplementa-
cji tej witaminy w całej populacji polskiej, przez większość 
roku. Jednocześnie ostatnie dane opublikowane w The Lancet 
Diabetes&Endocrinology wskazują na brak istotnego wpływu 
podawania witaminy D na przebieg ostrych infekcji dróg 
oddechowych.

14. Brak wiarygodnych danych dotyczących skuteczności in-
nych leków i suplementów diety w leczeniu COVID-19, w tym 
witaminy C i cynku.
Wyniki dotychczasowych badań nie uzasadniają stosowania 
witaminy C, ani cynku u chorych z ciężką sepsą. Dotych-
czas brak danych dotyczących korzyści ze stosowania tych 
preparatów u chorych z COVID-19.

15. Zaleca się regularne pomiary ciśnienia tętniczego u chorych 
na COVID-19 w wieku >65 lat oraz u wszystkich leczonych 
z powodu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
Zalecenie oparte na ogólnych zasadach postępowania u cho-
rych z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca, 
szczególnie z współistniejącą chorobą infekcyjną.

16. Zaleca się monitorowanie saturacji krwi tętniczej tlenem za 
pomocą pulsoksymetru u wszystkich pacjentów z dusznością 
spoczynkową, a szczególnie u osób w wieku >60 lat.
W związku z częstym występowaniem u chorych na CO-
VID-19 niewydolności oddechowej z głęboką hipoksemią 
bez subiektywnego uczucia duszności, uzasadnione jest mo-
nitorowanie saturacji, szczególnie u pacjentów w podeszłym 
wieku i/lub osób obciążonych schorzeniami towarzyszącymi. 
Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie pacjenta do 
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programu Domowej Opieki Medycznej (system PulsoCare), 
w którym będzie stale monitorowany - https://www.gov.pl/
web/domowaopiekamedyczna.

17. Zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala, w razie wys-
tąpienia następujących okoliczności:
1. Duszności występującej w spoczynku i utrudniającej mó-

wienie, częstości oddechów powyżej 30 na minutę
2. Sinicy lub hipoksemii - saturacji krwi tętniczej tlenem 

zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych 
z przewlekłą niewydolnością oddechową - np. POChP, 
zwłóknienie płuc - SpO2 <88%). Hipoksemia jest wska-
zaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego 
uczucia duszności.

3. Gorączki powyżej 39 stopni Celsjusza - szczególnie utrzy-
mującej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znacz-
ne osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.

4. Kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie.
5. Bólu w klatce piersiowej.
6. Spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg 

(jeśli chory zazwyczaj ma wyższe).
7. Zmian świadomości i zachowania - trudność w obudze-

niu chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu 
mówienia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, 
utrata przytomności.

Źródła danych:

1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: 
Farmakoterapia COVID-19 - aktualizacja Zaleceń (wer-
sja 2.0, 27 listopada 2020 r.) https://www.aotm.gov.pl/me-
dia/2020/12/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-
wersja-2.0-27-listopada-2020-r._new_aktualna.pdf

2. National Institutes of Health: Therapeutic Management 
of Patients with COVID-19 https://www.covid19treat-
mentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/

3. UpToDate Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Out-
patient evaluation and management in adults. https://
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www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-
covid-19-outpatient-evaluation-and-management-in-
adults

4. Rusińska A. i wsp. Zasady suplementacji i leczenia 
witaminą D - nowelizacja 2018 r. http://mavipuro.pl/
jourarch/PN2018001.pdf (dostęp 17.01.2021)

5. Hai Pham et al. The effect of vitamin D supplementation 
on acute respiratory tract infection in older Australian 
adults: an analysis of data from the D-Health Trial. 
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/
PIIS2213-8587(20)30380-6/fulltext (dostęp 17.01.2021)

6. Flisiak R, Parczewski M, Horban A, et al. Management 
of SARS CoV 2 infection: recommendations of the Polish 
Association of Epidemiologists and Infectiologists. An-
nex no. 2 as of October 13, 2020. Pol Arch Intern Med. 
2020; 130: 915-918. doi:10.20452/pamw.15658

Autorzy stanowiska:

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej  
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych 
prof. dr hab. Andrzej Horban

Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii 

prof. dr hab. Radosław Owczuk
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W  
ysokospecjalistycza procedura ECMO w pielęgniarstwie

Stanowisko Zespołu Konsultantów  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki 

z dnia 19.01.2021 r. 

dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki  
nad pacjentem dorosłym i dzieckiem,  

gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom  
poddanym pozaustrojowemu utlenowaniu krwi  

(ECMO, ang. extracorporeal membrane oxygenation)  
w oddziałach anestezjologii intensywnej terapii 

ECMO jest wysokospecjalistyczną procedurą, której włączenie 
ma na celu okresowe wspomaganie synergicznie połączonego 
układu oddechowego i układu krążenia w patofizjologicznych 
stanach ich skrajnej niewydolności.

Zatem mając na względzie bezpieczeństwo gwarantowane 
prawami pacjenta, podczas sprawowania opieki nad pacjentem 
wymagającym wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, 
kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej - jako absolutny 
priorytet w planowaniu obsady pielęgniarskiej należy uwzględ-
nić:

1. zapewnienie najwyższego poziomu opieki i jej całodobowej 
ciągłości, poprzez zachowanie bezwzględnie współczynnika 
pielęgniarka: pacjent, co najmniej 1:1

2. specjalistyczne świadczenia pielęgniarskie realizowane przez 
pielęgniarkę/pielęgniarza posiadającą/posiadającego kwali-
fikacje podyplomowe w zakresie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-

niku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 poz. 417). 
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2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (załącznik 
nr 1) i zapis definiujący pacjenta zakwalifikowanego do naj-
wyższego poziomu opieki, jako pacjenta, u którego występuje 
niewydolność co najmniej 2 narządów, stanowiąca bezpoś-
rednie zagrożenie życia i wymagająca mechanicznego bądź 
farmakologicznego ich wsparcia (Dz.U. 2016 poz. 2218). 

Za Zespół Konsultantów  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki 
dr n. med. Edyta K. Cudak  

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki
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Z  
alecenia Krajowego Konsultanta

Zalecenia dla pielęgniarek  
środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych  

dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami  
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

aktualizacja z dnia 08.09.2020 r.

Rekomendacje: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki 
do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, ręka-
wice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem 
FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy 
flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.

3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycz-
nym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien 
zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu.

4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: 
realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprze-
siewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problema-
mi zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami 
higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony 
osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przył-
bica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypad-
ku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania 
opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełno-
sprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęg-
niarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do 
wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka 
poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 
następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 
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okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy far-
tuch flizelinowy.

6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną program 
edukacji zdrowotnej powinien poza standardowymi treścia-
mi zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka 
transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawiru-
sem SARS-CoV-2. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do 
dezynfekcji rąk dla uczniów i pracowników.

7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świad-
czeń zdrowotnych) w środowisku szkoły należy przestrzegać 
dystansu min. 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicz-
nym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kon-
takty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. 
W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.

8. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycz-
nego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcji 
blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu 
z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerosoli. 
Stosować częste wietrzenie gabinetu.

9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących 
podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucz-
nia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, 
duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, 
należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt 
telefoniczny z lekarzem POZ, który pokieruje dalszym pos-
tępowaniem. Uczeń nie powinien opuszczać budynku pod-
czas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić 
budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, 
w którym został odizolowany.

10. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej 
należy zadzwonić pod nr 112-dyspozytor podejmie decyzję 
o transporcie pacjenta dedykowanym transportem ,,CO-
VID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opie-
kuna. Pielęgniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/
pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.

11. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój/pomieszczenie 
do izolacji, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu 
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przybycia opiekuna. Pokojem do izolacji nie może być gabinet 
profilaktyczny pielęgniarki środowiska nauczania i wycho-
wania, tylko wyznaczone pomieszczenie przeznaczone tylko 
do tego celu. Pomieszczenie to nie powinno być nazywane 
izolatorium, gdyż izolatorium zgodnie z Rozporządzeniem 
MZ z dnia 26 marca 2020 z późniejszymi zmianami jest de-
dykowane dla pacjentów nad którymi opiekę sprawuje pod-
miot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju 
leczenie szpitalne - czyli szpital. Pomieszczenie do izolacji, 
po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być prze-
wietrzone i zdezynfekowane.

12. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u któ-
rego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami hi-
gieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony 
osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne 
lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny ba-
rierowy. Po udzieleniu świadczenia gabinet powinien być 
wywietrzony i poddany dezynfekcji zgodnie z opracowanymi 
zasadami. Do czasu zakończenia procesu dekontaminacji 
gabinetu, inne świadczenia nie powinny być realizowane. 

13. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, u ucznia/pracownika - sposób postępowania 
z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sani-
tarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być 
w kontakcie i realizować jego zalecenia.

14. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki 
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów 
preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Krajowy Konsultant  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 A,  

tel. 089.5393455, fax 533-77-01  
e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl
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B  
rak rekomendacji stanowiska Konsultanta

Warszawa, 25 września 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPP-NRPIP-DM.0025.141.2020.JP

Pani Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie rekomenduje wyra-

żonego przez Panią prof. dr hab. n. med. Dorotę Olczak-Kowalczyk 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej stanowi-
ska w sprawie dopuszczalności prowadzenia przez pielęgniarki śro-
dowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne profilaktyki 
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach przy 
zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa. 

Stanowisko w/w zostało skierowane do Pana Leszka Szalaka Dy-
rektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ. 

Uzasadnienie
Opinia Pani prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk jest roz-

bieżna z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacja-
mi zawartymi w Zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania 
i wychowania / higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opie-
ki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 
8 września 2020 r., opracowanych przez Panią dr n. med. Krystynę 
Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęg niarstwa 
pediatrycznego. Zgodnie z pkt. 14 w/w zaleceń nie rekomenduje się 
stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowa-
nego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach 
szkolnych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub 
higienistki szkolne. 
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Z uwagi na rozwijającą się epidemię zakażenia COVID-19 w Polsce, 
w tym w placówkach systemu oświaty, pragniemy zwrócić uwagę, 
iż wprowadzanie do obowiązków pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania realizację świadczenia: profilaktyka fluorkowa metodą 
nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, 
stanowi potencjalnie dodatkowe ryzyko transmisji zakażenia wśród 
uczniów. Obecnie w Polsce codziennie mamy do czynienia z sytu-
acjami zamykania szkół z powodu wykrywania nowych źródeł za-
każeń w środowisku uczniowskim, nauczycielskim oraz osób z nimi 
współpracujących. W naszym przekonaniu, z uwagi na dynamiczną 
sytuację epidemiologiczno-sanitarną, szkoły muszą do minimum 
ograniczać sytuacje stwarzające ryzyko rozprzestrzeniania się zaka-
żenia związanego z COVID-19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i ich rodzin 
oraz innych uczestników systemu oświaty Naczelna Rada Pielęgnia-
rek i Położnych oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
występuje o utrzymanie dotychczasowych rekomendacji Pani dr n. 
med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego i nie wprowadzanie w obecnej mało 
stabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji epidemiologicznej rozwiązań 
polegających na wznowieniu stosowania u uczniów profilaktyki flu-
orkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami 
fluorkowymi przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
i higienistki szkolne.

Jednocześnie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca uwa-
gę na mogący pojawić się problem związany z czasowym ogranicze-
niem realizacji przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
oraz higienistki szkolne stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej 
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorko-
wymi w warunkach szkolnych. Istnieje bowiem obawa utraty częś-
ci wynagrodzenia pielęgniarek i higienistek szkolnych, wynikającej 
z  niewykazywaniem realizacji tego świadczenia, jako świadczenia 
zdrowotnego finansowanego odrębnie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych zwraca się z prośbą o podjęcie działań w kwestii zapewnienia 
utrzymania finansowania w/w świadczenia zdrowotnego, proponując 
zastąpienie produktu - grupowej profilaktyki fluorkowej metodą 
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nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 
w klasach I-VI szkół podstawowych produktem - edukacja zdrowotna 
w zakresie higieny jamy ustnej i prawidłowego szczotkowania zębów, 
prowadzoną przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
lub higienistki szkolne na czas rekomendowanego przez Panią dr n. 
med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego ograniczenia 
w stosowaniu u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowa-
nego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach 
szkolnych. 

Z poważaniem 
Wiceprezes NRPIP  

Sebastian Irzykowski

Załączniki:
1.Pismo Pani prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak - Kowalczyk 

- Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej 
do Pana Leszka Szalaka Dyrektora Departamentu Świadczeń 
Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowa-
nia/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki 
nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 
z dnia 8 września 2020 r., opracowane przez Panią dr n. med. 
Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego.

Do wiadomości: 
Pan Filip Nowak  

pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
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P  
ismo Ministra Zdrowia do NRPiP

Warszawa, 07 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Rozwoju Kadr Medycznych 
RKWA.07.50.2020.MP

Pan Sebastian Irzykowski  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo znak NIPP-NRPIP-DM.0025.141.2020.JP 
z  dnia 25 września2020 r. w sprawie braku rekomendacji dla sta-
nowiska wyrażonego przez Panią prof. dr hab. n. med. Dorotę Ol-
czak-Kowalczyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii 
dziecięcej w sprawie dopuszczalności prowadzenia przez pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne profilak-
tyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach 
przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do uzasadnienia zawartego w przedmiotowym 
piś mie, z którego wynika, iż powyższe stanowisko jest rozbieżne 
z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacjami za-
wartymi w Zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wy-
chowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki 
nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 
8 września 2020 r. opracowanych przez Panią dr n. med. Krystynę 
Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe stanowisko 
w ostatecznej wersji zamieszczonej na stronie internetowej Minister-
stwa Zdrowia nie zawiera rekomendacji w tym zakresie. 
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Wyjaśnienia wymaga, że zostały podjęte prace nad opracowaniem 
wytycznych dotyczących fluoryzacji w szkołach. 

Obecnie projekt wytycznych, opracowany wspólnie przez konsul-
tanta krajowego w  dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz 
Ministerstwo Zdrowia konsultanta krajowego w dziedzinie epide-
miologii, jest opiniowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

Wypracowane rozwiązania zostaną opublikowane na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem 

Greta Kanownik  
Zastępca Dyrektora

Opinie Konsultantów
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P  
ismo Konsultanta Krajowego

Warszawa, dnia 31.08.2020 r.
Konsultant Krajowy  
w dziedzinie stomatologii dziecięcej  
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk  
Zakład Stomatologii Dziecięcej  
WUM w Warszawie
L.dz. KK/21/2020

Szanowny Pan Leszek Szlak  
Dyrektor Departamentu  
Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

W odpowiedzi na pismo DSOZ-DPZ.401.165 2020 2020.99949. TMR 
z dnia20.08 2020 roku.

Po konsultacji z konsultantami wojewódzkimi z województw: 
łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, pod-
karpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego informuję, że 
profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania może 
być realizowana w szkołach pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa ujętych min. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
oraz rekomendacjach WHO i Towarzystw Stomatologicznych oraz 
wprowadzenia procedur dotyczących grupowego szczotkowania 
zębów w stanie zagrożenia. Istotne jest zaopatrzenie pielęgniarek 
w  środki ochrony indywidualnej, stosowanie szczoteczek jednora-
zowych, zachowanie dystansu oraz dezynfekcja i wietrzenie łazie-
nek. Jak podkreślał jeden z konsultantów wojewódzkich pandemia 
ograniczyła dostępność do opieki stomatologicznej pozostaje nam 
więc profilaktyka, która, jak dobrze wiemy, nie ma wiele wspólnego 
z  pracą w środowisku z wytworzeniem aerozolu wodno-powietrz-
nego, co w stomatologii stanowi największe zagrożenie z rozprzest-
rzenieniem COVID-19.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie stomatologii dziecięcej  

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Opinie Konsultantów
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I  
deowcy

Jestem pielęgniarzem. 
Od osiemnastu lat pracuję na bloku operacyjnym. Poznałem 
trzy szpitale, dwie placówki prywatne, trzy ośrodki kształce-
nia i mnóstwo miejsc, gdzie świadczyłem usługi szkoleniowe 
z zakresu ratownictwa medycznego, współpracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi i ogólnie rzecz biorąc - profilaktyki 
zdrowia.
 Zacząłem pracować w dobie sprzętu wielorazowego, pamię-
tam ręcznie robione pakiety do znieczuleń podpajęczynów-
kowych, pakowanie sprzętu w rękawy do sterylizacji, czy 
zwijane w dłoni waciki do opatrunków. 
Ze śmiechem wspominam swoją pierwszą wypłatę, jak i póź-
niejsze spory środowiska pielęgniarskiego z rządem na rzecz 
poprawy warunków płacowych. 
Ba, pamiętam chyba najlepiej swoje trzęsące się dłonie przy 
debiutanckich interwencjach reanimacyjnych, jak i zgony, 
które dotknęły pacjenta na stole operacyjnym.
Można by rzec, że mam całkiem szeroką perspektywę na 
wykonywany zawód. Obserwowałem człowieka w czasie do-
chodzenia do zdrowia, jak i umierającego wolną, bolesną 
dla wszystkich śmiercią z tytułu choroby nowotworowej. 
Widziałem też narodziny, które wzruszyły mnie bardziej, 
niż mógłbym sądzić.

Na noworodkach to piękno nowego życia, przy umierają-
cych - dostojeństwo odchodzenia. Lubię ludzi, pracowałam 
więc na początku i końcu życia.

Magdalena K.
Przytulane dziecko, ulga na twarzy mamy, ulga człowieka 
umierającego, ból cierpiącego, uśmiech chorego, oraz wszech-
obecny w szpitalu strach. 
Dotknąłem tego wszystkiego. 
Znam szpital na ucho, na dotyk, wiem jak wygląda i pachnie. 
Znam specyficzną, słodkawą woń środków anestetycznych, 

Z mojej praktyki
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widzę lęk w oczach i gestach, słyszę dyskretne zmiany w tęt-
nie chorego, na parę chwil wcześniej niż kardiomonitor. 
Poznałem setki lekarzy, salowych i pielęgniarek, tysiące pa-
cjentów, dzieliłem się wiedzą z ratownikami medycznymi, 
siostrami w zawodzie, czy rezydentami. 
Doświadczyłem zawodu tak mocno i esencjonalnie, repre-
zentując szpital w samorządzie, że mogłem i powinienem 
mieć dość. 
Gdy więc zapytano mnie ostatnio, dlaczego wciąż robię to, co 
robię, pomimo wszystkich trudności tak na poziomie płacy, 
jak i warunków pracy, nie bardzo wiedziałem, jak ubrać to 
w słowa...

Pielęgniarstwo to nie zawód. Każdy, kto chce go wyko-
nywać, musi to czuć, musi kochać ludzi, mieć do nich 
szacunek. To praca z drugim człowiekiem, która wymaga 
przekraczania własnych granic. To praca, którą wynosi 
się do domu, którą się przeżywa, to praca, w której każdą 
wygraną, czy porażkę, bierze się do siebie. To nie praca 
dla każdego, ale praca przy każdym człowieku, bez granic 
rasowych, czy kulturowych.

Katarzyna R.

Pytanie to usłyszałem dwa razy w życiu. 
Za pierwszym razem w kontekście prawniczym. Owszem, 
to nie był zawód mojego pierwszego wyboru. Miałem być 
prawnikiem, lub może skończyć filologię angielską. Uczyć 
w szkole. Tłumaczyć niedostępne na rynku książki. 
Zakochałem się w problematyce osób niepełnosprawnych, 
co pchnęło mnie znowu w kierunku oligofrenopedagogiki. 
No i zachorowałem. 
Odkrycie szpitala od środka, uczestniczenie w porządku dnia 
w roli pacjenta, było dla mnie zjawiskiem. 
To był nowy, inny, zakryty zasłoną świat. 
Wspaniały świat, gdzie każdy miał swoje miejsce. 
Przestrzeń, w której uwalnia się tkwiącą w człowieku po-
trzebę pomocy. 
Stąd - pielęgniarstwo, na dwa miesiące przed egzaminami 
na filologię, nieoczekiwany zwrot.

Z mojej praktyki
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I kolejne pytanie, które pada już na bieżąco - czy Pan żałuje?
Dlaczego zostaje się górnikiem? Piekarzem? Dentystą? 
Dlatego, że każdy jest inny. Jeśli Twoją pasją jest medycy-
na, wiesz, że możesz pomóc tym, którzy tego potrzebują 
to jeśli uda się tego dokonać chociaż dla jednej osoby to 
satysfakcja jest ogromna. Jest rekompensatą dla fatalnego 
wynagrodzenia, niekiedy kłótliwych, nie rozumiejących 
naszej pracy rodzin i trudnych pacjentów.

Kasia W.
To dobre pytanie. 
Mam inne pomysły na siebie, odłożone na przyszłość. 
Mój med-exit wydarzy się kiedyś, ale jeszcze nie teraz.
Zawsze jest jakieś „ale”. 
Znajomość pracy utrudnia zmianę. Jeśli to, co robimy, wyko-
nujemy w oparciu o automatyzmy, nawyki i doświadczenie, 
trudno o nagłą decyzję zmiany. 
Wiedza o pracy jest sporą wygodą. Upraszcza czynności, 
zapewnia swobodę w działaniu, pozwala skupiać się także na 
innych, mniej intuicyjnych kwestiach sprawowanej opieki, ja-
kim być może rozmowa z pacjentem, którą zestawiam w gło-
wie ze zwykłą ciekawością spotkania drugiego człowieka. 
Z czym do nas przyszedł? 
Kim jest? 
Jak się czuje? 
Czego się boi? 
Poznać człowieka, to nauczyć się czegoś. Bo w każdym spot-
kaniu tkwi jakaś lekcja.

To nie jest zawód dla pierwszego lepszego. Pewne predys-
pozycje trzeba jednak mieć. Polecam ten zawód dla osób, 
które czują pielęgniarstwo. Które chcą pomagać chorym, 
cierpiącym, bo inaczej to się nie sprawdzi. To nie jest pra-
ca, jak każda inna. Teraz są magistrzy pielęgniarstwa, 
specjalizacje... I co z tego? Liczy się podejście do pacjenta, 
cierpliwość, bycie człowiekiem, doświadczenie... A kogo 
teraz na to stać?

Nie wiem, czy w obecnym kształceniu pielęgniarek jest taki 
przedmiot jak psychologia. Za moich czasów tego nie było. 
A to bardzo potrzebne w naszej pracy. Ogarniam to po 
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latach pracy i doświadczenia. Czasem potrzeba chorym 
nie tyle pomocy medycznej, ale podejścia, wsparcia psy-
chologicznego...

Anna N.
Kwestia spotkania była w moim przypadku przedmiotem 
drwin przełożonych. 
Gdy wspominałem im o relacji z chorym na bloku operacyj-
nym, stwierdzano - a ile ten kontakt trwa? 
- Piętnaście? - Dwadzieścia minut? 
- Jakie ma to znaczenie? 
Otóż zapewniam was znowu - że ma. 
Wśród chorych, przekraczających próg bloku, nie ma odważ-
nych. Są ludzie odgrywający role luzaków, pewnych siebie 
facetów pokroju macho, uśmiechniętych od ucha do ucha... 
z rozbieganym nerwowo wzrokiem. Krzyżujących w napięciu 
nogi, leżąc na stole, czy to kozetce, kładących się często na 
brzuch, zamiast na plecy, nie rozumiejąc w strachu najprost-
szych poleceń, aż wreszcie - proszących o sen, jak o kurtynę w 
nie dość dobrym spektaklu, którego nie mają odwagi oglądać. 
Czego można dowiedzieć się o pacjencie z tych kilku, nazna-
czonych paniką i lękiem chwil? 
- Moja odpowiedź brzmi - wielu ciekawych rzeczy! 
Czy wiecie Państwo na przykład, że tatuaże z czasów poboru 
do wojska nie są często efektem młodzieńczej fanaberii z 
domieszką alkoholu, ale swoistej fali, jaką przechodzili męż-
czyźni ze świeżo wygolonymi głowami? Przytrzymywano ich 
siłą i tatuowano do woli, kreśląc na skórze androgyniczne 
kształty fikcyjnych miłości, czy wąsatych piratów. 
- Wiedzieliście? 
- Ja nie. 
Mała historia przemocy w wojsku lat sześćdziesiątych. 
A ilu pacjentów, tyle wydarzeń. Każdy ma swoją historię. 
Czasem życia, czasem upadku, czasem choroby, albo mi-
nionej nocy. 
- Da się zapalić w szpitalu, pomimo zakazu? 
- A pewnie, że da. 
- A gdzie tam palicie? 
- Zaraz panu powiem...

Z mojej praktyki
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Zrobiłam pielęgniarstwo dla satysfakcji, dla poczucia bycia 
potrzebnym, dla poczucia walki i niesienia pomocy. Naj-
piękniejszą nagrodą za moją pracę jest po prostu uśmiech, 
taki szczery, niewymuszony. Uścisk dłoni pacjenta pod-
czas zabiegu, możliwość wsparcia go w lęku i w czasie 
niepewności.

Katarzyna R.
 Pacjenci to nie tylko historia człowieka, ale i jego choroby.

Pamiętam chorych, którzy przychodzili do szpitala w zupeł-
nie dobrym stanie ogólnym. Jeden z nich, u którego zdiag-
nozowano nowotwór z przerzutami do mózgu, trafiał do 
nas kilkukrotnie, a to na wkłucie centralne, a to na port 
naczyniowy. 
Nieskuteczna chemioterapia pozwoliła dostrzegać człowieka 
w różnych stadiach cierpienia, od osoby pozornie zdrowej, 
po cierpiącej na skutek dotknięcia, czy niewinnego popra-
wienia poduszki. 
No właśnie - poduszki. 
Wręczonej mu przez rodzinę, która kocha, czeka i tęskni za 
mężem i ojcem, który opuścił dom przed miesiącem i jesz-
cze nie wrócił. Dotknięcie tej krzywdy i jakiejś na wskroś 
abstrakcyjnej niesprawiedliwości zapada boleśnie w pamięć. 
Tata do domu nie wróci. Rodzina przeżywa żałobę za życia. 
Piękna, wesoła poduszka zostanie na koniec zimna i smutna. 
- Czy mogliśmy mu pomóc? 
Najwidoczniej - nie. Nie każdemu można przecież pomóc, 
a człowiek - śmiertelny - w końcu umiera. 
Nadzieja pomocy wciąż napędza do pracy. 
To, co robimy, ma najczęściej znaczenie. I popycha do przodu 
jak magnes.

Pielęgniarstwo nauczyło mnie dawania bez oczekiwania 
na wdzięczność. Jak poszłam na pielęgniarstwo chciałam 
pomagać, ale nie wiedziałam wtedy, że będzie to takie 
trudne. W pracy daję z siebie tyle ile mogę. Choć z biegiem 
lat robi się to coraz trudniejsze. Wiele razy udało mi się 
uratować ludzkie życie, to satysfakcja i napęd do dalszej 
pracy. Wciąż tym się kieruję. Do dziś pamiętam każde 

Z mojej praktyki



137

Biuletyn nr 117/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

dziecko, którego nie udało się uratować. To zawsze będzie 
ciążyć na psychice.

Anna N.

Była taka sytuacja, którą zapamiętam do końca życia. 
Przywieziono chłopca, którego przygniótł betonowy mur 
i do końca nie było wiadomo, jakie ma urazy. Wtedy jesz-
cze nie było takiej diagnostyki, jaka jest teraz. W okolicy 
szyi szybko narastał krwiak i nie było pewne, skąd to krwa-
wienie. W końcu trafił na stół operacyjny i po nacięciu szyi 
okazało się, że ma pęknięty łuk aorty. Operator jedną ręką 
zacisnął aortę, a drugą rozcinał klatkę piersiową. Przypo-
minam sobie, że nie miałam wszystkich narzędzi i dopiero 
po otwarciu miałam otwierane na szybko specjalistyczne 
zestawy. Nie miałam czasu na ułożenie tylko podawałam 
wszystko automatycznie, aby tylko ratować życie. I udało 
się. Do dzisiaj nie wiem jak operator dostał to wszystko 
na czas, pomimo bałaganu. Dziecko uratowane i to było 
najważniejsze. Ale najpiękniejsze było, jak po wyjściu ze 
szpitala przyszedł podziękować za uratowane życie. Dla 
takich chwil warto żyć i pracować w tym zawodzie pomimo 
trudności, jakie nas spotykają.

Ewa L.
 Pielęgniarstwo uczy. 

Organizacji pracy, sumienności, odpowiedzialności i współ-
pracy z innymi. 
Trzeba umieć zawalczyć o siebie, jak i o pacjenta. 
Trzeba umieć się wczuć w sytuację, określić priorytety, nadać 
kierunek działaniom, widzieć, słyszeć i antycypować. 
No i próbować, nie cofać się przed porażką, iść dalej wbrew 
temu, że znowu nie wyszło, wbrew wszelkim trudnościom. 
Ileż pracy i cierpliwości kosztowała nauka... 
Ileż chwil rezygnacji przeżywałem w okresie pierwszych, nie 
dość pewnych kaniulizacji naczyń, czy intubacji, po których 
miałem ochotę dać sobie spokój. 
Gdyby nie ludzie, których spotkałem, każący mi dalej i z prze-
konaniem zakładać rękawiczki i znowu próbować, próbować, 
do skutku, nie wiem, gdzie byłbym teraz. Sporo zawdzięczam 
swoim „mistrzom” sprzed lat, nawet tym każącym mi szukać. 
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Jak i sporo zarzucam kolejnym współpracownikom, nie dość 
chyba dojrzałym, dziwnie małym, zazdrosnym, zawistnym. 
Na pytania - dlaczego? - nie ma prostych odpowiedzi, bo 
pielęgniarstwo budzi, przynajmniej we mnie, mieszane od-
czucia. Ale jest dobrą lekcją funkcjonowania w towarzystwie 
człowieka postawionym w centrum uwagi. Na piedestale sta-
wianych celów i radości płynących z osiągnięć.

Jak słyszę „dziękuje za opiekę” to mnie buduje i napędza. 
Nastawiona jestem na dawanie, tak wybrałam. Dziękuję 
i uśmiech pacjenta wystarczy.
Dzięki tej pracy doceniam to, co mam - czyli nie najgorsze 
zdrowie, zdrowe dzieci, wnuki... Nie wyolbrzymiam bła-
hych spraw, cieszę się nawet małymi rzeczami. Bo dzisiaj 
jestem, żyję - jutro nie wiadomo.

Anna N.

Pielęgniarstwo nauczyło mnie cierpliwości - bo trzeba po-
woli karmić, mówić, powtarzać kilka razy, a tym agresyw-
nym dać się wywrzeszczeć. I robić swoje. Nauczyło mnie, 
że wszyscy rodzimy się tak samo, lecz każdy umiera na 
swój sposób. Że my, mądrzy, jesteśmy skażeni światem, 
a osoby proste, upośledzone mają proste i piękne postrze-
ganie świata. Że mamy wpływ na chorych, ale oni również 
zostawiają w nas ślad, nie raz, na całe życie. Nauczyło, że 
każda chwila życia jest bezcenna, trzeba się nim cieszyć 
- zawsze, wyciskać jak cytrynę, bo powtórki nie będzie, 
a szkoda.

Magdalena K.

Na pytanie „dlaczego robię wciąż to, co robię” nie ma prostej 
odpowiedzi. 

Nie robiąc - poczuje brak. 
Pracując - punktowy dyskomfort, który nie kwestionuje ca-
łości na poziomie sensu dokonanego wyboru. 
Przeszkadza mi sposób w jaki postrzega się nas, pielęgniarki, 
w Polsce. 
Irytuje mnie brak lojalności i solidarności, gdzie dzielą 
nas-zespół sprawy dyżurów, obciążeń pracą, czy wreszcie 
wynag rodzenia. 
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Załamuje mnie często poczucie beznadziejności, z jaką ocenia 
się pracę czy to rządu, samorządu, czy związków zawodo-
wych. 
Zadziwia - rutyna, robotyzacja pracy, nazywanie pacjentów 
„chorym brzuchem”, czy „nosem”, jak w firmie blacharsko-
-lakierniczej, klepiącej auta i wymieniające im koła. 
A mimo to - pociąga wizja zespołu. Pracy, w której musimy 
polegać na sobie, perspektywa współodpowiedzialności, ko-
leżeństwa, sympatii, którą większość ze znanych mi osób tak 
silnie docenia i szuka. 

Czy pielęgniarstwo można tak całkiem porzucić? 
Kiedyś się o tym przekonam. 
Ale jeszcze nie teraz.
Może już nie umiałabym robić nic innego, nauczyć się czegoś 

tak samo dobrze. Ale choć czasami jest satysfakcja z opieki 
nad bliźnim, pomimo całej otoczki.

Gabriela G.
Widziałam wiele i nie raz miałam ochotę rzucić zawód, 
jednak nie da się zrezygnować ot tak. To jest taki zawód, 
który nie każdy może wykonywać, a ludzi oczekujących 
pomocy i opieki są setki każdego roku. Ten zawód to jest 
coś niesamowitego, co można zrobić dla drugiego człowie-
ka, to jest chyba naprawdę powołanie, nie da się odejść 
z zawodu i zapomnieć.

Katarzyna S.
Ta praca jest jak narkotyk. Uzależnia i nie można z nim 
ot tak zerwać. Ci ludzie, z którymi pracujemy, różne cha-
raktery, odmienne poglądy. A pomimo to dogadujesz się 
nie raz i bez słów. Pacjenci są różni i uczą nas bardzo 
dużo o życiu.

Anna K.

Chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkim pielęgniar-
kom, które włączyły się do pracy nad artykułem, życząc przy 
okazji każdemu wszystkiego najlepszego w Nowym, oby Cu-
downym Roku.

Sebastian Kuklo 
plg. specj. anestezjologii i intensywnej terapii 

mgr oligofrenopedaogiki
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O  
 szpitalu, który nigdy nie śpi

Praca w systemie zmianowym jest nieodłącznie wpisana w na-
szą pielęgniarską codzienność. Pracownicy ochrony zdrowia 
mają, jak wskazuje na to sam termin, „chronić” ludzkie życie 
dwadzieścia cztery godziny na dobę, a więc bez względu na porę 
dnia. 

Czy to rano, czy w środku nocy, pielęgniarka ma czuwać w dy-
żurce lub bezpośrednio przy chorym, ignorując uczucie senno-
ści, zmęczenia, czy też perspektywę czekających ją już od rana 
obowiązków domowych. Bo dzieci, zakupy, bo obiad do ugo-
towania... Personel nocnej zmiany charakteryzować powinna 
żelazna kondycja, wigor, czujność oraz gotowość do ciągłej pracy 
w warunkach pełnej koncentracji, wymagającej szybkiego podej-
mowania decyzji, czy kojarzenia faktów. 

Praca w szpitalu koncentruje się w dużej mierze wokół roz-
wiązywania problemów - pielęgniarka jest zobowiązana roz-
wiązywać wszelkie trudności, a w ostateczności, gdy wyczerpie 
już pulę dostępnych jej środków, obudzić śpiącego w dyżurce 
lekarza. Jemu spać przecież wolno. Nam najwidoczniej już nie.

Historia zakopiańskiego szpitala i napiętnowanych już pielęg-
niarek dotyka mnie w sposób szczególny. Nic tak bowiem nie 
drażni mnie bardziej niż ludzka głupota i zwyczajna niespra-
wiedliwość. Ten bowiem, kto podniósł temat do rangi problemu, 
nazywając go naruszeniem obowiązków pracowniczych, myśli 
kategoriami oderwanego od rzeczywistości teoretyka, który nie 
rozumie specyfiki pracy w szpitalu. Ba, nie rozumie nawet, z ja-
kimi obciążeniami wiąże się praca zmianowa, czy też w warun-
kach dyżuru medycznego (a więc dwudziestoczterogodzinnego), 
szczególnie w kontekście pracy na tak zwanym ostrym dyżu-
rze. Oskarżycielski ton dyrekcji szpitala w Zakopanym wskazuje 
niestety na sztywność myślenia stereotypowego („płacę wam 
za pracę”), zakorzenionego w wyobrażeniach o pracy nie tylko 
nocnej, ale i pielęgniarskiej w ogóle.

Nie od dziś bowiem włodarze placówek ochrony zdrowia myślą 
jedynie o wykonywaniu procedur, a nie o sposobie ich wykony-
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wania. W strategii działania dominuje najczęściej ilość, a nie ja-
kość usługi, rozumianej jako komfort pacjenta i pracownika pla-
cówki. Koncepcja minimalnych norm zatrudnienia, tak chętnie 
realizowana przez wszystkie ośrodki, skutkuje przepracowaniem 
załogi, nadgodzinami, czy pracą w wymiarze doby. Dwadzieścia 
cztery godziny pracy. W warunkach ostrego dyżuru. Ze śnia-
daniem o godzinie dwunastej i zjedzonym na szybko obiadem 
o siedemnastej. Bez przysługującej pracownikowi przerwy, której 
nie da się zaplanować. Bez godnego placówce pokoju socjalnego, 
z talerzem gdzieś na uboczu, poza zasięgiem wzroku, bo przecież 
jakoś tak nie wypada zjeść, czy to usiąść bezczynnie, zwyczajnie 
odpoczywając, narażając się na wzrok ordynatora oddziału. Jesz-
cze ktoś nas przyłapie, zagoni do roboty, która może poczekać, 
wykazując się naszym kosztem w jakiś czas później, przy stole 
z kawką i czekoladką, przystrojonym filiżankami dla gości. 

Hipokryzja sytuacji zaistniałej w Zakopanym jest dojmująca.
Dla wszystkich nie dość obeznanych z biologią i fizjologią czło-

wieka przypominam, że istota ludzka jest organizmem o dzien-
nym trybie życia. To, że nocą człowiek chce spać, jest naturalne 
i normalne. I to, że realizuje swoją potrzebę w warunkach bezpie-
czeństwa środowiska pracy, a więc wydzielając w czasie dyżuru 
przerwę na sen w czasie, gdy kolega lub koleżanka pracuje, jest 
zwyczajną, praktykowaną na całym świecie formą nie tylko orga-
nizacji pracy, ale i zdrowej współpracy pomiędzy pracownikami! 

Stwierdzenie dyrektora szpitala, jakoby „przysługująca pra-
cownikowi przerwa w pracy nie może być wykorzystywana na 
spanie, a o takim zamiarze ukaranych pielęgniarek dobitnie 
świadczą fakty” (oświadczenie Dyrektora Szpitala w Zakopanym, 
szpital-zakopane.pl) jest przedziwnym aktem bezwzględnego 
postępowania, a więc despotyzmu, w którym jednostka władzy 
próbuje zarządzać dosłownie wszystkim, a więc i czasem wol-
nym człowieka. Co można więc robić w czasie wolnym od pracy? 
Wygląda na to, że tylko pracować. Przerwa w pracy definiowana 
jest jednak jako odpoczynek od pracy, co przyzwala z kolei na 
własną interpretację. Czy wypadałoby czytać w czasie jej trwania 
książkę? A może zadzwonić do znajomego? Czy czasem wolnym 
od pracy byłby spacer po leżącym obok szpitala parku? A może 
właśnie - krótka, orzeźwiająca drzemka?
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Zastanówmy się chociaż przez chwile, na ile owa przerwa ma 
przyzwolenie społeczne. Ba, nawet nie tyle społeczne, co zawo-
dowe. Zaganianie do pracy było jedynym znanym mi „modus 
operandi” opiekunów praktyk w czasie ich trwania jeszcze w 
zamierzchłych czasach szkoły medycznej. Nie masz co robić? 
Idź do pacjenta. Nadmiarowa aktywność dowodziła zaangażo-
wania - brak pracy oznaczał lenistwo, nieróbstwo i brak per-
spektyw. Ofiarą takiego myślenia jesteśmy jednak nie tylko my, 
ale i mocodawcy, którzy wymagają niemożliwego - poświęcenia 
ponad miarę, ofiary. W imię czego? Pacjenta? Raczej w imię ich 
samych. Wyników, statystyk, wykonań i nadwykonań. Szary 
pracownik szpitala pracuje na wizerunek dyrektora placówki. 
Wznosi mu niejako pomnik swoimi rękami - co ma w zamian? 
Podwyżkę? Polepszenie warunków pracy? Wsparcie kadrowe? 
Nie, raczej - kontrolę. I aferę medialną, zwieńczoną publicznym 
kamieniowaniem.

„Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że obowiązkiem pra-
cownika zatrudnionego w porze nocnej jest wykonywanie pracy 
w taki sam sposób jak w czasie dnia. Zagrożenia i uciążliwości, 
jakie wiążą się z pracą w nocy, zostały rekompensowane przez 
ustawodawcę w formie dodatku za pracę w nocy, który w od-
niesieniu do pracowników medycznych wynosi 65 % stawki go-
dzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Jest on więc wyższy niż 
20%-wy wynikający z Kodeksu Pracy, a dotyczący pozostałych 
pracowników. Konsekwencją obowiązku wykonywania pracy 
przez pracowników jest uprawnienie pracodawcy do kontroli 
wykorzystania przez nich czasu pracy.” (oświadczenie Dyrektora 
Szpitala w Zakopanym, www.szpital-zakopane.pl). Gdy po raz 
pierwszy przeczytałem te słowa, przywołałem w pamięci scenę z 
dyżuru dziennego na bloku operacyjnym. Co robi odpowiedzial-
na pielęgniarka operacyjna po zakończeniu zabiegów planowych, 
około szesnastej, na minuty, lub godziny przed zgłoszeniem ope-
racji w trybie pilnym? Kładzie się spać! Lub okrywa się kocem, 
kładzie na sofę i ogląda telewizję. Bo wie doskonale, że z czasu 
wolnego, jeśli tylko udaje się go wyodrębnić z dyżuru, trzeba 
umieć skorzystać. Umiejętność odpoczynku tu i teraz, gdy tylko 
nadarza się do tego sposobność, jest cenną cechą adaptacyjną 
w pracy na oddziale interwencyjnym. Jest wsparciem dla pra-
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cy wysokospecjalistycznej, stresującej i niezwykle angażującej 
tak fizycznie, jak umysłowo. Zaręczam, że nikt nie huknie na 
strażaka, czy ratownika medycznego za to, że śpi na dyżurze 
w oczekiwaniu na wyjazd. Ich przerwa jest zrozumiała, a wręcz 
- oczekiwana. Przeprowadzona kontrola nie wykaże najmniej-
szych nieprawidłowości. Spodziewamy się przecież ich pełnej 
gotowości i sprawności do działania na pierwszy, płynący z gło-
śników dźwięk. Niech więc odpoczywają, jak superbohater, przed 
nadawanym mu nocą sygnałem z wezwaniem o pomoc do walki 
ze złem. Heroiczność strażaków jest niemal wpisana w zawód, 
podczas gdy bohaterstwo pielęgniarek - niewinnie nieśmiałe, 
bezosobowe, milczące. Zakopiańska kontrola wykazuje niepra-
widłowości. Są to jednak, w moim odczuciu, nieprawidłowości 
w myśleniu o pielęgniarkach i o pracy na nocnej zmianie.

Praca w trybie nocnym, z wyłączeniem przerwy na sen, skut-
kuje zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę, choroby 
układu krążenia, czy układu pokarmowego (wg Advent Health 
University, „Night Shift Nurse Survival Guide: Resources, To-
ols & Tips”). Jednym z najprostszych i najbardziej naturalnych 
sposobów radzenia sobie z wymogami pracy nocnej jest insty-
tucja drzemki. Tak, tak, słynnej drzemki, po której czujemy się 
wszyscy bardziej rześcy, energiczni, skoncentrowani i gotowi do 
działania. Preferowany czas drzemki dla pracowników nocnej 
zmiany to godziny pomiędzy północą, a trzecią rano. 

Anna Silva-Costa wskazuje na powszechność zjawiska drzemki 
na całym świecie. Pomaga ona poradzić sobie z nocną sennością, 
zmęczeniem, znużeniem i wyczerpaniem („Napping on the night 
shift among nursing staff: potential benefits for workers’ health”, 
Anna Nery vol.19 no.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2015). Czas wspo-
mnianej drzemki w Brazylii wynosi od jednej do dwóch godzin 
(!), przy czym, co najistotniejsze, jest ona wpisana w naturalny 
tryb życia szpitala. Innymi słowy, o drzemce wie przełożony, oraz 
dyrektor, a nawet, być może, minister zdrowia, rozumiejąc na 
każdym ze szczebli, że wypoczęty pracownik jest wart dużo wię-
cej od wycieńczonego, który nie tylko może popełnić kosztowny 
pod wieloma względami błąd w sztuce medycznej, ale i sam, 
z czasem, może zostać pacjentem placówki z racji rozregulowane-
go zegara biologicznego. Badania Sleep Mecicine („The effects of 
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a scheduled nap during the nightshift on performance, sleepiness 
and vigor in nurses”, Volume 14, Supplement 1, grudzień 2013) 
dowodzą szkodliwości pracy nocnej na organizm człowieka. 
Konkluzja wspomnianych badań jest następująca - zaplanowana 
drzemka jest efektywną, tanią i prostą strategią działania, której 
celem jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości wykonywanej 
przez pielęgniarki pracy. Pilotażowy projekt nocnych drzemek 
(„Napping on the Night Shift: A Two-Hospital Implementation 
Project”, Joanne Geiger-Brown i inni) trwających od trzydziestu 
do czterdziestu minut potwierdza ich zbawienny i zdrowy wpływ 
tak na personel, jak i na podopiecznych. Co więcej, ponad jed-
na trzecia pielęgniarek pracujących na nocnej zmianie zasypia 
w pracy w sposób niekontrolowany, co wpływa niekorzystnie tak 
na higienę pracy, jak i na jakość funkcjonowania poza szpitalem. 
Drzemka w pracy ułatwia wykonywanie obowiązków. Mało tego, 
w odniesieniu do przywoływanych wyżej badań, jej wręcz ocze-
kiwaną polityką pracy na oddziale szpitalnym, gdzie świeżość 
myślenia, oraz działania, ma zasadnicze znaczenie. Badania pani 
Geiger-Brown wyodrębniają jednak trudności w implemento-
waniu programu drzemki - są nimi przełożeni, czy koordynato-
rzy oddziałów, dla których drzemka w pracy jest pogwałceniem 
najbardziej fundamentalnych zasad pracy na odcinku szpitala. 

Warto podkreślić, że wszystkie oddziały, na których program 
zap lanowanej drzemki został przyjęty entuzjastycznie, odznacza-
ły się wysokim stopniem komunikacji pomiędzy pracownikami, 
a ich zwierzchnikiem. Wynika z tego, że bez zrozumienia potrzeb 
i specyfiki pracy, dość łatwo przeoczyć najbardziej elementarne 
kwestie, których istnienie bagatelizuje konserwatywne podejście 
do pracy w ogóle. Osobiście uważam, że istnieje ogromna różni-
ca pomiędzy pracą nastawioną na ilość, a nie na jakość. Każdy 
z nas wolałby przecież być pod opieką pielęgniarki wypoczętej, 
a nie tej niewyspanej. Dla szpitala, niestety, nie ma to często 
większego znaczenia.

Historia zakopiańskiej placówki jest kolejną, przygnębiającą 
opowieścią o rzeczywistości pracy pielęgniarki w Polsce. Jest 
rozdętą do granic aferą, której ton nadaje niezrozumienie, smut-
ne poczucie nieomylności, oraz karykaturalny wręcz etos pracy 
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dla pracy, pozbawionej czasu wolnego i wszelkich oznak ludzkiej 
słabości, jakimi są odpoczynek, czy przerwa. 

Wszystkim tym, którzy złorzeczą dziś „siostrom”, wytykając 
im może podwyżki, czy gorzkie nieróbstwo, sugeruję jedynie 
przestawienie zegarków o dziesięć lat naprzód i szybki wymarsz 
przed lustro. 

Nie dajmy się nigdy zwariować. 
Drzemki istnieją od zawsze. 
Nie wynaleziono ich wczoraj, podobnie jak hipokryz ji. 
Nie biegajmy jak kot za światełkiem, którego źródło jest w rę-
kach szukających sensacji mediów. 
Cywilizujmy otaczającą nas rzeczywistość, nie zaprzeczając 
jej.
Wszak nikt o tej pracy nie wie więcej, niż my. 
Nawet, niestety, dyrekcja szpitala.

Sebastian Kuklo 
plg. specj. anestezjologii i intensywnej terapii 

mgr oligofrenopedaogiki 
(jawny23@o2.pl)
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D  
odatki

Od pierwszego listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodze-
nie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przysłu-
guje personelowi SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa 
medycznego, czy diagnostom laboratoryjnym. Dodatek otrzy-
mać mają także osoby zatrudnione w szpitalach poziomu II i III 
zabezpieczenia covidowego, które wykonują zawód medyczny, 
uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, lub mają bez-
pośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS-COVID-19. 

Warunkiem przyznania dodatku jest fakt udzielania świadczeń 
w sposób nieincydentalny. Narodowy Fundusz Zdrowia udziela 
tu podpowiedzi - sporadyczne wejście do strefy brudnej nie jest 
podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Osta-
teczna ocena zasadności wypłaty środków pieniężnych zależeć 
będzie do dyrektora placówki. To on mocą interpretacji zade-
cyduje o przyznaniu dodatku, bądź odrzuceniu wniosku o jego 
przyznanie. Z jednej więc strony mamy tu kwestię zastosowa-
nia się do „jedynie” polecenia Ministra Zdrowia, a nie ustawy, 
a z drugiej - kwestię subiektywnej oceny, czy dany pracownik 
spełnił niejednoznaczne kryteria wypłaty dodatku, czy też nie. 

Na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo nawet, do kogo mieć 
pretensje na wypadek odrzuconego wniosku. Z punktu widze-
nia partii - za odmową stać może dyrektor. Z punktu widzenia 
dyrekcji - nieprecyzyjne wytyczne ministra. Z punktu widzenia 
pracownika - być może nawet on sam, jako że dokument, wbrew 
pozorom, nie jest intuicyjny w obsłudze.

Przyglądając się bliżej treści polecenia, na szczególną uwagę 
zasługuje termin incydentu, oraz pacjenta podejrzanego. Zdefi-
niowanie obu zaważyć może na wypłacie środków pieniężnych, 
lub odrzuceniu wniosku w całości z przyczyn czysto formal-
nych. Zastanowić należy się bowiem nad kryterium podejrzenia, 
które na pierwszy rzut oka nie powinno sprawiać problemów. 
Załóżmy, że chory podejrzany to pacjent reprezentujący objawy 
sugerujące zakażenie, bez wyniku szybkiego testu ilościowego 
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na przeciwciała, bądź na obecność samego wirusa w próbce 
z wymazu. Z praktycznego punktu widzenia byłaby to definicja 
najwygodniejsza, dość łatwo orzekającą, kto jest kim i w jaki 
sposób należy się z nim obchodzić. Pojawiają się jednak spore 
wątpliwości w przypadku pacjentów ujemnych, bezobjawowych, 
których hospitalizacja trwa dłużej, niż zakładano. 

Wyobraźmy sobie chorego, który zgłasza się do szpitala na 
zabieg operacyjny. Przeprowadzone testy wykluczają aktywne 
zakażenie, lub stan po przechorowaniu koronawirusa. Zabieg ma 
miejsce w ciągu dwóch dni od przyjęcia, okres zdrowienia nie 
przebiega jednak najlepiej i po kilku dniach konieczne okazuje 
się przeprowadzenie kolejnej interwencji chirurgicznej, która 
wiąże chorego z placówką na kolejne kilkanaście, lub nawet i kil-
kadziesiąt dni. Ów hipotetyczny chory traktowany jest w czasie 
całego pobytu w szpitalu jako osoba ujemna, niezakaźna, a więc 
technicznie i epidemiologicznie zdrowa. Gdy jednak dochodzi 
do wypisu, lub przeniesienia pacjenta na inny oddział, jest on 
testowany ponownie - tym jednak razem jego wyniki są zgoła 
odmienne. Chory jest od tego momentu dodatni, stwierdzamy 
u niego zakażenie COVID-19, stosujemy procedury prewencyjne. 
Czy jednak dwa, trzy dni temu był on chorym zdrowym, czy 
jedynie - pechowo - nie zdiagnozowanym? Czy fakt jednora-
zowych badań u chorych hospitalizowanych przez dłuższy czas 
nie jest okolicznością sprzyjającą zakażeniu, które może i miewa 
przecież miejsce na terenie szpitala? 

Spójrzmy prawdzie w oczy - ogniska zakażeń wybuchają punk-
towo na różnych oddziałach, a ich źródłem mogą być równie do-
brze pacjenci, jak pracownicy. Wyjęcie medyków spod obowiązku 
kwarantanny bez nakazu cyklicznych badań skutkować może 
przenoszeniem choroby, szczególnie w obliczu jednorazowych 
testów praktykowanych u chorych. 

Pacjent na SOR może być także chorym zakażonym na kilka 
dni przed przyjęciem, co umyka znów testom wykonywanym, 
że tak się wyrażę, w drzwiach szpitalnego oddziału ratunkowe-
go. Co więcej, za bezpieczeństwo pacjenta odpowiada personel, 
który w swoim sumieniu i wiedzy nie zawsze zachowa się ade-
kwatnie w zagrażającej mu nawet sytuacji. Na szczególną uwagę 
zasługuje tu cała ekipa sprzątająca, wyrugowana onegdaj z pań-

Z mojej praktyki
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stwowych etatów, obsługiwana przez firmy pozbawione nie tylko 
i wyobraźni, ale i moralności. Brak przeszkolenia w obsłudze 
pomieszczeń potencjalnie skażonych wirusem skutkuje „byle 
jakością” wykonywania zadań, oraz niepotrzebnym narażaniem 
tak siebie, jak innych. Owa pani z mopem, która wpada na salę 
wypełnioną do niedawna ludźmi w środkach ochrony osobi-
stej, bez bodaj fartucha z fizeliny, czy maski z filtrem, dopro-
wadza na szybko pomieszczenie do stanu używalności, pędząc 
za chwilę do kolejnej, naglącej roboty, która sama się przecież 
nie zrobi. Praktyka ozonowania, czy zamgławiania przestrzeni 
przed faktycznym jej oczyszczeniem bywa zaniedbywana, co 
skutkuje z kolei niepotrzebnym ryzykiem związanym z jej wy-
korzystywaniem dla kolejnych użytkowników sali. Im bardziej 
skomplikowany, czy długo czasowy proces leczenia chorego, tym 
większe zagrożenie tak i dla niego, jak i dla personelu. A skoro 
już o nim mowa - nagminne wydaje się wciąż podważanie zag-
rożenia związanego z pandemią przez pielęgniarki, lekceważenie 
ryzyka poprzez zachowania nonszalanckie i - poza szpitalem - 
nadmiernie swobodne. 

Na szczególną krytykę zasługują opinie kolegów i koleżanek, 
publikowane frywolnie w mediach społecznościowych, podwa-
żające rolę prewencji, czy szczepień, wynoszące na chory piede-
stał najbardziej nawet pozbawione logiki, głupie teorie spiskowe. 
Stawiają nas one w roli błaznów i partnerów w skandalu, aniżeli 
w dyskusji. Uderzmy się w piersi i my - nieszczelność systemu 
jest także naszym udziałem, skutkiem ludzi wątpiących, a nie-
rzadko - wpływowych na grupę, których indywidualna postawa 
jest w konsekwencji zagrożeniem dla wszystkich. Wielokrotnie 
powtarzane kłamstwa i brednie zamieniają się z wolna w pozory 
prawdy, infekujące ludzi, dla których internet jest jedynym, ak-
ceptowanym autorytetem i demaskatorem rzeczywistości. 

Czytając „medialny urobek” niektórych z nas można nadrobić 
elementarną wiedzę o pandemii. Jej źródłem jest biznesowe lob-
by, zbijające fortunę na wzbogaconych w chipy szczepionkach, 
których efektem działania będzie niepłodność, oraz mutacje. 
Administratorzy niektórych grup portali społecznościowych de-
dykowanych pielęgniarkom i położnym piszą wprost o szczurach 
laboratoryjnych, którymi są zaszczepieni. Osobną kwestią jest 

Z mojej praktyki
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fakt, czy powyższe stanowisko nie narusza kodeksu zawodowego 
i nie powinno być „ścigane z pielęgniarskiego urzędu” chociażby 
celem złożenia wyjaśnień owej szkodliwej społecznie agitacji na 
NIE.

W moim odczuciu największą wadą polecenia ministra jest 
oderwanie miejscami zagadkowej treści dokumentu od rzeczy-
wistości i zdanie się na opinie dyrektorów, którzy to, jak wia-
domo, z hojności raczej nie słyną. Z drugiej strony - czym jest 
wspomniany incydent? Kiedy praca z chorym podejrzanym, lub 
zakażonym, ma znamiona powtarzalności, czy cykliczności, wa-
runkującej wypłatę dodatku? Dla jednych będzie to doba. Dla 
innych dwie. Kolejny dyrektor zdefiniuje ten termin na tydzień 
pracy, inny wykluczy z dodatku sytuacje opieki nad chorym, 
który dopiero po dwóch dniach od kontaktu miał stwierdzone 
aktywne zakażenie COVID-19. 

Z jednej strony, otrzymanie dodatku będzie oczywistością dla 
tych, którzy pracują na oddziałach dedykowanych chorym ze 
stwierdzoną obecnością wirusa. 

Z drugiej - polecenie zobowiązuje także inne szpitale do spo-
rządzenia wykazu pracowników spełniających ministerialne 
kryteria kontaktu. Otrzymanie dodatku może przybrać niebez-
pieczny obraz gry w toto-lotka, czy w zdrapki, gdzie kontakt 
z chorym będzie poszukiwany, bądź sfingowany, jako źródło 
bonusowego uposażenia. Wszak druga wypłata jest w środo-
wisku medycznym czymś, o czym do tej pory słyszano jedynie 
w kontekście innych grup zawodowych. Z drugiej znów stro-
ny - fakt powszechności kontaktu z chorymi zakażonymi poza 
szpitalami mianowanymi jest niezaprzeczalny. Uważam nawet, 
że w szpitalach nie-covidowych, ryzyko bywa tym większe, nie 
tyle nawet z racji nadkażania się chorych w trakcie hospitalizacji, 
co z braku konieczności traktowania ich wszystkich jako sensu 
stricte pacjentów dodatnich. To, czy chory będzie mieć wykonany 
kolejny test, jest dziełem nie tyle celowanego poszukiwania, co 
zwykłego przypadku. Wynik dodatni bywa tym samym niemałą 
niespodzianką nie tylko dla innych, przebywających z chorym 
pacjentów, ale i personelu, który przez cały okres sprawowania 
opieki traktował zakażonego jako formalnie zdrowego. 

Z mojej praktyki
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Abstrahuję już nawet od gorzkiej rzeczywistości zasłaniania 
przez chorych jedynie ust maską. Na prośbę o nasunięcie jej 
wyżej, na nos, nie raz już zdążyłem usłyszeć - nie, bo ciężko mi 
wtedy oddychać. Cóż, mi także jest ciężko. Co nie zmienia faktu, 
że musi tak pan, jak pani, dostosować się wreszcie do panują-
cych od niemal już roku reguł i nałożyć choć raz w życiu maskę 
tak, jak należy. Tak w trosce o siebie, jak i o innych. Z empatią, 
niestety, bywa w życiu przeróżnie...

Pandemia to ciężki okres dla wszystkich. Ogólnoświatowe 
badania już dziś diagnozują zwiększony odsetek wypalenia za-
wodowego, a nawet depresji u pielęgniarek i pielęgniarzy pra-
cujących w czasie pandemii. Polecenie Ministra Zdrowia wbija 
metaforyczny kij w mrowisko - dotyka wielu emocji, od strachu, 
po brak uznania, od poczucia niesprawiedliwości, po wzajemną 
zawiść i zazdrość o przyznane, bądź nie pieniądze. 

Testowana tak solidarność zawodowa jeszcze mocniej ucierpi 
na rosnącym poczuciu krzywdy i abnegacji, bo skoro inni mają, 
to ja już więcej nie muszę. Rosnące poczucie niezadowolenia 
znajdzie na koniec wyraz w dobrze nam znanej frustracji i wolno 
formułowanym hasłom protestacyjnym. Tylko, że mamy pan-
demię. Czas szczególny. Nie tylko dla nas. Czas upadku wielu 
firm, bogacenia się wielu bogatych, ale i ubożeniu się biednych. 
Poparcie społeczne w podobnej sytuacji będzie ponad wysiłek 
przeciętnego mieszkańca kraju. I nie znajdzie, w moim odczuciu, 
większego poparcia. Koniec końców znów chodzi o pieniądze, 
po które nie tylko my będziemy wyciągać ręce. Na domiar złego 
wydaje mi się po raz kolejny, że za sznurki pociąga w tym całym 
teatrze ktoś, kto nie do końca rozumie specyfikę teatru i sam, 
jak piroman, roznieca ogień, który parzyć będzie już wszystkich. 
W podobnych sytuacjach niezrozumienia, przyjęło się mówić, że 
jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to muszą to być pieniądze. Para-
frazując to powiedzenie, jeśli dziś nie wiadomo, o co chodzi, to 
świadczy to jedynie i dobitnie o tym, że ktoś nie wykonał swojej 
pracy w odpowiedni i kompetentny sposób.

Sebastian Kuklo 
plg. specj. anestezjologii i intensywnej terapii 

mgr oligofrenopedaogiki
(jawny23@o2.pl)

Z mojej praktyki
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Nekrolog

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak Jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…, 

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. 

Ks. Jan Twardowski

Z żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2020 roku 
 w tragicznym wypadku zginęła nasza śp. Koleżanka 

KATARZYNA NAZARKO 
Była bardzo ciepłą osobą, uśmiechniętą i koleżeńską. 
Zawsze życzliwa, troskliwa, oddana pacjentom i bardzo 

fachowa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. 
Chcemy Ci Kasiu podziękować, że mogliśmy Cię spot-
kać na naszej drodze. Byłaś nam przyjaciółką i koleżan-
ką na dobre i na złe. Pozostaniesz na zawsze w naszych 

sercach i pamięci. 
Koleżanki i Koledzy 

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 
oraz Pielęgniarki i Pielęgniarze

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
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W  
spółpraca z Magazynem Pielęgniarki i Położnej 

Zaproszenie  
do współpracy w tworzeniu  

Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Szanowne Koleżanki,  
Szanowni Koledzy,

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie?
Studentem, który chce poszerzać działalność naukową?
Chcesz przekazywać swoją wiedzę i doświadczenia innym?

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu Magazynu Pielę-
gniarki i Położnej. 

Osoby, które chcą spróbować swoich sił jako autorzy artykułów, 
mogą zrobić to na łamach czasopisma Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych.

Więcej szczegółów o współpracy pod adresem:
 e-mail p.paradowska@nipip.pl 

lub telefonicznie - pod numerem:
tel. 22-327-61-75

Informacje
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Informacje

S  
ARS-CoV-2

W sytuacji nadzwyczajnej dla Państwa bezpieczeństwa, 
w związku z aktualnie panującą sytuacją epide-
miologiczną w  Polsce oraz mając na uwadze dzia-
łania prewencyjne mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, a jednocześnie dla zabezpieczenia płyn-
ności działania OIPiP w Białymstoku informujemy,  
iż praca w Izbie odbywa zgodnie z zaleceniami PIP i GIS 
i Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 374 z późn. zm.)

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

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
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

Sekretariat: tel.: 85 747 00 16 w. 32 & kom: 510 835 623
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska tel.: 603 983 457
Sekretarz ORPiP Beata J. Olejnik tel.: 505 854 995 
Księgowość: tel.: 85 747 00 16 w. 36
Radca Prawny: tel.: 510 835 668,

lub pocztą e-mailową: izba@oipip.bialystok.pl
albo listownie: M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

Istnieje także ewentualność możliwość pozostawienia kore-
spondencji w uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie 
Izby. Dokumenty pozostawione w Izbie lub dostarczone drogą 
listowną przetrzymywać będziemy w 72 godz. kwarantannie.

Ponadto informujemy, iż do odwołania bezwzględnie 
wstrzymuje się wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie OIPiP 
w Białymstoku. Prosimy o regulowanie płatności w formie 
przelewów na konto OIPiP w Białymstoku:

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

W sytuacjach wyższej konieczności związanej z działalnoś-
cią samorządową Izby, załatwianie spraw z udziałem intere-
santów dopuszczalne jest jedynie, jeżeli sprawa ma charakter 
pilny i brak jest możliwości załatwienia jej „na odległość”, po 
uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, ale troska o zdrowie 
naszych członków, interesantów i pracowników jest dobrem 
najwyższym.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Informacje
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Informacje

A  
ktualizacja danych w rejestrze OIPiP

Obowiązek pielęgniarek i położnych  
aktualizacji danych w rejestrze OIPiP

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 123) oraz art. 11 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 916) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku przypomina o obowiązku i zwraca się z proś-
bą o aktualizację danych.

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć:
1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wy-

konywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu 
małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,

2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał 
prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kseroko-
pię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w dziedzinie 
specjalizacji,

3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej - odpis dyp-
lomu szkoły wyższej - część „A” i „B” (suplement),

4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał 
i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane 
kwalifikacje,

5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informa-
cja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko 
oraz okres zatrudnienia.

6. w przypadku zmiany danych adresowych - pisemne 
oświadczenie.
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W  
ysokość składki 2021

■ Składka dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej - 42,42 zł.

Wyliczona wysokość składka miesięcznej stanowi 0,75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego

■ Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą wynosi - 109,00 zł.

■ Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości opłaty - 54,50 zł.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”

■ Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych - 325,00 zł.

Wysokość opłaty wynika z przepisów art. 76 ust. 5 usta-
wy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych 
z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) 
i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 
ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o wpis.

Informacje
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W  
ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 

tel. 85 747-00-16, tel/fax 85 744-11-09 

www.oipip.bialystok.pl e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 

nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

Redaktor odpowiedzialny: Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 

skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 

w opracowaniach autorskich.

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2021
   4 maja 2021
   4 czerwca 2021
 24 grudnia 2021
Sobota pracująca 26 czerwca 2021

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found tel mob. 601 669 399

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

Informacje


