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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy

W tym roku jakże szczególnym mija 30-lat od powołania samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych. Rocznicowe okazje wywołują refleksje, wspo-
mnienia ale są też okazją do myślenia o przyszłości - chwilowo w cieniu pandemii 
i protestów pielęgniarek i położnych...

Historia samorządu to przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli go od pod-
staw. W naszej izbie nie sposób nie wspomnieć o pierwszej Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Janinie Binkowskiej (w I i II kadencji). 
To jej wsparcie merytoryczne i serdeczna opieka nad pierwszymi pracownikami 
biura zaowocowała tym, że wszystkie sprawy pielęgniarek i położnych załatwiane 
były we właściwy sposób, o właściwej porze i w bardzo życzliwej atmosferze. 
Pamiętamy o Annie Puchalskiej (radczyni prawnej), Teresie Janickiej (sekreta-
rzu),  Katarzynie Rymarczyk (prowadzącej od początku - do dnia dzisiejszego 
dział rejestru), Magdalenie Kosińskiej (która, po 9 latach pracy w sekretariacie, 
zrealizowała swoje marzenia i pracuje jako pielęgniarka w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki), Dorocie Rojszy (prowadzącej od 1999 roku dział merytorycz-
ny) i Annie Barszczewskiej (pierwszej i długoletniej naszej głównej księgowej). 
Współpracuje też z nami, od samego początku istnienia Samorządu, Szef firmy 
Computer Found (wydającej Biuletyn Informacyjny), który jak sam mówi, jest 
wiernym czytelnikiem naszego pisma samorządowego - „przeczytał” już 121 
wydań - ponad 8 tysięcy stron.

Dzisiaj biuro izby tworzą: Alina Klimczuk (sekretariat), Katarzyna Rymarczyk 
(dział rejestru), Dorota Rojsza (dział merytoryczny), Alina Packiewicz (kasa), Ma-
riola Bogdan (księgowa), Dariusz Prokopowicz (radca prawny) i Dariusz  Sosnowski 
(informatyk).

Wszystkim tym osobom, które pracowały i pracują w naszej izbie składam 
serdeczne podziękowania i słowa uznania za życzliwość, merytoryczność i co-
dzienną pracę na rzecz środowiska Pielęgniarek i Położnych naszej społeczności.

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Pożegnanie

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci

Małgorzaty Michalewicz 
dr n. med. magistra pielęgniarstwa

i Jej Męża prof. dr hab. 
Tadeusza W. Łapińskiego

Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,  
     bowiem najlepiej wyraża go milczenie  ▶

Małgorzata Michalewicz 
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Małgosia była wieloletnim aktywnym członkiem Samorządu  
Za wo  do wego Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

W czasie wieloletniej  działalności w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych pełniła funkcje wiceprzewodniczącej ORPiP IV ka
den cji, była członkiem ORPiP i Prezydium w IV, V, VI i VII kaden
cji oraz wiele lat przewodniczyła Komisji ds. Pomocy Soc jalnej.

Dr n. med. Małgorzata Michalewicz otrzymała srebrne Odznacze
nie za Działalność Na Rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Przez wiele lat była wykładowcą w Wyższej Szkole Medycznej.
Aktywnie uczestniczyła w kształceniu podyplomowym pielęgnia

rek i  położnych. Swoją postawą uczyła młodych adeptów sztuki 
pie lęg  niarskiej jak być profesjonalistą w opiece nad człowiekiem 
po trzebującym.

Z dumą i zaangażowaniem opowiadała o swojej pracy zawodowej. 
Ponad 20 lat pracowała w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
UMB, a od ponad roku na oddziale Covid’owym  na pierwszej linii 
opiekując się chorymi. 

Małgosia była wspaniałą Koleżanką, Przyjacielem, życzliwym i dob
rym Człowiekiem. 

Zawsze otwarta na problemy innych, pomagająca wszystkim i we 
wszystkim...

Podejmowała wyzwania, była człowiekiem do spraw specjalnych, nig
dy nie narzekała.

Pogodna z poczuciem humoru, patrząca z op ty miz  mem na życie i peł
na planów na przyszłość.

Czujemy ból, tęsknotę i niedowierzanie.  
Małgosiu odeszłaś tak szybko, tak nagle…
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze!

Rodzinom i Bliskim Małgorzaty i Jej Męża  
składamy wyrazy współczu cia oraz słowa wsparcia i otuchy.

W imieniu wszystkich członków  
Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Pożegnanie
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Z  
aczęło się w 1980 roku …

Janina Binkowska  
I Przewodnicząca ORPiP  

w Białymstoku

Samorządy - terytorialne, zawodowe 
a zwłaszcza zawodów zaufania publicz-
nego - są elementem państwa demokra-
tycznego. 

Klimat do tworzenia się samorządów nastąpił w 1989 r. pod-
czas obrad OkrągłegO StOłu, chociaż idea zmian w zawodach 
pielęgniarki i położnej podejmowana była od czasu tworzenia 
się Solidarności w 1980 r. w Gdańsku. Protokół Podzespołu ds. 
Zdrowia Okrągłego Stołu z marca 1989 r. zobowiązał władze 
PRL do utworzenia samorządu pielęgniarek i położnych.

W Gdańsku powstała „grupa robocza”, która była zalążkiem 
przyszłego Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Pie-
lęgniarek i Położnych. W listopadzie 1989 r. w Ministerstwie 
Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie z udziałem Krystyny 
Sienkiewicz, pielęgniarki i podsekretarza stanu w MZiOS oraz 
Krystyny Ejsmont pielęgniarki, posłanki na Sejm zwany „kon-
traktowym”, odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Pielęgniarek 
i Położnych z udziałem delegacji ze wszystkich województw. Po-
wołano Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Izb Pielęgniarek 
i Położnych. Na szczeblu województw powołano wojewódzkie 
komitety. Rozpoczęły się prace nad projektami ustaw dotyczą-
cych samorządu.

W pracach Komitetu uczestniczyło po trzech przedstawicieli 
pielęgniarek i położnych z 47 województw. Województwo bia-
łostockie reprezentowane było przez Danutę Sieńczyło - pielęg-
niarkę, Jerzego Lipskiego - pielęgniarza i Grażynę Iwanowicz 
- położną.

Opracowane zostały dwa projekty ustaw. Pierwszy przez Ur-
szulę Krzyżanowską-Łagowską, pielęgniarkę, prawniczkę i sty-
pendystkę Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Stypendium 
to umożliwiło Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej poznanie 

XXX-lecie Samorządu PiP 
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organizacji samorządowych w krajach skandynawskich, Wiel-
kiej Brytanii, USA i Kanadzie. Projekt ustawy opracowany pod 
patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego opublikowano pod nazwą „Projekt ustawy o Izbach 
Pielęgniarskich” w „Służbie zdrowia” we wrześniu 1989 r. Został 
on skierowany do Sejmu w lutym 1990 r. jako projekt poselski 
pilotowany przez posłankę Krystynę Ejsmont z upoważnienia 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Drugi projekt tzw. rządowy, firmowany przez Krystynę Sien-
kiewicz, opracowany został przez Ogólnopolski Komitet Or-
ganizacyjny Izb Pielęgniarek i Położnych. Inicjatorkami tego 
projektu były pielęgniarki i położne z „Solidarności”, we współ-
pracy z wojewódzkimi komitetami organizacyjnymi. Projekt ten 
opub likowano w „Służbie Zdrowia” w kwietniu 1990 r. Do Sejmu 
wpłynął w lipcu 1990 roku. Oba projekty były żywo dyskutowane 
w środowisku pielęgniarek i położnych całego kraju.

W Sejmowych Komisjach - Zdrowia i Ustawodawczej - opraco-
wano projekt ustawy będący kompilacją obu zgłoszonych projek-
tów - poselskiego (faktycznie PTP) i rządowego (faktycznie „So-
lidarności”). Prace parlament zakończył Ustawą o samorządzie 
pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 r. opublikowaną 
w Dzienniku Ustaw numer 41, pod pozycją 178 i podpisaną przez 
Prezydenta Lecha Wałęsę w dniu 14 maja 1991 roku.

Ustawa rozpoczęła nową erę w naszych zawodach. Pielęgniarki 
i położne parlament obdarzył ogromnym zaufaniem i odpowie-
dzialnością. Był to trzeci samorząd zawodowy w służbie zdrowia 
i jedyny zrzeszający wtedy osoby głównie ze średnim wykształ-
ceniem medycznym.

Dotychczasowy Komitet przekształcony został w Komitet Or-
ganizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych z przedsta-
wicielami wszystkich województw i organizacji pielęgniarskich. 
Na poziomie województw powstały komitety wojewódzkie. Ich 
zadaniem było zwołanie pierwszych okręgowych zjazdów i wybór 
delegatów na I Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

W Bialymstoku Przewodniczącą Tymczasowego Komitetu Or-
ganizacyjnego w Białymstoku była Danuta Sieńczyło - naczelna 
pielęgniarka Miejskiego ZOZ w Białymstoku. Od grudnia 1989 r. 
Komitet szeroko informował środowisko o idei samorządu pielęg-

XXX-lecie Samorządu PiP 
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niarek i położnych i zorganizował pierwsze wybory delegatów 
na I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Komitet Organizacyjny współpracował z Polskim Towarzy-
stwem Pielęgniarskim (z Przewodniczącą Jadwigą Modzelew-
ską), Sekcją Położnych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
(z Przewodniczącą Teresą Szajkowską), Wojewódzką Pielęgniar-
ką Anną Łokieć, wojewodą, Prezydentem Miasta, lekarzem wo-
jewódzkim oraz Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku.

Pierwszy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbył się 
26 września 1991 r. - zostali wybrani delegaci na I Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych ale przede wszystkim dokonano wybo-
ru okręgowych władz pielęgniarek i położnych i 8 października 
1991 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku. 

I Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbywał się w dwu 
terminach 5-6 listopada i 11-12 grudnia 1991 r. w Warszawie.

Zaangażowanie delegatów w sprawy organizacyjne samorządu 
podejmowane drogą uchwał, wniosków, stanowisk było ogromne. 
Dyskusje prowadzono burzliwie z zachowaniem szacunku dla 
innych poglądów.

Wybrano:
- Panią Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

- Urszulę Krzyżanowską-Łagowską,
- Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

- Grażynę Rogala-Pawelczyk
- Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położ-

nych - Annę Piątek
- Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej  

- Donatę Adrianowicz.
Z chwilą wyboru władz Samorządu polskie pielęgniarki i po-

łożne dołączyły do koleżanek i kolegów z krajów gdzie pielęg-
niarstwo prezentuje wysoki poziom samodzielności, wiedzy 
i praktyki, a przede wszystkim ma własne miejsce w systemie 
ochrony zdrowia społeczeństwa.

Samorząd nie jest bowiem związkiem zawodowym, nie jest 
towarzystwem naukowym i nie powinien mieć związków z żadną 
partią polityczną. Jego członkami są wszystkie osoby posiadające 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Jest organizacją powołaną przez parlament na mocy Konsty-
tucji do ochrony społeczeństwa przed nieprofesjonalną praktyką 
zawodową. Sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem za-
wodów przez wszystkie pielęgniarki i położne w nim zrzeszone.

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych była wielokrot-
nie nowelizowana i dostosowywana do zmieniającej się sytuacji 
w kraju oraz Polski w świecie.

Zadania i zasady działania samorządu uchwalone przez parla-
ment w 1991 r. są zawarte w art. 4. ust. 1. który aktualnie posiada 
brzmienie:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem za-
wodów;

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwali-
fikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych 
stanowiskach pracy;

4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniar-
stwa i położnictwa;

5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6) obrona godności zawodowej;
7) reprezentowanie i ochrona zawodów;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia spo-

łeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia;

9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Organami samorządu pielęgniarek i położnych na szczeblu 

krajowym są: 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
który wybiera 

Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelną Komisję Rewizyjną, 
Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

a na szczeblu okręgowym, okręgowe zjazdy pielęgniarek i po-
łożnych odpowiednio wybierające przewodniczącą orpip, orpip, 
okr, okręgowy sąd i okręgowego rzecznika.

XXX-lecie Samorządu PiP 



9

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej pielęgniarki Ludmiły 
Marcinowicz 14.12.2000 r. Akademia Medyczna w Białymstoku 

(od lewej: Elżbieta Łapińska-Żurkowska, Barbara Dąbrowska, Janina 
Binkowska, Ludmiła Marcinowicz, Matylda Sierakowska, Elżbieta Średzińska)

Miniony czas był pełen różnych zdarzeń. Zmieniały się formy 
kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. 
Mamy wiele pielęgniarek z wyższym wykształceniem i stopniami 
naukowymi, wiele publikacji. Pielęgniarki i położne należą do 
różnych związkach zawodowych. Przypuszczam, że najliczniej 
zrzeszone są pielęgniarki i położne w związku zawodowym pie-
lęgniarek i położnych. Powstały liczne zawodowe towarzystwa 
specjalistyczne, utworzone i wspierane przez samorząd. Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie z bardzo długą historią i członko-
stwem w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek od okresu mię-
dzywojennego jest naszą wizytówką.

Na początku tworzenia się samorządu nie było zaplecza lokalo-
wego, pracowników, finansów, struktur organizacyjnych. Jedynym 
kapitałem była niebywała chęć zmian w polskim pielęgniarstwie.

W minionych latach opracowano wiele aktów prawnych w tym 
ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, standardy zawodowe, 
rozwinięto współpracę z zagranicą, prowadzone jest kształcenie 
podyplomowe. Pielęgniarki i położne prowadzą włas ną działal-
ność gospodarczą Mają własne określone miejsce w systemie opie-
ki zdrowotnej. Nie noszą czepków, rzadko słyszą kierowany do 
nich zwrot „siostro”.

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Czepkowanie w Państwowej Szkole Medycznej Pielęgniarstwa w Białymstoku 
(Kurs 17, grudzień 1964 r.) 

Czy te zmiany dają naszym podopiecznym poczucie wysokiej 
jakości świadczeń pielęgniarskich? Patrząc z dystansu na profe-
sjonalistów i zadowolenie podopiecznych sądzę, że i „tak” i „nie”.

Oprócz inwestowania w wiedzę i technologię należy kształtować 
wrażliwość na drugiego człowieka, poza procedurami indywidu-
alizować opiekę. Sztuką jest zindywidualizować opiekę zachowu-
jąc standardy i procedury. Sztuką jest pielęgniarstwo.

Nie wyobrażam sobie obecnego czasu bez samorządu, aby o spra-
wach naszych zawodów - ich rozwoju, kształceniu, zasadach etyki 
itp. miałyby wyłącznie decydować inne grupy zawodowe. Kończę 
swoją refleksję słowami Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej:

Chwila po chwili. 
Chwila po chwili ucieka czas. 
Zawsze po wypełnieniu się. 
Nigdy przed. 
Jak zatrzymać czas 
by więcej w nim było nas? 
Promień słońca biegnie stale 
przed siebie.

Janina Binkowska  
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku,  

I i II kadencji

Nie, to nie promień słońca. 
To promień światła, 
które także jest w nas. 
A więc kto wyznacza czas? 
Chwila po chwili 
I w końcu nie ma nas. 
Gdzie zatem jest czas?

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Oszczędna gospodarka wspólnymi finansami umożliwiła zakup 
lokalu o powierzchni 210 m². Możliwe stało się utworzenie sali 
wykładowej, biblioteki z czytelnią. W lokalu Okręgowej Izby znaj-
duje się, sekretariat, dział rejestru pielęgniarek i położnych, dział 
merytoryczny, księgowość z kasą, archiwum rejestru pielęgniarek 
i położnych. Swoje dyżury pełnią: Radca Prawny, Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położ-
nych. (Fot. 10-12 z otwarcia Izby - na kolejnych stronach)

Odbyły się cztery Okręgowe Zjazdy, które wnioskowały mię-
dzy innymi:

- do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rodza-
ju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
których obsadzanie następuje w drodze konkursu;

- do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o wystąpienie 
do Ministra Finansów o zwolnienie od podatku od osób 
fizycznych dofinansowania kosztów poniesionych przez 
członków samorządu na kształcenie i doskonalenie zawo-
dowe wypłacanych przez OIPiP;

Fot. 9.  XXI Kongres MRP Vancouver, Kanada - 15-20.06.1997 r.
(od lewej stoją:Kazimiera Zahradniczek - Kraków, Janina Binkowska - 
Białystok; od lewej siedzą: Małgorzata Brykczyńska - Royal College of 

Nursing Londyn, Janina Fetlińska † - Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia)

I Kadencja Samorządu
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Decyzją II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych zde-
cydowano, że czepek noszony przez pielęgniarki i położne od ok. 
70 lat pozostaje elementem stroju galowego, a w codziennej pra-
cy zostanie zastąpiony przez identyfikatory, których pierwotny 
wzór został opracowany i sfinansowany przez ORPiP. 

Delegaci zebrani na Zjeździe zobowiązali ORPiP w Białymsto-
ku do podjęcia działań w zakresie:

- opracowania minimalnych norm zatrudnienia
- wystosowania apelu do organizatorów służby zdrowia o 

wstrzymanie redukcji zatrudnienia. 
Wystosowano wniosek do Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-

nej o pełne zabezpieczenie stanowisk pracy pielęgniarek i położ-
nych w urządzenia i sprzęt, które w sposób zdecydowany będą 
chroniły przed powstawaniem zagrożeń dla zdrowia. 

W czasie trwania kadencji nie wpłynęły do Rzecznika i Sądu 
skargi, które wymagałyby postępowania wyjaśniającego. Aktyw-
nie prowadzono działalność prewencyjną.

Fot. 6. Posiedzenie Prezydium ORPiP wrzesień 1995.
(od lewej siedzą: Anna Markowska, Jerzy Lipski, Teresa Janicka, Janina 

Binkowska, Krystyna Foryś, Danuta Sieńczyło, Barbara Dąbrowska; 
stoją od lewej: Krystyna Czerewacz i Henryka Pieńczak)

I Kadencja Samorządu
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Fot. 2. XXI Kongres MRP Vancouver, Kanada - 15-20.06.1997 r.
(od lewej stoją: Kazimiera Zahradniczek - Kraków, Janina Binkowska 

- Białystok; od lewej siedzą: Małgorzata Brykczyńska - Royal College of 
Nursing Londyn, Janina Fetlińska - Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia)

Fot. 1. Posiedzenie Prezydium ORPiP wrzesień 1995 r.
(od lewej siedzą: Alicja Masłowska, Jerzy Lipski, Teresa Janicka, Janina 

Binkowska, Krystyna Foryś, Danuta Sieńczyło, Barbara Dąbrowska; 
stoją od lewej: Krystyna Czerewacz i Henryka Pieńczak)

XXX-lecie Samorządu PiP 
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XX-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych 

- „Wartości duchowe w humanistycznym modelu opieki pielę-
gniarskiej” - uczestniczyło 228 pielęgniarek i położnych

- „Komunikacja interpersonalna w zespole operacyjnym. Ele-
menty wypalenia zawodowego” - uczestniczyło 70 pielęg-
niarek i położnych. 

Do zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej wpłynęło 10 skarg. Przeprowadzono 10 postępowań 
wyjaśniających (w tym jedno na podstawie doniesienia praso-
wego) - 9 zakończono umorzeniem, 1 skierowano do Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Zespół Rzecznika prowa-
dził szkolenia na temat etyki zawodowej w trakcie kursów kwa-
lifikacyjnych i specjalizacji. Ukazało się 9 artykułów w Biulety-
nie Informacyjnym na tematy związane z prewencją wykroczeń 
zawodowych. 

Fot. 16. Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej - III kadencja.

(siedzą od lewej: Teresa Janicka, Maria Bogacka, Janina Binkowska
i Irena Husar; stoją od lewej: Dorota Piechocka i Hanna Maj)

42

XX-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych 

Fot. 10.  Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym lokalu Izby,
wstęgę przecina Prezes NRPiP Ilona Tułodziecka, po lewej Wojewoda 

Podlaski Krystyna Łukaszuk, 21 czerwca 1999 roku

Fot. 11.  Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym lokalu Izby,
wstęgę przecina Metropolita Białostocki Arcybiskup Stanisław Szymecki

w asyście Przewodniczącej Janiny Binkowskiej

12
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Fot. 3. Posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej - III kadencja  

(siedzą od lewej: Teresa Janicka, Maria Bogacka, Janina Binkowska i Irena 
Husar; stoją od lewej: Dorota Piechocka i Hanna Maj)

Fot. 4. Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym lokalu Izby,
wstęgę przecina Prezes NRPiP Ilona Tułodziecka, po lewej Wojewoda

Podlaski Krystyna Łukaszuk, 21 czerwca 1999 roku

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 15. I Podlaska Konferencja, 19-20 maja 2000 roku

(od lewej: Prezes NRPiP Ilona Tułodziecka oraz odznaczone za zasługi dla 
Samorządu - Danuta Sieńczyło, Barbara Dąbrowska, Janina Binkowska) 

Fot. 14. Uczestnicy I Podlaskiej Konferencji
„Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie” 19-20 maja 2000 roku

III Kadencja Samorządu

71

IV Kadencja Samorządu

Fot. 22. XV-lecie Samorządu
Wystapienie Przewodniczącej Ewy Taranta

Fot. 23. XV-lecie Samorządu  - 29 września 2006 roku. 
(od lewej stoją: Anna Jermołaj, Elżbieta Konopko, Urszula Stefaniak, 

 – odznaczone „Wyróżnieniem za Zasługi dla Samorządu”) 13
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Fot. 5. Podlaska Konferencja, 19-20 maja 2000 roku
(od lewej: Prezes NRPiP Ilona Tułodziecka oraz odznaczone za zasługi dla 

i Samorządu - Danuta Sieńczyło, Barbara Dąbrowska, Janina Binkowska

Fot. 6. XV-lecie Samorządu - 29 września 2006 roku
(od lewej stoją: Anna Jermołaj, Elżbieta Konopko, Urszula Stefaniak,

- odznaczone „Wyróżnieniem za Zasługi dla Samorządu”)

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 7. Obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych 2011 rok

Fot. 8. Obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych 2011 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 9. Obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych 2011 rok

Fot. 10. Obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych 2011 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 1. Spotkanie z Seniorkami - 2012 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 2. Szkolenia podyplomowe w Izbie 2013-2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 3. Szkolenia podyplomowe w Izbie 2013-2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 4. Konferencja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 5. Szkolenia w Izbie 2014-2015 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 6. Szkolenia - zajęcia praktyczne w Izbie

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 7. Zjazd OIPiP 2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 8. Otwarcie nowego lokalu Izby - 2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 9. Współpraca ze środowiskiem pielęgniarek i położnych z Białorusi  
- 2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 10. Współpraca ze środowiskiem pielęgniarek i położnych z Białorusi  
- 2014 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 11. Konferencja w Białymstoku i wręczenie wyróżnień - 2015 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 12. Konferencje w Białymstoku - 2015 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Ryc. 13. Kampania „Ostatni dyżur”

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 11. XXV-lecie Samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
- 2016 rok

Fot. 12. XXV-lecie Samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
- 2016 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 13. XXV-lecie Samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
- 2016 rok

Fot. 14. XXV-lecie Samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
- 2016 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 15. Akt Erekcyjny z samorządami zaufania publicznego  
- 2017 rok

Fot. 16. Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego  
z samorządami zaufania publicznego w Operze - 2017 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Fot. 17. Święto patrona Służby Zdrowia św. Łukasza - 2017 rok

Fot. 18. Obchody XXX-lecia Samorządu - 2021 rok

XXX-lecie Samorządu PiP 
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S  
amorząd PiP w Białymstoku - kadencje od I do VII

Skład Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

w latach 1991 - 2021

Okręgowa Rada - I kadencja 1991-1995

Przewodnicząca Janina Binkowska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące i Wiceprzewodniczący:

Jerzy Lipski - pielęgniarz
Henryka Pieńczak - pielęgniarka
Krystyna Perkowska - położna

Sekretarz - Teresa Janicka - pielęgniarka
Skarbnik - Krystyna Czerewacz - pielęgniarka
Członkowie Okręgowej Rady:

1. Krystyna Bielawska - pielęgniarka
2. Maria Bogacka - pielęgniarka
3. Wacława Borowska - pielęgniarka
4. Lidia Chrapowicka - pielęgniarka
5. Alicja Dzierżko - pielęgniarka
6. Irena Husar - pielęgniarka
7. Krystyna Jarocka - pielęgniarka
8. Alina Karpowicz - pielęgniarka
9. Elżbieta Konopko - pielęgniarka
10. Eleonora Kondratowicz - pielęgniarka
11. Henryka Komar - pielęgniarka
12. Alina Kozłowska - pielęgniarka
13. Joanna Królewska - pielęgniarka
14. Halina Kułak - pielęgniarka
15. Bogusława Lewicka - pielęgniarka
16. Hanna Maj - pielęgniarka
17. Teresa Otoka - pielęgniarka
18. Elżbieta Pacholska - pielęgniarka

XXX-lecie Samorządu PiP 
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19. Teresa Poniecka - pielęgniarka
20. Zyta Rogowska - pielęgniarka
21. Danuta Sadowska - pielęgniarka
22. Zygfryd Tołwiński - pielęgniarz
23. Małgorzata Kamińska - położna
24. Bożena Kulesza-Brończyk - położna
25. Iwona Ladzińska - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Danuta Sieńczyło - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Barbara Andrukiewicz - pielęgniarka 
Zenobia Biernacka - pielęgniarka 
Krystyna Foryś - pielęgniarka
Wiesława Dudzińska - położna 
Ewa Kolano - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
Przewodnicząca -Alicja Masłowska - pielęgniarka
Członkowie:

Janina Duchnowska - pielęgniarka
Anna Dubaniewicz - pielęgniarka
Wanda Acewicz - pielęgniarka
Lidia Jegier - pielęgniarka
Krystyna Czerepska - pielęgniarka
Elżbieta Głowacka - położna
Grażyna Grygoruk - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna 
Przewodniczące:

Danuta Bondziul - pielęgniarka
Anna Łokieć - pielęgniarka

Członkowie:
Barbara Dąbrowska - pielęgniarka
Teresa Michalska - pielęgniarka
Ryszard Koźlik - pielęgniarz
Barbara Kruszewska - położna

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Okręgowa Rada - II kadencja 1995-1999

Przewodnicząca Janina Binkowska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące i Wiceprzewodniczący: 

Jerzy Lipski - pielęgniarz
Henryka Pieńczak - pielęgniarka 
Jadwiga Komorowska - położna

Sekretarz - Teresa Janicka - pielęgniarka
Skarbnik - Barbara Dąbrowska - pielęgniarka
Członkowie Okręgowej Rady:

1. Maria Bogacka - pielęgniarka
2. Elżbieta Borowska - pielęgniarka
3. Maria Chilińska - pielęgniarka
4. Elżbieta Chojnowska - pielęgniarka
5. Nina Dawidziuk - pielęgniarka
6. Krystyna Foryś - pielęgniarka
7. Henryka Gąsiewska - pielęgniarka
8. Alicja Hryniewicka - pielęgniarka
9. Irena Husar - pielęgniarka
10. Barbara Jankowska - pielęgniarka
11. Elżbieta Kacprzak-Pacholska - pielęgniarka
12. Eleonora Kondratowicz - pielęgniarka
13. Elżbieta Konopko - pielęgniarka
14. Halina Kułak - pielęgniarka
15. Maria Leśniak - pielęgniarka
16. Anna Łokieć - pielęgniarka
17. Anna Machalska - pielęgniarka
18. Hanna Maj - pielęgniarka
19. Teresa Otoka - pielęgniarka
20. Zyta Rogowska - pielęgniarka
21. Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
22. Róża Włostowska - pielęgniarka
23. Grzegorz Wysocki - pielęgniarz
24. Anna Bełbot - położna

XXX-lecie Samorządu PiP 
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25. Teresa Kłykocińska - położna
26. Małgorzata Rafało - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Danuta Sieńczyło - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Barbara Andrukiewicz - pielęgniarka
Łucja Bartczak - pielęgniarka
Anna Markowska - pielęgniarka
Marta Kiersnowska - położna
Krystyna Lautsch - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
Przewodnicząca - Krystyna Szymańska - pielęgniarka
Członkowie:

Barbara Duchnowska - pielęgniarka
Lila Micun - pielęgniarka
Barbara Pieciun - pielęgniarka
Ligia Pogorzelska - pielęgniarka
Małgorzata Potocka - pielęgniarka
Ewa Taranta - pielęgniarka
Mirosława Kuryłowicz - położna
Iwona Ladzińska - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Krystyna Czerewacz - pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Borowska - pielęgniarka
Sekretarz Anna Kartaszow - położna
Członkowie:

Anna Kulikowska - pielęgniarka
Helena Krzewska - położna

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Okręgowa Rada - III kadencja 1999-2003

Przewodnicząca - Danuta Sieńczyło - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące

Krystyna Foryś - pielęgniarka
Bożena Kulesza-Brończyk - położna

Sekretarz - Ewa Taranta - pielęgniarka
Skarbnik - Barbara Dąbrowska - pielęgniarka
Członkowie:

1. Barbara Andrukiewicz - pielęgniarka
2. Grażyna Andrzejewska - pielęgniarka
3. Grażyna Bykowska - pielęgniarka
4. Ewa Chilińska - pielęgniarka
5. Jadwiga Jabłuszewska - pielęgniarka
6. Barbara Jankowiak - pielęgniarka
7. Anna Jermołaj - pielęgniarka
8. Krystyna Kozak - pielęgniarka
9. Joanna Królewska - pielęgniarka
10. Anna Kryńska - pielęgniarka
11. Lija Kryńska - pielęgniarka
12. Anna Kulikowska - pielęgniarka
13. Irena Łoś - pielęgniarka
14. Zofia Maćkowiak - pielęgniarka
15. Bożena Marrouch - pielęgniarka
16. Danuta Nietupska - pielęgniarka
17. Ligia Pogorzelska - pielęgniarka
18. Dorota Pokorska - pielęgniarka
19. Matylda Sierakowska - pielęgniarka
20. Urszula Stefaniak - pielęgniarka
21. Tomasz Tarasiewicz - pielęgniarz
22. Maria Wakuluk - pielęgniarka
23. Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
24. Jadwiga Komorowska - położna
25. Elżbieta Redźko - położna
26. Bożena Tekień - położna

XXX-lecie Samorządu PiP 
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Janina Binkowska - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Maria Bogacka - pielęgniarka
Irena Husar - pielęgniarka
Teresa Janicka - pielęgniarka
Hanna Maj - pielęgniarka
Halina Gawryluk - położna
Dorota Piechocka - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Krystyna Szymańska - pielęgniarka
Członkowie 

Elżbieta Konopko - pielęgniarka
Jadwiga Modzelewska - pielęgniarka
Barbara Pieciun - pielęgniarka
Iwona Ladzińska- położna
Krystyna Piotrowska - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Krystyna Czerewacz – pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca Jadwiga Szczech – pielęgniarka
Sekretarz Helena Krzewska - położna
Członkowie:

Jerzy Lipski - pielęgniarz 
Danuta Kulmacz – pielęgniarka

Okręgowa Rada - IV kadencja 2003-2007

Przewodnicząca - Ewa Taranta - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące:

Małgorzata Jolanta Michalewicz - pielęgniarka
Bożena Kulesza-Brończyk - położna

Sekretarz - Joanna Królewska - pielęgniarka
Skarbnik:

Anna Kryńska - pielęgniarka
Anna Jermołaj - pielęgniarka

Członkowie:
1. Ewa Chilińska - pielęgniarka

XXX-lecie Samorządu PiP 
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2. Irena Chilkiewicz - pielęgniarka
3. Celina Ciżewska - pielęgniarka
4. Beata Danilczuk - pielęgniarka
5. Lucyna Garbowska - pielęgniarka
6. Alicja Hryniewicka - pielęgniarka
7. Irena Husar - pielęgniarka
8. Zofia Jemieljańczuk - pielęgniarka
9. Elżbieta Konopko - pielęgniarka
10. Jolanta Kraśnicka - pielęgniarka
11. Anna Kulikowska - pielęgniarka
12. Jerzy Lipski - pielęgniarz
13. Krystyna Łapuć - pielęgniarka
14. Irena Łoś - pielęgniarka
15. Danuta Nietupska - pielęgniarka
16. Barbara Olszewska - pielęgniarka
17. Barbara Pieciun - pielęgniarka
18. Dorota Rodziewicz - pielęgniarka
19. Danuta Sieńczyło - pielęgniarka
20. Ewa Sowińska - pielęgniarka
21. Małgorzata Strankowska - pielęgniarka
22. Małgorzata Twarowska - pielęgniarka
24. Małgorzata Kujawa - położna
25. Jolanta Lubicz-Sienicka - położna
26. Ewa Zimnoch - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Krystyna Szymańska - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Krystyna Czerewacz - pielęgniarka
Krystyna Foryś - pielęgniarka
Anna German - pielęgniarka
Anna Machalska - pielęgniarka
Ewa Budrecka - położna
Dorota Piechocka - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodniczący Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
Członkowie:
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Krystyna Bielawska - pielęgniarka
Bożenna Samujło - pielęgniarka
Agnieszka Molska - pielęgniarka
Cecylia Dolińska - pielęgniarka
Iwona Kroteń - położna
Elżbieta Wasilko - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Janina Binkowska - pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca - Alicja Pasemko - pielęgniarka
Sekretarz - Beata Janina Olejnik
Członkowie 

Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka
Danuta Kurniewicz - położna

Okręgowa Rada - V kadencja 2007-2011

Przewodnicząca - Ewa Taranta - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące:

Cecylia Dolińska - pielęgniarka
Jolanta Lubicz-Sienicka - położna

Sekretarz - Elżbieta Niegierewicz - pielęgniarka
Skarbnik - Krystyna Foryś - pielęgniarka
Członkowie:

1. Krystyna Baranowska - pielęgniarka
2. Waldemar Barszczewski - pielęgniarz
3. Jolanta Brunejko-Struniewicz - pielęgniarka
4. Urszula Chrzanowska - pielęgniarka
5. Ewa Czajka - pielęgniarka
6. Danuta Gogołek - pielęgniarka
7. Alina Jurczuk - pielęgniarka
8. Anna Klinicka - pielęgniarka
9. Agnieszka Kloza - pielęgniarka
10. Anna Kosior - pielęgniarka
11. Małgorzata Jolanta Michalewicz - pielęgniarka
12. Bożena Agnieszka Mikiewicz - pielęgniarka
13. Beata Janina Olejnik - pielęgniarka
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14. Dorota Rodziewicz - pielęgniarka
15. Dorota Rojsza - pielęgniarka
16. Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka
17. Matylda Sierakowska - pielęgniarka
18. Sławomir Smolski - pielęgniarz
19. Małgorzata Strankowska - pielęgniarka
20. Małgorzata Twarowska - pielęgniarka
21. Beata Onopiuk - położna
22. Elżbieta Redźko - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Irena Stepaniuk - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hanna Maj - pielęgniarka
Katarzyna Maliszewska - pielęgniarka
Lidia Szymańska - pielęgniarka
Agnieszka Zahorowska - pielęgniarka
Ewa Budrecka - położna
Iwona Ladzińska - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodniczący Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
Członkowie:

Agnieszka Molska - pielęgniarka
Bożenna Samujło - pielęgniarka
Małgorzata Wróblewska - pielęgniarka
Iwona Kroteń - położna
Halina Niewińska - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczące:

Anna Kryńska - pielęgniarka
Barbara Choroszucha - pielęgniarka

Wiceprzewodnicząca - Barbara Dąbrowska - pielęgniarka
Sekretarz - Urszula Jakubowska - pielęgniarka
Członkowie:

Anna Jermołaj - pielęgniarka
Emilia Syczewska - położna
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Okręgowa Rada - VI kadencja 2011-2015

Przewodnicząca - Cecylia Dolińska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące:

Anna Markiewicz - pielęgniarka
Barbara Bebko - położna

Sekretarz - Elżbieta Niegierewicz - pielęgniarka
Skarbnik - Beata Janina Olejnik - pielęgniarka
Członkowie:

1. Waldemar Barszczewski - pielęgniarz
2. Katarzyna Baszeń - pielęgniarka
3. Jolanta Brunejko-Struniewicz - pielęgniarka
4. Urszula Chrzanowska - pielęgniarka
5. Ewa Czajka - pielęgniarka
6. Elżbieta Godlewska - pielęgniarka
7. Urszula Jakubowska - pielęgniarka
8. Anna Kasperuk - pielęgniarka
9. Bożena Kostro - pielęgniarka
10. Joanna Królewska - pielęgniarka
11. Sebastian Kuklo - pielęgniarz
12. Małgorzata Jolanta Michalewicz - pielęgniarka
13. Dorota Rodziewicz - pielęgniarka
14. Dorota Rojsza - pielęgniarka
15. Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka
16. Małgorzata Strankowska - pielęgniarka
17. Ewa Taranta (rezygnacja) - pielęgniarka
18. Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
19. Anna Bałdowska - położna
20. Katarzyna Downarowicz - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Irena Stepaniuk - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hanna Maj - pielęgniarka
Katarzyna Maliszewska - pielęgniarka
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Jolanta Lewko - pielęgniarka
Lidia Szymańska (rezygnacja) - pielęgniarka
Sławomir Smolski - pielęgniarz
Ewa Budrecka - położna
Beata Onopiuk - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Agnieszka Molska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące:

Bożenna Samujło - pielęgniarka
Iwona Kroteń - położna

Sekretarz: Agnieszka Olchin - pielęgniarka
Członkowie:

Zofia Gogołek - pielęgniarka
Eugenia Kalinowska - pielęgniarka
Małgorzata Kujawa - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Barbara Choroszucha - pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Brzósko - pielęgniarka
Sekretarz: Alicja Łapińska - pielęgniarka
Członkowie:

Bożena Mikiewicz - pielęgniarka
Bożena Romatowska - położna
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Okręgowa Rada - VII kadencja od 2015

Przewodnicząca - Cecylia Dolińska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące:

Alina Jurczuk - pielęgniarka
Barbara Bebko - położna

Sekretarz - Beata Janina Olejnik - pielęgniarka
Skarbnik - Dorota Rodziewicz - pielęgniarka

Członkowie:
1. Krystyna Beata Baranowska - pielęgniarka
2. Waldemar Barszczewski - pielęgniarz
3. Jolanta Brunejko-Struniewicz - pielęgniarka
4. Urszula Chrzanowska - pielęgniarka
5. Ewa Czajka - pielęgniarka
6. Jolanta Daszuta - pielęgniarka
7. Elżbieta Godlewska - pielęgniarka
8. Urszula Jakubowska (rezygnacja - aktualnie członek 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej) - pielęgniarka
9. Anna Kasperuk - pielęgniarka
10. Bożena Kostro - pielęgniarka
11. Jolanta Kraśnicka - pielęgniarka
12. Halina Kułak - pielęgniarka
13. Anna Markiewicz - pielęgniarka
14. Małgorzta Jolanta Michalewicz - pielęgniarka
15. Małgorzata Narewska - pielęgniarka
16. Elżbieta Niegierewicz - pielęgniarka
17. Dorota Rojsza - pielęgniarka
18. Celina Rutkowska - pielęgniarka
19. Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka
20. Halina Skibicka - pielęgniarka
21. Anna Sokół - pielęgniarka
22. Nadzieja Sołowiej - pielęgniarka
23. Dominika Szafran - pielęgniarka
24. Barbara Wiszniewska - położna
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Agata Panas - pielęgniarka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Katarzyna Baszeń - pielęgniarka
Jolanta Bućko - pielęgniarka
Katarzyna Drwal - pielęgniarka
Tomasz Wardowicz - pielęgniarz
Agata Jóźwiak - położna
Maria Osińska - położna
Beata Bołdak - rezygnacja - położna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Agnieszka Molska - pielęgniarka
Wiceprzewodniczące

Bożenna Samujło - pielęgniarka
Małgorzata Kujawa - położna

Członkowie:
Zofia Gogołek - pielęgniarka
Teresa Kołomyjska - pielęgniarka
Dorota Wioleta Sadowska - pielęgniarka
Beata Dzienis - położna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Małgorzata Brzósko - pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca: Alicja Łapińska - pielęgniarka
Sekretarz: Marta Balicka-Cilulko - pielęgniarka
Członkowie:

Anna Borowik - pielęgniarka
Bożena Romatowska - położna
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J 
ubileusz 30-lecia Samorządu

30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na 
mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek 
i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-ty-
sięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęg-
niarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych 
środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz 
pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 
30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. 

Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę 
zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane 
zostały wysokie standardy kształcenia zawodowego i kształcenia 
podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.

Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała:

- Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu 
lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do 
ref leksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu 
pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas pod-
sumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie 
byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek 
samorządu. 

Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epide-
mii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów.

Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchoda-
mi przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac kultury i Nauki oraz 
wieżowiec WarSaW SPire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla 
pielęgniarek i położnych.
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O  
bchody Jubileuszu 30-lecia Samorządu

Uchwała Nr 464/VII/2021  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie
obchodów Jubileuszu 30-lecia  

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 
628) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznaje za niezwyk le 
cenne i wyjątkowo ważne dla rozwoju samorządności za-
wodowej pielęgniarek i położnych osiągnięcia transforma-
cji ustrojowej, której rezultatem było powstanie samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych powołanego ustawą 
z dnia 19 kwietnia 1991r.
W dniu 19 kwietnia 2021 roku na uroczystym XXVI po-
siedzeniu (on-line) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
inauguruje obchody 30 rocznicy powstania samorządu jako 
święta samorządności zawodowej.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza wszystkie 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych do podejmowa-
nia wspólnych przedsięwzięć, w których po upływie ponad 
ćwierćwiecza:
• okażemy jedność i podkreślimy wagę samodzielności za-

wodowej i prawo do samostanowienia o losach naszych 
zawodów;

• przypomnimy, utrwalimy i nadamy należną rangę zmia-
nom, jakie nastąpiły w zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz udziału samorządu zawodowego w systemie ochrony 
zdrowia po 1991 roku;

XXX-lecie Samorządu PiP 



48

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

• wspólnie przypomnimy o datach, wydarzeniach i ludziach, 
którzy przez ostatnie 30 lat tworzyli samorząd oraz aktyw-
nie uczestniczyli w realizacji jego zadań,

• podkreślimy dorobek osiągnięty we współpracy z innymi 
samorządami oraz instytucjami i organizacjami.

30 lat działania samorządu zawodowego skłania nie tylko do 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć i dokonań, ale też 
obliguje do spojrzenia w przyszłość. Troska o dobro człon-
ków samorządu oraz zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa polskiego, w szczególności w zakresie eduka-
cji zdrowotnej i promocji zdrowia, profilaktyki oraz opieki 
i  leczenia w ramach samodzielnych porad pielęgniarskich 
i położniczych i równego dostępu do tych świadczeń, nakłada 
na nas obowiązek na kolejne lata, opracowania i realizowania 
zadań samorządu, które doprowadzą do:
• autonomii i profesjonalnej niezależności zawodowej pielęg-

niarek i położnych poprzez posiadanie kompetencji po-
zwalającej na podejmowanie własnych decyzji i zakresu 
wolności potrzebnego do działania zgodnego z profesjonal-
nymi podstawami wiedzy i ponoszenie odpowiedzialności 
za dokonane wybory i działania;

• wprowadzenie do praktyki zawodowej pielęgniarek i położ-
nych nowych uprawnień zawodowych poprzez rzeczywiste 
wdrożenie świadczeń gwarantowanych w zakresie porady 
pielęgniarskiej, porady położniczej;

• zmiany struktury demograficznej pielęgniarek i położnych 
oraz likwidacja niedoborów kadrowych;

• umocnienie pozycji samorządu zawodowego oraz dalszy 
rozwój pielęgniarstwa i położnictwa.

Zadania te mogą być właściwie realizowane przez samorząd 
jedynie przy zaangażowaniu wszystkich struktur samorządu 
i wszystkich jego członków.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Wiceprezes NRPiP 
  Joanna Walewander  Mariola Łodzińska
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K  
alendarium

04.03.2021 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 
Białystok - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

06.03.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek 
i położnych organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

09.03.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.03.2021 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.07.2020 do 
31.12.2020 roku.

10.03.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

11.03.2021 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem 
Operacyjnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku - przewodniczyła Beata Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała:

• Bożenę Agnieszkę Mikiewicz.

Nowo wybranej osobie serdecznie gratulujemy.

11.03.2021 XXIV Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w trybie on-line - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Olejnik.

23.03.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ - wideokonferencja - 
uczestniczyła Dorota Rojsza.

23.03.2021 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia Dolińska.
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24.03.2021 XXV Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w trybie on-line - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Olejnik.

24.03.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej organizowane przez 
Okręgową Izbę Lekarską w trybie on-line - uczestniczyła 
Irena Husar.

24.03.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

25.03.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w trybie on-line - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

25.03.2021 XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w trybie obiegowym za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość.

27.03.2021 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku 
z udziałem Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska.

30.03.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego.

06.04.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowa-
ny przez NRPiP w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

13.04.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.04.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

15.04.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowa-
ny przez NRPiP w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

16.04.2021 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji, Komisji 
Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego oraz Komisji 
ds. Położnych prowadzone z wykorzystaniem środków ko-

Kalendarium OIPiP



51

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

munikacji elektronicznej - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Olejnik.

19.04.2021 Wywiad z Przewodniczącą ORPiP Cecylią Dolińska 
z okazji XXX-lecia samorządu pielęgniarek i położnych 
transmitowany w Polskim Radiu Białystok.

19.04.2021 XXVI Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych połączone z uroczystą Inauguracją XXX-lecia sa-
morządu pielęgniarek i położnych w trybie on-line- uczest-
niczyły Cecylia Dolińska, Beata Olejnik, przewodniczące 
organów i pracownicy OIPiP w Białymstoku.

20.04.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

21.04.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej organizowane przez 
OIL w trybie on-line - uczestniczyła Irena Husar.

22.04.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ - wideokonferencja - 
uczestniczyła Dorota Rojsza.

22.04.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w trybie on-line - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

30.04.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń 
w trybie obiegowym.

05.05.2021 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji, Komisji 
Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego oraz Komisji 
ds. Położnych prowadzone z wykorzystaniem środków ko-
munikacji elektronicznej - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Olejnik.

06.05.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

06.05.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP wideokonferencja - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.
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06.05.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w trybie on-line - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

10.05.2021 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w trybie wideokonferencji - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

11.05.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

12.05.2021 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.
13.05.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 

przez NRPiP w trybie wideokonferencji - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

17.05.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń 
w trybie wideokonferencji.

19.05.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej organizowane przez 
OIL w trybie on-line - uczestniczyła Irena Husar.

19.05.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szczepie-
nia ochronne dla położnych organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

20.05.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w trybie on-line - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

24.05.2021 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej 
z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w Białostockim 
Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bia-
łymstoku - przewodniczyła Małgorzata Michalewicz.
Do zatrudnienia na w/w stanowisku komisja konkursowa 
wytypowała:

• Panią Barbarę Bibułowicz. 
Nowo wybranej osobie serdecznie gratulujemy.

25.05.2021 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
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sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.01.2021 do 
31.03.2021 roku.

27.05.2021 Wspólne posiedzenie Konwentu Przewodniczących 
ORPiP z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP organizo-
wane przez NRPiP w trybie wideokonferencji - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

2 III - 10 III - 25 III - 14 IV - 12 V 2021 Posiedzenia 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 
marca do maja 2021 r. odbyło się 5 posiedzeń Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: jedno posie-
dzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość, jedno posiedzenie stacjo-
narne a w trzech terminach przeprowadzono głosowanie 
nad uchwałami w trybie obiegowym, podjęto 69 uchwał.
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 6 pielęgniarek i 1 położnej,
• wpisania do rejestru: 4 pielęgniarek,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 13 pielęgniarek,
• wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu: 

1 pielęgniarce,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywa-

nia zawodu: 1 pielęgniarce.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą:
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• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 15 pielęgniarek, 2 położne,

• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą: 5 pielęgniarek,  2 położne,

• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 1 pielęgniarka.

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

• skierowano na przeszkolenie: 2 pielęgniarki.
4. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-

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

nie podyplomowe: 2 uchwały (Stowarzyszenie Pielęg-
niarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw 
Kobiet OaZa, Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocła-
wiu).

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (72 osoby)

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 
3 uchwały (222 osoby - w tym 212 osób  
w związku z COVID-19)

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego - 3 uchwały (7 osób).

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych 
- 1 uchwała (SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku).

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 4 uchwa-
ły.
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Z  mapy Polski zniknie 280 szpitali!

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w najbliższym czasie 
przedstawi szczegółowe dane na temat rzeczywistej liczby bra-
kujących pielęgniarek i położnych. 

Wskażemy precyzyjnie, jak wygląda sytuacja w poszczególnych 
województwach. 

Pokażemy, dlaczego nie powinna usypiać czujności decydentów 
liczba 22 182 praw wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu 
położnej, które stwierdzono w ostatnich 4 latach w skali całego 
kraju. 

Uwaga - w tym samym czasie uprawnienia emerytalne 
uzyskała niemal dwa razy większa liczba pielęgniarek 
i położnych - aż 42 380!

Obecnie system ochrony zdrowia funkcjonuje tylko dlatego, że 
blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje mimo uzyskania 
uprawnień emerytalnych (powyżej 60. roku życia).

Rok wykazania zgonu  
w rejestrze PESEL

Liczba ujawnionych 
zgonów pielęgniarek  

i położnych
Średni wiek zgonu

2016 963 58,70

2017 762 60,73

2018 1021 60,82

2019 968 62,64

2020 1195 63,85

Razem: 4909 61,49

[1] Dane z lat 2017-2020, źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Co więcej - statystyczna pielęgniarka żyje krócej niż statystycz-
na Polka. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niska średnia 
wieku zgonu pielęgniarek i położnych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, po analizie danych 
otrzymanych z Rejestru PESEL za okres ostatnich pięciu lat, wy-
liczyła, iż średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku. 

Są to dane znacznie niższe niż dla całej populacji. Przypomnij-
my - średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat.
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Co w praktyce oznaczałoby odejście z zawodu osób, które po-
siadają już uprawnienia emerytalne? 

Z mapy Polski zniknęło by ok. 280 szpitali powiatowych!
Czy sytuację uratują przyjazdy do Polski medyków-cudzoziem-

ców? Nie.
Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położ-

nych na koniec 2020 roku w Polsce na stanowisku pielęgniarki 
lub położnej pracowało tylko 332 obcokrajowców.

Co więcej - niemal tyle samo Polek i Polaków z wykształce-
niem pielęgniarskim i położniczym ubiegało się o zaświadczenie 
niezbędne do wyjazdu z kraju do Unii Europejskiej.
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K  
atastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych 

Raport Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 28-05-2021

Ryc. 1. Liczba szpitali bez pielęgniarek i położnych,  
po odejściu osób obecnie pracujących,  
posiadających uprawnienia emerytalne

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport 
dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki 
i położnej w Polsce. Raport wskazuje strukturę wieku zatrud-
nionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa.

Raport zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położ-
nych do 2030 r. w ujęciu krajowym z podziałem na województwa.
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej  
w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Raport wskazuje strukturę wieku zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa.  

Raport zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. w ujęciu krajowym  
z podziałem na województwa.  

Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych1. Główny 
Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do 
wykorzystania do produkcji danych statystycznych (dokładność)”2. 

 

I. Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

Rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności 
pokoleń.  

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat, który obejmuje 83 129 
pielęgniarek, co stanowi 35,8% liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle 
pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek (przedziały 61–70 i przedział pow. 70 lat). Stanowi to 
27,2% ogółu zatrudnionych.  

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wiekowy to również przedział 51–60 lat, 
który obejmuje 10 094 zatrudnionych położnych. Stanowi to 35,8% zatrudnionych położnych. Osoby 
pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stanowią 23,5% i jest ich 6 683. 

Liczba pielęgniarek i położnych ZATRUDNIONYCH  
wg przedziałów wiekowych - stan na 2021-05-24 

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek 

Udział % Liczba 
położnych 

Udział % 

21-30 12 176 5,2% 2 931 10,3% 
31-40 17 962 7,7% 3 099 10,9% 
41-50 56 000 24,1% 5 637 19,8% 
51-60 83 129 35,8% 10 094 35,5% 
61-70 53 528 23,0% 5 556 19,5% 

pow. 70 9 592 4,1% 1 127 4,0% 
  232 387 100% 28 444 100% 

Źródło: CRPiP stan na 2021-05-24 
 

                                                           
1 Raport nie obejmuje danych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
2 Dane z CRPiP zostały wykorzystane w raporcie GUS: „Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia” 
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/uslugi-publiczne/uslugi-publiczne-w-zakresie-ochrony-zdrowia,3,1.html  
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Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych1. 

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte 
są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji 
danych statystycznych (dokładność)”2.

I. Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych

Rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej 
wskazuje na brak zastępowalności pokoleń.

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 
51-60 lat, który obejmuje 83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8% 
liczby zatrudnionych. 

Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w za-
wodzie aż 63 120 pielęgniarek (przedziały 61-70 i przedział pow. 
70 lat). Stanowi to 27,2% ogółu zatrudnionych.

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wie-
kowy to również przedział 51-60 lat, który obejmuje 10 094 zat-
rudnionych położnych. Stanowi to 35,8% zatrudnionych położ-
nych. 

Osoby pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych 
stanowią 23,5% i jest ich 6 683.
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Średnia wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

Województwo Średnia wieku  
pielęgniarek 

Średnia wieku  
położnych 

Dolnośląskie 55,21 53,73 
Kujawsko-Pomorskie 52,26 51,52 
Lubelskie 52,18 49,8 
Lubuskie 54,51 55,05 
Łódzkie  55,56 51,57 
Małopolskie 52,17 51,7 
Mazowieckie 53,74 50,91 
Opolskie  49,61 44,55 
Podkarpackie 48,92 48,46 
Podlaskie 53,04 51,68 
Pomorskie  52,82 51,51 
Śląskie 54,56 51,8 
Świętokrzyskie 50,74 47,65 
Warmińsko-Mazurskie  54,28 56,27 
Wielkopolskie 52,79 48,73 
Zachodniopomorskie 53,75 51,86 

POLSKA 53,2 51,0 
 

II.  Dane o zgonach pielęgniarek i położnych  

Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna Polka. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest niska średnia wieku zgonu pielęgniarek i położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i 
Położnych, po analizie danych otrzymanych z Rejestru PESEL za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż 
średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku. Są to dane znacznie niższe niż dla całej 
populacji. Przypomnijmy - średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat. 

ROK wykazania zgonu 
w rejestrze PESEL 

Liczba ujawnionych zgonów 
pielęgniarek i położnych Średni wiek zgonu 

2016 963 58,70 

2017 762 60,73 

2018 1 021 60,82 

2019 9 68 62,64 

2020 1 195 63,85 

Razem: 4 909 61,49 
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Średnia wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

Województwo Średnia wieku  
pielęgniarek 

Średnia wieku  
położnych 

Dolnośląskie 55,21 53,73 
Kujawsko-Pomorskie 52,26 51,52 
Lubelskie 52,18 49,8 
Lubuskie 54,51 55,05 
Łódzkie  55,56 51,57 
Małopolskie 52,17 51,7 
Mazowieckie 53,74 50,91 
Opolskie  49,61 44,55 
Podkarpackie 48,92 48,46 
Podlaskie 53,04 51,68 
Pomorskie  52,82 51,51 
Śląskie 54,56 51,8 
Świętokrzyskie 50,74 47,65 
Warmińsko-Mazurskie  54,28 56,27 
Wielkopolskie 52,79 48,73 
Zachodniopomorskie 53,75 51,86 

POLSKA 53,2 51,0 
 

II.  Dane o zgonach pielęgniarek i położnych  

Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna Polka. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest niska średnia wieku zgonu pielęgniarek i położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i 
Położnych, po analizie danych otrzymanych z Rejestru PESEL za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż 
średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku. Są to dane znacznie niższe niż dla całej 
populacji. Przypomnijmy - średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat. 

ROK wykazania zgonu 
w rejestrze PESEL 

Liczba ujawnionych zgonów 
pielęgniarek i położnych Średni wiek zgonu 

2016 963 58,70 

2017 762 60,73 

2018 1 021 60,82 

2019 9 68 62,64 

2020 1 195 63,85 

Razem: 4 909 61,49 
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II. Dane o zgonach pielęgniarek i położnych
Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna 

Polka. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niska średnia wieku 
zgonu. NIPiP, po analizie danych otrzymanych z Rejestru PE-
SEL za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż średnia ich wieku 
w chwili zgonu to tylko 61,5 roku. Są to dane znacznie niższe niż 
dla całej populacji - średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat.
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III. Prognoza liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. 

Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano w oparciu o liczbę osób, które nabędą 
uprawnienia emerytalne w latach 2021–2030 oraz na postawie liczby osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu. Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo, co w 2020 r., czyli 5693 osoby. Założono także,  
iż 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu podejmie pracę w zawodzie. Ponieważ 
populacja mężczyn w obu zawodach stanowi ok. 2% dla potrzeb tej analizy przyjęto założenie,  
iż nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat.  

Mimo tak optymistycznego założenia, prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293. 

Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej 
wykonuje 69 585 osób, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne mogą  
w każdej chwili przejść na emeryturę.  

Liczba osób wchodzących do zawodu i nabywających uprawnienia emerytalne 
ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Liczba osób 
pracujących, 

która nabędzie 
uprawnienia 
emerytalne 

8755 8845 8648 9529 9449 9182 9202 9752 10043 9818 

Liczba osób 
wchodzących do 

zawodu 

5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 

Różnica -
3062 

-
3152 

-
2955 

-3836 -
3756 

-
3489 

-
3509 

-
4059 

-4350 -
4125 
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Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano 
w oparciu o liczbę osób, które nabędą uprawnienia emerytalne 
w latach 2021-2030 oraz na postawie liczby osób uzyskujących 
prawo wykonywania zawodu. 

Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba osób uzyskują-
cych prawo wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo, 
co w 2020 r., czyli 5 693 osoby. Założono także, iż 100% osób 
uzyskujących prawo wykonywania zawodu podejmie pracę w za-
wodzie. 

Ponieważ populacja mężczyn w obu zawodach stanowi ok. 2% 
dla potrzeb tej analizy przyjęto założenie, iż nabywają upraw-
nienia emerytalne w wieku 60 lat.

Mimo tak optymistycznego założenia, prognoza wskazuje, iż 
do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniej-
szy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293.

Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie 
pielęgniarki lub zawodzie położnej wykonuje 69 585 osób, mimo 
uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne 
mogą w każdej chwili przejść na emeryturę.
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IV. Dane z podziałem na Województwa 

Województwo 

Liczba 
pielęgniarek i 

położnych 
posiadających 
uprawnienia 
emerytalne 

Braki 
kadrowe 

do 
2025r. 

Braki 
kadrowe 

do 
2030r. 

RAZEM 

Liczba 
szpitali bez 

pielęgniarek 
 i położnych 
w 2021*1 *2 

Liczba 
szpitali bez 

pielęgniarek 
 i położnych 
w 2030r.*2 

Dolnośląskie 6 996 2 580 5 055 14 631 27 58 
Kujawsko-Pomorskie 2 996 1 241 2 477 6 714 11 26 
Lubelskie 3 257 775 1 345 5 377 13 21 
Lubuskie 1 095 451 926 2 472 4 9 
Łódzkie  4 785 929 2 192 7 906 19 31 
Małopolskie 6 332 681 1 881 8 894 25 35 
Mazowieckie 11 564 1 775 4 094 17 433 46 69 
Opolskie  843 509 1 078 2 430 3 9 
Podkarpackie 2 427 537 1 184 4 148 9 16 
Podlaskie 2 379 451 837 3 667 9 14 
Pomorskie  2 602 501 1 479 4 582 10 18 
Śląskie 11 617 2 691 6 097 20 405 46 81 
Świętokrzyskie 1 656 164 383 2 203 6 8 
Warmińsko-
Mazurskie  

3 058 939 1 799 5 796 12 23 
Wielkopolskie 5 396 1 436 3 271 10 103 21 40 
Zachodniopomorskie 2 800 1 101 2 195 6 096 11 24 

 Polska 69 803 16 761 36 293  122 857 272 482 
 

*1  jeżeli z pracy odejdą pielęgniarki i położne posiadające uprawnienia emerytalne na dzień dzisiejszy   
*2  założono 250 pielęgniarek i położnych pracujących w jednym szpitalu.  

  

62

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

IV. Dane z podziałem na Województwa

*1 jeżeli z pracy odejdą pielęgniarki i położne posiadające uprawnienia eme-
rytalne na dzień dzisiejszy

*2 założono 250 pielęgniarek i położnych pracujących w jednym szpitalu

Informacje NIPiP
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V. Wnioski
Sytuacja kadrowa przedstawiona w raporcie wymaga podjęcia 

pilnych działań. 

Rekomendacje Naczelnej Izby PiP:

1. Niezbędnym jest zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
a) Aby utrzymać obecny wskaźnik 5,2 na 1 tys. mieszkańców 

konieczne jest zwiększenie liczby absolwentów z ok 5,6 tys. 
do 10 tys. rocznie.

b)  Na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo należy 
kształcić 20 tys. osób rocznie, aby zrealizować założenia 
wskazane w Polityce Wieloletniej Państwa na rzecz Pie-
lęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd 
RP. Dokument ten wskazuje na konieczność podjęcia dzia-
łań zmierzających do osiągnięcia w Rzeczypospolitej Pol-
skiej wskaźnika liczby pielęgniarek na poziomie średniego 
wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat.

Dla osiągnięcia tych celów koniecznym jest:
- zwiększenie liczby miejsc i wydziałów na kierunku pie-

lęgniarstwa oraz położnictwa w każdym województwie,
- wprowadzenie stypendiów,
- zagwarantowanie zatrudnienia po studiach,
- promowanie zawodów wśród absolwentów szkół średnich.

2. Należy pilnie podjąć działania, które zachęcą osoby posiadają-
ce uprawnienia emerytalne do dalszego wykonywania zawodu.
Dla osiągnięcia tego celu koniecznym jest:

- wydłużenie urlopów wypoczynkowych,
- wprowadzenie dodatków motywacyjnych,
- wprowadzenie urlopów dla poratowania zdrowia,
- refundacja świadczeń rehabilitacyjnych.

3. Podjąć działania, które zapobiegną zmniejszeniu liczby pra-
cujących pielęgniarek i położnych.
Dla osiągnięcia tego celu koniecznym jest:

- wprowadzenie dodatków za pracę w warunkach szcze-
gólnych,

Informacje NIPiP
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LICZBA SZPITALI  
BEZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W 2030 r. 

482 
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- zapewnienie stabilnego wynagrodzenia uwzględniają-
cego posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie 
zawodowe,

- wprowadzenie dodatków za długoletnią pracę,
- wprowadzenie dopłaty do wypoczynku,
- wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych.

4. Realizacja zapisów Polityki Wieloletnia Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.3

*3 https://www.gov.pl/web/zdrowie/polityka-wieloletnia-panstwa-na-rzecz-
pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce

Ryc. 2. Liczba szpitali bez pielęgniarek i położnych 
w 2030 r.

Informacje NIPiP
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Ryc. 2. Liczba szpitali bez pielęgniarek i położnych po odejściu osób obecnie 
pracujących posiadających uprawnienia emerytalne.
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Ryc. 4. Liczba szpitali bez pielęgniarek i położnych w 2030 r.
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10.  Województwo Podlaskie 

Liczba pielęgniarek i położnych ZATRUDNIONYCH  
wg przedziałów wiekowych - stan na 2021-05-24 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek Udział % Liczba 

położnych Udział % 

21-30 493 6,6% 104 10,3% 
31-40 638 8,6% 96 9,5% 
41-50 1 399 18,8% 160 15,8% 
51-60 2 783 37,4% 404 39,8% 
61-70 1 961 26,4% 215 21,2% 

pow. 70 168 2,3% 35 3,5% 
  7 442 100% 1 014 100% 

Źródło: CRPiP stan na 2021-05-24 
 

W Województwie Podlaskim średnia wieku pielęgniarek wynosi 53,04, zaś położnych 51,68. 
W populacji osób pracujących 2 379 pielęgniarek i położnych posiada uprawnienia emerytalne. 
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10. Województwo Podlaskie

W Województwie Podlaskim średnia wieku pielęgniarek wy-
nosi 53,04, zaś położnych 51,68. 

W populacji osób pracujących 2 379 pielęgniarek i położnych 
posiada uprawnienia emerytalne
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Prognoza liczby pielęgniarek i położnych w Województwie Podlaskim do 2030 r. 
ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Liczba osób 
pracujących, która 

nabędzie 
uprawnienia 
emerytalne 

337 307 297 362 323 305 340 349 280 287 

Liczba osób 
wchodzących do 

zawodu 

235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

Różnica -102 -72 -62 -127 -88 -70 -105 -114 -45 -52 
 

Do 2025 r. braki kadrowe zwiększą się o 451 osób, a do 2030 o 837 pielęgniarek i położnych. 
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nabędzie 
uprawnienia 
emerytalne 

337 307 297 362 323 305 340 349 280 287 

Liczba osób 
wchodzących do 

zawodu 

235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

Różnica -102 -72 -62 -127 -88 -70 -105 -114 -45 -52 
 

Do 2025 r. braki kadrowe zwiększą się o 451 osób, a do 2030 o 837 pielęgniarek i położnych. 
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Do 2025 r. braki kadrowe zwiększą się o 451 osób, a do 2030 
o 837 pielęgniarek i położnych.
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S  
tanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady  
Diagnostów Laboratoryjnych 

z dnia 26 maja 2021 r.  
w sprawie 

poparcia protestu pielęgniarek i położnych 

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych popie-
ra zaplanowaną na 7 czerwca 2021 r. akcję protestacyjną pielęg-
niarek i położnych, jak i Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 26 maja 2021 r. w tej sprawie.

Godne warunki pracy i płacy dla wszystkich pracowników 
medycznych są warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia od-
powiednio wykwalifikowanych kadr medycznych i tym samym 
dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Godne warunki pracy i płacy przekładają się na: 
- zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach 

medycznych, 
- promowanie podejmowania zatrudnienia w Polsce,
- zachęcanie już zatrudnionej kadry do podwyższania kwa-

lifikacji zawodowych w drodze specjalizacji. 

Prezydium KRDL apeluje do diagnostów laboratoryjnych 
o okazanie solidarności i wsparcia protestującym. 

Sekretarz Krajowej Rady  Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych  Diagnostów Laboratoryjnych
 Dorota Krawiecka  Alina Niewiadomska 
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S  
tanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Stanowisko Nr 63/21/P-VIII  
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 26 maja 2021 r.  
w sprawie

poparcia protestu pielęgniarek i położnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla 
zaplanowanej na 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej pielęg-
niarek i położnych wobec lekceważenia przez władze publiczne 
uzasadnionych postulatów środowisk medycznych dotyczących 
określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze 
ochrony zdrowia.

Zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim 
pracownikom medycznym jest warunkiem niezbędnym dla 
zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych kadr 
medycznych i tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego oby-
wateli.

Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje do lekarzy i le-
karzy dentystów o okazanie solidarności i wsparcia protestują-
cych.

 Prezes  Prezes  
 Marek Jodłowski  Andrzej Matyja
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S  
tanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 52 
 Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie
poparcia akcji protestacyjnej  

pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzuje się i w peł-
ni popiera decyzję związaną z przeprowadzeniem akcji protesta-
cyjnej pielęgniarek i położnych, zaplanowaną w dniu 7 czerwca 
2021 r., która ma na celu poprawę warunków pracy i płacy pie-
lęgniarek i położnych.

Ignorowanie przez władzę publiczną zgłoszonych postulatów 
środowiska medycznego doprowadziły do dramatycznej sytuacji 
pacjentów oraz pielęgniarek i położnych, dla których zapewnienie 
właściwych warunków pracy i płacy jest gwarantem bezpieczeń-
stwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa.

Wobec powyższych argumentów Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych deklaruje wsparcie dla działań podjętych przez Ogól-
nopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w zakresie 
realizacji zapewniania godnych warunków pracy i płacy pielęg-
niarkom i położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmując niniejsze 
stanowisko liczy na realizację zgłoszonych postulatów i wyraża 
analogiczne poparcie dla postulatów wysuwanych przez repre-
zentantów środowisk zawodów medycznych.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 49  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie 

poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych 
do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
płac minimalnych w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odręb-
ne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego 
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w związ-
ku z poparciem przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia 
propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. doty-
czących zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych negatywnie ocenia 
poparcie przez organizacje pracodawców i dwie centrale związ-
kowe (OPZZ i NSZZ Solidarność) propozycji Ministra Zdrowia 
w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia. 

Propozycja Ministra Zdrowia jest dla zawodów medycznych 
niesprawiedliwa, gdyż sprowadzają się one głównie do jeszcze 
większego niż dotychczas „spłaszczenia” płac gwarantowanych 
w ochronie zdrowia. Pierwotnie przyjęte w ustawie grupy pra-
cowników i poziomy współczynników pracy cechuje błędna me-
todologia nie uwzględniająca w sposób właściwy najniższych 
poziomów wynagradzania w poszczególnych grupach pracow-
niczych. Przedmiotowa propozycja faktycznie nie obejmuje sto-
sownych podwyżek dla grupy pielęgniarek z licencjatem i wyksz-
tałceniem średnim.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zawsze postulowała, 
aby poziomy wynagrodzeń w ustawie były ustalane według ok-
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reślonych grup zawodowych zgodnie z faktycznie posiadanymi 
kwalifikacjami na zajmowanym stanowisku. 

Ważną kwestią jest także wpisanie do ustawy przepisu nakła-
dającego na pracodawców obowiązek automatycznego wzrostu 
wynagrodzenia zasadniczego w przypadku aktualnego podnie-
sienia kwalifikacji zawodowych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera propozycję 
Forum Związków Zawodowych do podjęcia na nowo negocjacji 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia ze Związkami Zawodo-
wymi w zakresie zmiany zaszeregowania pracowników do posz-
czególnych grup zawodowych w ustawie o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracow-
ników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o podjęcie 
pilnych działań w zakresie prawidłowego zaszeregowania wy-
nagrodzeń pielęgniarek i położnych, mając na uwadze wpływ 
zmian demograficznych na społeczeństwo oraz systematycznie 
pogłębiającą się lukę pokoleniową pielęgniarek i położnych.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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U  
stawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym

Doświadczenie i odpowiedzialność pielęgniarki,  
a wynagrodzenie salowej

W Sejmie rozpatrywany jest pilny projekt ustawy dotyczącej 
wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 
zakłada, że pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem, 
bez specjalizacji zostanie objęta wskaźnikiem 0,73. 

Uwaga - ten sam wskaźnik przewidziany jest dla pra-
cowników działalności podstawowej z wykształce-
niem średnim.

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych ponad 150 tys. pielęgniarek i położnych otrzyma wynagro-
dzenie zrównane z wynagrodzeniem np. rejestratorki medycznej 
czy salowej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, 
że pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim to ok. 57% 
wszystkich zatrudnionych.

Deprecjonowanie ich roli działa na niekorzyść systemu ochrony 
zdrowia. Według danych NIPiP blisko 70 tys. pielęgniarek i po-
łożnych pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Decyzje rządzących przyczynią się do ich przejścia na eme-
ryturę. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie znajduje meryto-
rycznego uzasadnienia dla takich działań. 

Potraktowanie personelu pracującemu pod rygorem odpowie-
dzialności za zdrowie i życie pacjentów, posiadającemu wielolet-
nie doświadczenie i ogromną wiedzą, jak pracowników działal-
ności podstawowej to duży błąd.
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W  
ynagrodzenia pielęgniarek i położnych w 2021 roku

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych  
według stanu na dzień 24 maja 2021 r.  

a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej*2 
wynoszące 5 167 zł

Lp.
Pielegniarka 

lub 
Położna

Liczba *1

Razem Udział 
w %

Współ
czynnik 
z ustawy

Wynag
rodzenie 

brutto  
na etat

Pielęg
niarek

Położ
nych

1 z tytułem 
magistra i ze 
specjalizacją

16 933 2 108 19 041
19 041 7,2 1,06 5 478 zł

2 z tytułem 
magistra bez 
specjalizacji

13 938 2 304 16 242

95 260 35,9% 0,81 4 186 zł

3 z licencjatem 
bez specjali-
zacji

26 453 3 936 30 389

4 licencjat, ze 
specjalizacją

14 713 2 010 16 723

5 z wykształ-
ceniem 
średnim ze 
specjalizacją

27 262 4 644 31 906

6 bez specjali-
zacji

135 310 15 379 150 689 150 689 56,9% 0,73 3 772 zł

RAZEM 264 990

*1 - Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych - stan na 24-05-2021 r. 

*2 - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 GUS 
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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 podyp-
lomowym 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.). 
Pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę pra-
cowników ochrony zdrowia oraz posiadają odrębny system 
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kształcenia podyplomowego niż inne zawody medyczne. 
Są zawodami samodzielnymi, a nauczanie pielęgniarstwa 
i położnictwa, zarówno w ramach kształcenia przeddyplo-
mowego, 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 połą-
czenia CKPPiP z inną instytucją 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 zało-
żeniami 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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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

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 podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych, Departament Rozwoju Kadr Me-
dycznych, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. 

W dniu 15 października 2019 r. uchwałą Rady Ministrów został 
przyjęty dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielę-
gniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac 
zainicjowanych w 2018 r.), przedłożony przez Ministra Zdrowia. Do-
kument kompleksowo określa kierunki działań w systemie kształce-
nia przeddyplomowego i podyplomowego 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 Zes-
pół, 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 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 
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Zgodnie z § 8 Zarządzenia Zespół zakończył swoją działalność 
w dniu 31 grudnia 2019 r. Ww. Zespół wypracował dokument pn. 
„Główne kierunki zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek 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 zor-
ganizowane spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały 
proponowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym pielęg-
niarek i położnych. W spotkaniu uczestniczyło szerokie grono eks-
pertów w poszczególnych 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 na-
leży opracowanie założeń do zmian w kształceniu podyplomowym 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach pielęgniars-
twa w zakresie form kształcenia, ścieżek rozwoju zawodowego, trybu 
kształcenia i jego finansowania. 

Ponadto, mając na uwadze wnioski przedstawicieli środowiska za-
wodowego pielęgniarek i położnych, Minister Zdrowia Zarządzeniem 
z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania 
Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w za-
kresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. 
Min. Zdr, poz. 47), powołał Podzespoły: w dziedzinie pielęgniarstwa 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pra-
cujących, w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego. 

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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S  
tanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 50  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie

utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu 
kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum 

Kształcenia Podyplomowego  
Pielęgniarek i Położnych  

jako samodzielnej jednostki budżetowej  
podległej Ministrowi Zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, 
iż dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki 
poziom jakości kształcenia podyplomowego.

Obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, spec-
jalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony 
zdrowia. 

Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funk-
cjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne 
pozostawienie obecnych rozwiązań prawo-systemowych.

W związku powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych zmian 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, w części dotyczącej 
likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych i wprowadzeniu znaczących zmian w kształceniu po-
dyplomowym pielęgniarek i położnych, które spowodują ograni-
czenie dostępności do różnych form kształcenia podyplomowego.

Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie przemawiające 
za likwidacją obecnego systemu kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych.

Powyższe działania są sprzeczne z głównymi celami transfor-
macji kształcenia pielęgniarek i położnych, czyli działaniami 
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polegającymi na dostosowaniu kształcenia w tych zawodach 
do standardów Unii Europejskiej, a także sprzeczne z uchwa-
łą nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. 
w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa 
na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w którym 
jedną z instytucji odpowiedzialną za dalszy rozwój kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych wskazano Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Należy wskazać, iż pielęgniarka i położna mają ustawowy obo-
wiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności za-
wodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w rożnych 
rodzajach kształcenia podyplomowego.

Rozwój współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 
spowodowany jest przede wszystkim wzrostem samodzielności 
zawodowej pielęgniarek i położnych, co jest wynikiem zmia-
ny standardów kształcenia przed i podyplomowego w zawodzie 
pielęgniarki i położnej.

Profesjonalnie przygotowana i ciągle udoskonalana baza szko-
leniowa gwarantuje pielęgniarkom i położnym równy dostęp 
do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, takich jak: 
szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalis-
tyczne oraz kursy dokształcające, w wyniku których pielęgniarki 
i położne uzyskują uprawnienia do samodzielnego ordynowania 
leków, wyrobów medycznych, prowadzenia kontynuacji leczenia, 
realizowania porad pielęgniarki w AOS (w zakresie diabetologii, 
kardiologii, chirurgii ogólnej), porad położnej w położnictwie 
i ginekologii oraz porad pielęgniarki i położnej w podstawowej 
opiece zdrowotnej.

Pielęgniarki i położne są najliczniejszą grupą pracowników 
zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, tj. ich liczba wynosi 
259 843 osoby. Podkreślić należy, że w latach 2000-2019 różne 
rodzaje kształcenia podyplomowego ukończyło łącznie 799 300 
pielęgniarek i położnych, z czego wynika, że statystyczna pielęg-
niarka i położna uprawniona do wykonywania zawodu ukończyła 
co najmniej trzy rodzaje kształcenia podyplomowego, w tym 
szkolenie specjalizacyjne ukończyło - 75 300 pielęgniarek i po-
łożnych, kurs kwalifikacyjny - 136 tys., kurs specjalistyczny - 460 
tys., kurs dokształcający - 128 tys.
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Koordynowaniem spraw związanych z realizacją powyższych 
rodzajów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
oraz organizowaniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego 
odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych, które jest państwową jednostką budżetową 
podporządkowaną Ministrowi Zdrowia.

Mając na uwadze gwarancję dostępności do różnych rodzajów 
kształcenia podyplomowego, pielęgniarki i położne powinny po-
siadać odrębny system kształcenia podyplomowego, niż pozostałe 
zawody medyczne.

W uzasadnieniu do projektu zmian systemu kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych wskazuje się, iż Cen-
trum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) rocznie 
organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70% odbywa 
się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza 
klinicznego. Natomiast, w roku 2019 uprawnieni organizatorzy 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przepro-
wadzili trzykrotnie więcej szkoleń, co stanowi 2 234, w których 
uczestniczyło łącznie 51 575 pielęgniarek i położnych. Powyższe 
dane statystyczne jednoznacznie wskazują na brak argumen-
tów do likwidacji CKPPiP jako koordynatora obecnego systemu 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W poprzednim systemie kształcenia podyplomowego, włącznie 
do końca lat 90., pielęgniarki i położne miały znacznie ograniczo-
ną dostępność do obowiązku stałej aktualizacji wiedzy i umiejęt-
ności zawodowych, co spowodowane było utrzymaniem kształ-
cenia przez CMKP, a także realizowanego przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doskonalenia Kadr Medycznych.

Na ograniczenia w dostępności do kształcenia podyplomowego 
wskazują dane statystyczne, iż w latach 1960-1999 specjalizację 
w danej dziedzinie pielęgniarstwa posiadało tylko 7.193 pielęg-
niarek i położnych.

Dotychczasowa regulacja przewidywała ustalanie programów 
kształcenia z wyłączeniem kursów dokształcających w porozu-
mieniu z NRPiP, a zatem naczelnym organem zarządczym samo-
rządu pielęgniarek i położnych, w skład którego wchodzą przed-
stawiciele okręgowych rad pielęgniarek samorządu zawodowego 
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pielęgniarek i położnych. Tym samym stanowisko NRPiP oddaje 
głos całego samorządu zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami nowelizacji po zmia-
nie ustawy program kształcenia ma ustalać zespół programowy 
CMKP. W jego skład ma wchodzić co najmniej jeden przedsta-
wiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Sformu-
łowanie co najmniej wskazuje, że zapewnienie udziału jednego 
członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ozna-
cza, że wystarczający dla spełnienia tego wymogu prawnego jest 
udział jednego przedstawiciela samorządu zawodowego. Członek 
zespołu programowego CMKP reprezentujący samorząd zawo-
dowy pielęgniarek i położnych zgodnie z przedstawionymi zało-
żeniami ustawy zmieniającej nie musi pełnić żadnych funkcji w 
organach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Tym 
samym de facto głos samorządu pielęgniarek i położnych w pra-
cach zespołu programowego CMKP nie będzie reprezentowany.

Kolejna istotna zmiana to umocowanie CMKP do bycia orga-
nizatorem szkolenia w zakresie kursu kwalifikacyjnego, kursu 
specjalistycznego i kursu dokształcającego. 

Istnieje poważne ryzyko, że w praktyce może to skutkować 
marginalizacją udziału innych podmiotów dotychczas organi-
zujących kształcenie w tym zakresie i przejęciem tej funkcji wy-
łącznie przez CMKP.

Wobec powyższego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
widząc realne zagrożenie w dostępie pielęgniarkom i położnym 
do kształcenia podyplomowego oraz brak argumentów orga-
nizacyjno-merytorycznych do proponowanych zmian, wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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L  
ist NIPiP do CMKP

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r. 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  
NIPIP-NRPIP-DM.0025.58.2021.MK 

Pan Dyrektor  
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert  
Centrum Medyczne  
Kształcenia Podyplomowego 

Szanowny Pawie Dyrektorze, 
W nawiązaniu do pisma znak: A-066/4/2021 z dnia 12 kwietnia 

2021  r. w sprawie przekazania opinii Pana Profesora celowości po-
łączenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych (CKPPiP) z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP), przekazanej w związku z przesłanym Stanowiskiem nr 50 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r., zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i wskazanie argumentów, 
w jaki sposób zostanie poprawiony dostęp oraz jakość kształcenia 
pielęgniarek i położnych. Uzasadnienie celowości połączenia CMKP 
z CKPPiP pozwoli na lepsze zrozumienie oraz przekazanie argumen-
tów do okręgowych izb pielęgniarek i położnych jako kompletna 
odpowiedź na nasze stanowisko. Ponadto, będę wdzięczna za przes-
łanie wskazanych poniżej dodatkowych informacji, które pozwolą 
ocenić przez członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
poszerzenie dostępności pielęgniarek i położnych do kształcenia 
podyplomowego. 

Proszę o przedstawienie informacji, jakie grupy zawodowe i ile 
osób zostało przeszkolonych przez CMKP w poszczególnych formach 
kształcenia oraz w jakiej wysokości zostały przeznaczone środki fi-
nansowe na kształcenie pochodzące: ze środków własnych CMKP, 
środków publicznych, środków pochodzących z poszczególnych pro-
jektów w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków 
własnych uczestników kształcenia, w okresie 2015-2020 r. 

Z wyrazami szacunku, 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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O  
dpowiedź Dyrektora CMKP

Warszawa 28.05.2021 r.
Centrum Medyczne  
Kształcenia Podyplomowego 
A-066/6/2021

Pani Mariola Łozińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes, 

odpowiadając na pismo Pani Prezes, pragnę zwrócić uwagę, na 
bardzo ważny aspekt formalno-prawny procesu legislacyjnego od-
noszącego się do projektu ustawy zakładającego połączenie CMKP 
oraz CKPPIP. Projekt co było podkreślane wielokrotnie podczas do-
tychczasowych spotkań, ma charakter projektu rządowego, a co 
za tym idzie podlega wyjątkowo precyzyjnie określonym regułom 
procedowania, w tym, szczegółowemu określeniu uczestników tego 
procesu, na każdym z jego etapów. Zarówno Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego, jak i CKPPiP, potencjalnie będą adre-
satami projektowanych rozwiązań, ale nie są i nie będą, w żadnym 
momencie gospodarzami procesu legislacyjnego.

Mając na uwadze powyższe i chcą mimo wszystko odnieść się 
do pisma Pani Prezes, mogę się jedynie ograniczyć do osobistego 
komentarza, że w mojej ocenie, na tym etapie prac nad projekto-
wanymi rozwiązaniami Minister Zdrowia - jako odpowiedzialny za 
projekt, z całą pewnością przedstawił już stanowiska, informacje 
i argumenty, które planował przedstawić. Z tego też względu, jako 
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nie 
czuję się upoważniony do przedstawiania własnych argumentów 
w sprawie tej inicjatywy ustawodawczej.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor  
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
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O  
dpowiedź Dyrektora CMKP - ciąg dalszy

Warszawa, 12 kwietnia 2021 r.

Centrum Medyczne  
Kształcenia Podyplomowego 
A-066/4/2021

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

Dziękuję za przesłane stanowisko nr 50 NRPiP z dnia 24 marca 
2021 r. i pozwolę sobie pozostać przy mojej opinii o celowości połą-
czenia CKPPiP z CMKP, ponieważ w mojej opinii poszerzy to dostęp 
Pielęgniarek i Położnych do szkolenia podyplomowego i podniesie 
jego jakość.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor  
Centrum Medyczne  

Kształcenia Podyplomowego  
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
dla pielęgniarek i położnych

Joanna Boratyńska Joanna Borowska
Elżbieta Maria Bzoma Emilia Cylwik
Kinga Czołpińska  Magdalena Dąbrowska
Milena Dudzińska Katarzyny Dziekońska
Magdalena Glińska Justyna Fedorczuk -Ormian
Emilia Gromacka  Elżbieta Horba
Maria Jukna  Anna Jurczak
Natalia Kaczmarczyk Iwona Kamieńska
Joanna Kitlarz  Małgorzata Klepacka
Barbara Kornacewicz Kamila Kraczaj
Beata Krasowska  Aleksandra Kulik
Elwira Lasota  Katarzyna Leoniuk
Dominika Łapińska Nadia Łukasik
Iwona Łukaszuk  Beata Łukianiuk
Tomasz Łukjaniuk Maryla Malinowska-Gleń
Aurelia Malon  Paula Maliszewska-Niewińska
Agnieszka Martyniuk Elwira Mikiewicz
Klaudia Marta Mikulska Małgorzata Mogilewska
Agnieszka Mojkowska Ewelina Normantowicz
Magdalena Ostrowska Natalia Parzych
Kinga Podczerwińska Mariola Rećko
Marta Rupińska  Kamila Sawicka
Magdalena Sepko  Ewelina Sidorowicz

Szkolenia w OIPiP
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Katarzyna Suchecka Joanna Supińska
Izabela Szulewska  Alina Świderska
Magdalena Tomaszczyk Alicja Weronika Świerczyńska
Irena Trofimiuk  Joanna Zdrodowska
Aneta Zyskowska  Karolina Żuk

Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne dla położnych

Anna Wierciszewska Monika Czyżewska
Agnieszka Panasiuk Paulina Dzietczyk
Adriana Ochrymiuk Magdalena Kuptel
Monika Wiercińska Klaudia Marta Mikulska
Jolanta Janowicz  Jolanta Godlewska 
Agnieszka Wojno   Elżbieta Kotuk

Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka  
dla pielęgniarek i położnych

Paulina Balcewicz  Justyna Bielenia 
Joanna Boratyńska  Monika Charkiewicz
Beata Gąsowska Beata Kinga Czołpińska-Domaszuk
Dorota German Dorota Katarzyna Gierasimiuk 
Dominika Hryc  Jolanta Janowicz
Marta Jaszczołt  Dominika Jelska 
Urszula Komarnicka-Misiukiewicz 
Wioleta Marzena Kulikowska
Magdalena Kuptel  Natalia Kuźnicka
Alicja Lenczewska  Klaudia Marta Mikulska
Małgorzata Łapińska  Aurelia Malon-Cychowska
Agnieszka Niedźwiedź Adriana Ochrymiuk 
Dorota Dominika Niewiarowska 

Szkolenia w OIPiP



89

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Tamara Orzechowicz Monika Packiewicz
Aleksandra Parzych  Natalia Parzych 
Monika Popławska  Bogusława Piszczatowska 
Paulina Raducha  Monika Rainko 
Mariola Rećko  Maria Magdalena Trzcińska
Monika Wiercińska Marta Jadwiga Wiewiórska
Urszula Wołyńska Wioleta Angelika Ziniewicz

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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P  
riorytetowe dziedziny specjalizacji

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji  
dla pielęgniarek i położnych,  

które będą mogły uzyskać dofinansowanie  
z budżetu państwa w 2021 roku

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dzie-
dzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły 
uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa 
oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w 
województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do okreś-
lenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach 
przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia 
prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Planuje się, że w 2021 roku minimum 2 525 pielęgniarek i po-
łożnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinanso-
wywanych.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres 
trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 
roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgnia-
rek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 
2021 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem 
liczby miejsc szkoleniowych I edycji w województwie podlaskim

1. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Rezerwa 
4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek

Szkolenia w OIPiP
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O  
pinia prawna

Opinia prawna  
w sprawie skutków prawnych  

złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu  

oraz  
możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie

Stosownie do postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 20111 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, 
poz. 479 - t.j.) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone 
prawo wykonywania zawody wygasa w przypadku zrzeczenia 
się prawa wykonywania zawodu.

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu następuje w for-
mie oświadczenia woli pielęgniarki (pielęgniarza) albo położnej 
składanego do właściwej ze względu na miejsce wykonywania 
zawodu okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Przepisy ustawy o zawodach nie określają trybu, w jakim po-
winno nastąpić zrzeczenie. W związku z powyższym należy 
w tym przypadku stosować ogólne zasady dotyczące składania 
oświadczeń woli wynikające z art. 60 i nast. Kodeksu cywilnego 
(k.c.).

I tak, stosownie do postanowień art. 60 k.c. z zastrzeżeniem 
wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej 
czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowa-
nie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, 
w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. 
W konsekwencji powyższego należy przyjąć, że oświadczenie 
o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu może nastąpić 
w dowolnej formie (np. ustnej, pisemnej, elektronicznej), oczy-
wiście pod warunkiem, że możliwa będzie nie tylko rzetelna 
identyfikacja osoby składającej oświadczenie, ale i treść samego 
oświadczenia nie będzie pozostawiać wątpliwości.

Mając na uwadze nie tylko specyfikę, ale i doniosłość prawną 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pie-

Opinie prawne
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lęgniarki albo położnej, dla celów dowodowych rekomendowaną 
formą złożenia oświadczenia jest forma pisemna.

Zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być zło-
żone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki 
sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Z kolei oświadczenie 
woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie 
z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektro-
nicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego 
treścią (§2). Powyższe oznacza, że zrzeczenie prawa wykonywa-
nia zawodu staje się skuteczne z chwilą, gdy zostało skutecznie 
doręczone adresatowi. 

Adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania 
zawodu winna być właściwa miejscowo okręgowa rada pielęgnia-
rek i położonych. Mając na uwadze, że jest to organ wyposażony 
w ustawową kompetencję do przyz nawania prawa wykonywania 
zawodu (art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach), uznać należy, że organ 
ten winien być również adresatem oświadczenia woli skutkują-
cego wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię dopuszczalnoś-
ci odwołania, czy też „cofnięcia” oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa wykonywania zawodu. Otóż, zgodnie z art. 61 § 1 zdanie 
drugie k.c. odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli 
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. Innymi 
słowy, z chwilą, gdy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyko-
nywania zawodu zostanie skutecznie doręczone (niezależnie od 
formy doręczenia) do właściwej okręgowej rady, jego odwołanie 
będzie niemożliwe, a ewentualne próby „cofnięcia” oświadczenia 
będą prawnie nieskuteczne.

W świetle postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach 
złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania za-
wodu wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia tego prawa. 

Należy przy tym podkreślić, że skutek ten następuje ex lege, bez 
konieczności dokonywania przez organ jakichkolwiek dodatko-
wych czynności (np. w postaci zgody na zrzeczenie).

W mojej ocenie wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu po-
winno zostać stwierdzone uchwałą właściwej okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 

Opinie prawne
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1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w zw. z art. 
37 ust. 1 ustawy o zawodach. Podkreślenia jednakże wymaga, 
że uchwała stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa ma wyłącznie 
charakter deklaratoryjny.

Konsekwencją wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu jest 
konieczność dokonania stosownego wpisu w Centralnym Reje-
strze Pielęgniarek i Położnych oraz rejestrze pielęgniarek i po-
łożnych prowadzonym przez okręgową radę pielęgniarek i położ-
nych (art. 44 ust. 1 pkt 22 i 24, art. 48 ust. 2 ustawy o zawodach).
Należy przy tym pamiętać, że dane są usuwane z rejestru dopiero 
po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania za-
wodu tj. od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu 
się tego prawa (art. 43 ust. 5 ustawy o zawodach).

Powyższy obowiązek wynika również z § 8 ust. 1 uchwały nr 
320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczące-
go stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez 
okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i re-
jestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkows kich 
Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby cza-
sowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu wskutek złożenia 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa nie stoi na przeszkodzie 
ponownemu ubieganiu się przez zainteresowaną (zainteresowa-
nego) o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu.

Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie ogra-
nicza bowiem możliwości ubiegania się o przyznanie prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarki albo położnej osobom, które 
zrzekły się tego prawa. Przeciwny pogląd byłby nie do pogodzenia 
z konstytucyjną zasadą wolności wykonywania zawodu określoną 
w art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Z uwagi na brak regulacji szczególnych regulujących tryb po-
nownego uzyskania prawa wykonywania zawody pielęgniarki 
należy uznać, że w przypadku ubiegania się o ponowne uzyska-
nie prawa wykonywania zawodu zastosowanie znajdują zasady 
ogólne określone w art. 28 i nast. ustawy o zawodach.

Opinie prawne
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Wymagane jest zatem przeprowadzenie „nowego” postępo-
wania w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że właściwy organ obowiązany 
jest dokonać ponownej weryfikacji spełnienia przez osobę zain-
teresowaną przesłanek uzyskania prawa wykonywania zawodu. 

Ewentualne ustalenia poczynione w postępowaniu „pierwot-
nym” są nierelewantne z punktu widzenia ponownego wniosku 
o przyznanie prawa i niedopuszczalne jest ewentualne oparcie 
się przez organ na ustalaniach z postępowania „pierwotnego”.

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

Bartłomiej Achler adwokat

Opinie prawne
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O  
pinia prawna - szczepienia obowiązkowe

Opinia prawna  
w sprawie uprawnień  

pielęgniarek i położnych  
do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych  

do obowiązkowych i zalecanych  
szczepień ochronnych

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) wykonanie obo-
wiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim 
badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań 
do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Należy podkreślić, że uprawnionymi do wykonywania lekar-
skich badań kwalifikacyjnych są osoby posiadające prawo wy-
konywania zawodu lekarza zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 514). 

Zarówno sama ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych u ludzi, jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753 ze zm.) nie przewidują 
surowszych warunków w tym zakresie.

Równocześnie jednak w aktualnym stanie prawnym osoby inne 
niż wykonujące zawód lekarza, nie są uprawnione do przepro-
wadzenia lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia 
przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub zalecanego) 
szczepienia ochronnego.

W związku z powyższym w aktualnym stanie prawnym pie-
lęgniarki i położne nie są uprawnione do dokonywania badań 
kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych.

Jakkolwiek zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw krąg osób uprawnionych do wyko-
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nywania badań kwalifikacyjnych ma zostać rozszerzony również 
na pielęgniarki i położne, to jednak w aktualnym stanie prawnym 
do przeprowadzania lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub 
zalecanego) szczepienia ochronnego uprawnione są wyłącznie 
osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza.

Powyższe uwagi nie dotyczą uprawnienia do przeprowadzania 
badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań do 
wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.
Bartłomiej Achler 

adwokat

Opinie prawne
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O  
pinia prawna - szczepienia COVID-19

Opinia prawna w sprawie uprawnień  
pielęgniarek i położnych  

do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych  
do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Stosownie do postanowień art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) w przypadku 
wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia 
ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem 
kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego 
wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiada-
jącą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 5.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. 
w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwa-
lifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 668) do kręgu osób uprawnionych do przeprowa-
dzania badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwska-
zań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 
dodane zostały m.in. osoby, które wykonują zawód pielęgniarki 
lub położnej (§2 pkt 1 rozporządzenia).

Dodatkowo badania kwalifikacyjne może wykonywać rów-
nież osoba kształcąca się na trzecim roku studiów na kierunku 
pielęgniarstwo i uzyskała dokument potwierdzający posiada-
nie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez 
uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadza bada-
nie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo lekarza dentys-
ty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub 
higienistki szkolnej.

W świetle § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia należy uznać, że jedy-
nym kryterium, na podstawie którego oceniane są kwalifikacje 
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do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych jest wykonywanie 
zawodu pielęgniarki, położnej.

Biorąc z kolei pod uwagę treść art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 479 ze zm.) prawo przeprowadzania badań kwalifikacyjnych 
w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia 
ochronnego przeciwko COVID-19 przysługuje:

• pielęgniarce i położnej posiadającej prawo wykonywania 
zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okrę-
gową radę pielęgniarek i położnych;

• pielęgniarce i położnej posiadającej prawo wykonywania 
zawodu w innym państwie spełniające wymogi określone 
w art. 25 u.z.p.i.p.;

• pielęgniarce i położnej będącej obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej wykonującej zawód na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie i na zasadach 
określonych w art. 24 u.z.p.i.p.

Należy wskazać, że powyższe zasady, zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym, nie obejmują przeprowadzania badań kwa-
lifikacyjnych do przeprowadzania obowiązkowych i zalecanych 
szczepień ochronnych.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.
Bartłomiej Achler 

adwokat
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K  
im jest Pani Lucyna?

Leży w szpitalu 22 dzień. Jej stan zdrowia od samego początku 
nie ulega poprawie. Właściwie pogarsza się wolno, metodycznie, 
bez szans na ratunek.

Pani Lucyna waży jakieś 130 kilogramów. Bywa obiektem 
głupiutkich, niewinnych dowcipów. Tak, tak, nie myślcie sobie, 
hipokryci, że człowiek z ogromną otyłością ma lekko. Gdy jest 
nieprzytomny, staje się obiektem rozmów. Wytykania palcami. 
Dygresji. Żartów.

Podobnie jest z Panią Lucyną. Jest to kobieta olbrzymia. Jej 
ciało pełne jest zakamarków, ciężkie i źle skrojone. Krótkie ręce, 
brak szyi, okrągła buzia i szeroko ciosane nogi. Kręcone włosy.

Przybywa na OIT Covid z innego miasta. Nieprzytomna, za-
intubowana. Przenosimy ją z zadziwiającą  łatwością na łóżko, 
które będzie jej domem przez najbliższe trzy tygodnie. Kłujemy 
w żyły, tętnicę, zakładamy cewnik moczowy, sondę.

Zapraszamy do stolika przy oknie z numerem dwa. Za oknem 
kawałek parku, spacerujący ludzie, zimno, ale słonecznie. Na 
obiad mieszanka przemysłowa, która kapie do sondy. Danie dnia 
i danie kolejnych dni. Trochę wody. Strzykawki.

Pani Lucyna ma sąsiadkę. Starszą od siebie panią z Covidem 
i udarem. Nigdy się nie poznają. Dzieli je gruby  mur nieprzy-
tomności. Czasem może i w tym murze pojawią się jakieś prze-
świty, ale nie większe od halucynacji. Prawie złudzeń. Domysłów. 
Zasnutych lekową mglą.

Wydaje mi się, że Pani Lucyna jest wesołą osobą. Mogłaby 
śmiać się z tych naszych żartów, dodając czasem nieco od sie-
bie. Mogłaby rozweselać towarzystwo, wskazując może na sie-
bie. Myślę, że z Pani Lucynki byłaby dobra pocieszycielka. Taka 
dobra dusza, miękkie oparcie dla zwykłych, codziennych trosk. 
Koleżanka do tańca i do różańca.

Na oddziale nie ma już prawie wolnych miejsc. Wszyscy nasi 
goście ani myślą odejść od stołu, większość traci na sile, pogar-
sza się.

Z mojej praktyki
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Pani z numerem dwa także.
Jak gdyby na przekór, jak gdyby zachłannie, Pani Lucyna za-

czyna brzęknąć. Puchną jej nogi, ręce, głowa. Puchną jej powieki 
i usta. Z kobiety olbrzymiej zamienia się teraz w nieprawdopo-
dobnie olbrzymią. Coraz trudniej jej sprostać. Obracać na boki. 
Przewijać. Hejże, Pani Lucyno, może wystarczy? Wchłania życie 
jak gąbka. Nasiąka chorobą. Narasta.

Wiemy o niej niewiele. Ma siostrę, która dzwoni i pyta o jej 
stan zdrowia. Nie do końca rozumie chyba powagę sytuacji. Dość 
powiedzieć, że to właśnie jej rodzona siostra, z kręconymi wło-
sami, oddycha od ponad tygodnia stuprocentowym tlenem. Że 
zatrzymuje wodę. Że ma zniszczone płuca. Że jej ciało żyje dzięki 
wsparciu wielu strzykawek wypełnionych lekami. Bez niej już 
siostry nie ma. Literalnie - umiera w przeciągu minut.

Siostra zdaje się nie rozumieć. Pani Lucyna z pewnością nie 
miała łatwo. Lub inni nie mieli z nią lekko. Choruje bowiem na 
schizofrenię. Ma wytwory. Urojenia. Wadliwą ocenę sytuacji 
cudzej i własnej. Jej otyłość to być może przejaw niedostosowania 
i braku hamulców. Pani Lucyna istniała naprawdę. Mieszka-
ła w niewielkim mieście, blisko jezior, zapewne blisko siostry. 
W mieście, o którym zwykłem myśleć, że piękne jest z zewnątrz, 
a w środku - zwyczajnie brzydkie.

Mogła wybierać się czasem nad wodę. Ale nie było to łatwe, 
o nie. Ludzie zjadali wzrokiem to wielkie ciało, te dziwne spojrze-
nie, ten niespotykany chód. Przez większość czasu była zapewne 
w domu. Oglądając seriale, słuchając radia, uśmiechając się cza-
sem w mniej lub bardziej stosownym momencie. No i dzwoniła. 
Na pewno. Do siostry. Męża przecież nie mogła by mieć. Chyba?

Na OIT Covid pojawia się sepsa. Nie jest wybiórcza, łapie nie-
omal wszystkich, nadgryzając te kruche, zbudowane z cienkiego 
szkła ciała. Mechanizm jest stale ten sam.

Spadek ciśnienia. 
Skąpomocz. 
Wysoka temperatura. 
Brak moczu. 
Zgon.
Raz za razem.

Z mojej praktyki
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Pani Lucyna nie wie, ale sąsiadka z trójki leży już w szarym, 
podwójnym worku. Jej respirator jest wyłączony. Na monitorze 
widać napis „wypis chorego”. 

Na stoliku - „święty” obrazek. Bo i nie wiadomo, co z takim 
zrobić. 

Wyrzucić? 
Spalić? 
Podrzeć na strzępy? 
Wrzucić do worka z ciałem?

Pracownicy zakładu pogrzebowego zabierają ciało. Zostawia-
ją życzliwie worki na zwłoki, abyśmy jako szpital nie ponieśli 
przesadnych strat. Pani Krystyna nie macha na pożegnanie Pani 
Lucynie. Oczy tej drugiej są i tak zbyt spuchnięte, by cokolwiek 
zobaczyć.

Oddział pustoszeje. 
Kolejne zwłoki. 
Kolejne worki. 
Święte obrazki na parapecie, o których każdy zapomniał.

Czy Pani Lucyna życzyłaby sobie taki obrazek? Decyzją grupy 
- będziemy je pakować od jutra w worki. No, ale czy Pani Lucyna 
życzyłaby sobie tego? Czy spotkałbym ją w kościele? Czy wierzyła 
w Boga, czy nie? Może siostra wie?

Z chwilą wykrycia sepsy, nikt nie daje Pani Lucynie szans. An-
tybiotyki podawane są często, w ilościach, o których przeciętny 
człowiek w ogóle nie słyszał. 

Dziesiąta w nocy. 
Druga w nocy. 
Szósta rano. 
Co cztery godziny. 
Walka na śmierć i życie.
Worki, obrazki, zgaszone światła.

Ale na sali Pani Lucyny jest jasno. Zmieniła stolik z drugiego 
na trzeci. W jej drogach oddechowych pojawia się coraz więcej 
wydzieliny. Tylko, że jej usuwanie, z pomocą ssaka, sprawia Pani 
Lucynie kłopot. Jak tylko wyłączamy jej oddech na 5-10 sekund, 
dusi się komórkowo, przy czym - odbudowuje się wolno, właści-
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wie godzinami. Jest taka niekonsekwentnie uparta w chorobie. 
Ale i w życiu. Wbrew wszelkim prognozom i żartom.

Pani Lucyna wciąż żyje. Dnia dwudziestego drugiego ma szansę 
na status ozdrowieńca, byleby tylko przeżyć do jutra. A przeszkód 
jest coraz więcej.

Serce nie daje rady.
Płuca nie dają rady.
Nerki nie dają rady.

Ale Pani Lucyna, jak gdyby wiedziona swoim domniemanym 
temperamentem, wydaje się śmiać ze wszystkiego. Co z tego, że 
wlewamy w nią stale rosnące dawki leków naczynioaktywnych?

Co z tego, że zmuszamy ją do sikania lekami? Że przekłuwamy 
jej żyły, oraz tętnice, które nie wytrzymują współpracy z tak 
trudnym ciałem? Kochanym ciałem Pani Lucyny, które jest jej 
wspaniałym domem.

Rzężenia, ssak. 
Desaturacja. 
Stuporcentowy tlen. 
Odbudowa.

Rotujemy ją na bok, jedyna pozycja, którą zdaje się tolerować 
to ta z twarzą do drzwi. 

Do wyjścia. 
Nie do okna, które dusi ją próżną pokusą spaceru. 
Do drzwi prowadzących do domu.

Z każdym dniem uczymy się Pani Lucyny na nowo. Wczorajsze 
pogorszenie parametrów życiowych jest punktem wyjścia do 
standaryzowanej tak normy. Schodkowy regres jest nieunik-
niony. 

Nie mamy leku na COVID. 
Nie umiemy jej pomóc. 
Pani umiera, Pani Lucyno. 
Cholera, naprawdę mi przykro.

Bo pracując na OIT Covid zżywasz się z pacjentami i naprawdę 
ci żal. Pani Lucyna, ta smutna trójka, istnieje naprawdę. Jest na-
szym czarnym koniem. Nikt na nią nie stawiał. Przeżyła wielu, 
za kilkanaście godzin uzyska status ozdrowieńca.

Pani jest siostrą Pani Lucyny? 

Z mojej praktyki



103

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Jej stan jest poważny. Krytyczny. 
O co walczymy?
O pogrzeb. Ładny, spokojny pogrzeb. 
Ale nie tu, na OIT Covid. 
Tu nie może nam Pani umrzeć. 

Pani Lucyna jest w moich oczach statkiem nabierającym wody, 
ale płynącym naprzód, do wodospadu. Jej przeznaczeniem jest 
spaść, ale dopłynąć do końca. Pokonać Covid, a i tak umrzeć.

Brakuje godzin. Ciało Pani Lucyny zdaje się ciągnąć to życie 
resztką straconych sił. Oddech męczy i boli. Oddech jest ciężkim, 
heroicznym wysiłkiem. Początkowe stężenia leków zwiększone są 
czterokrotnie. Nie ma wygodnej pozycji. Wszystko przeszkadza. 
Życie uwiera. Jedzenie w sondzie przestaje smakować nadzieją.

Ale musi przeżyć. Byle do jutra. Zostanie ozdrowieńcem i opu-
ści oddział jako ta, na którą nie stawiał nikt. Zupełnie nikt. Zosta-
wi za sobą młodszych od siebie mężczyzn, kobiety, które wypadły 
z drogi na ostatnim wirażu. Zostawi za sobą ludzi odwracanych 
na brzuch, poddawanych dializoterapii, ludzi na stanowiskach 
i zwykłych pracowników fizycznych.

Kim jest Pani Lucyna? Naszym sukcesem? Zwycięstwem? Do-
wodem, że można? Bohaterem?

Patrzę na wolno rosnące ciśnienie. 
Na wolno poprawiającą się saturację. 
Jest 76, 77, 79. 
Dawaj, kochanie - mówię. 
Nie poddawaj się teraz. 
Niebawem będzie już koniec. 
Niebawem. 
Ale pokaż dziś wszystkim, że na przekór wszystkiemu 

i wszystkim, dotarłaś, do celu. 
Płyniemy razem, Lucynka, do samego brzegu wodospadu.

Sebastian Kuklo
lic. plg. specj. anest. i int. opieki 

oligofrenopedagog 
tłumacz przewodnik osób głuchoniewidomych

jawny23@o2.pl
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Z  
imny prysznic

Świat na oddziale intensywnej terapii dzielony jest na pół. 
Przekroczenie granicy obu światów odbywać się musi w warun-

kach bezpiecznych. Tak, ten drugi świat jest zwyczajnie niebez-
pieczny. Wystarczy spojrzeć na ekran z zainstalowanych na salach 
kamer - zobaczyć, co wirus COVID potrafi zrobić z człowieka. 
Chorzy zaintubowani, w pieluchach, podłączeni do stałego wlewu 
leków, z cewnikami przy łóżkach, w których gromadzi się mocz, 
oddychający wysokimi stężeniami tlenu z pomocą, lub raczej 
- dzięki respiratorom. 

Raz na jakiś czas kilku z nich zostanie przewróconych na 
brzuch, aby poprawić jakość prowadzonej wentylacji. Codzien-
ne próbki krwi, analizy, jedzenie wlewane do sondy, insulina 
wlewana do żył. 

Brak konkretnej terapii. 
Brak konkretnych nadziei.
Witaminy, presory, sedacja, analgezja, leki moczopędne, 

sterydy, antybiotyki.
Zgon.
Może inaczej?
Śmierć z uduszenia.

Gdy o tym myślisz, gdy naprawdę masz to w głowie i widzisz 
w miejscu chorego kogoś ze swojej rodziny, tym skrupulatniej 
zakładasz na siebie tak zwane środki ochrony osobistej. 

W tym miejscu wypada przekazać kilka wskazówek. 
Zakładając kombinezon, czy maski twarzowe, pamiętaj o swo-

im komforcie. Każdy ciasno przylegający troczek, gumka, czy 
zbyt małe rękawiczki, będące od momentu wejścia na strefę 
brudną twoją sztuczną skórą, zaczną przeszkadzać. Szerokie 
poły kombinezonu oblepią ci ręce i nogi, przyłbica przyprawi o 
ból skroni, a gumki maski wżynać się będą w skórę jak żyłka. 
Przeb ranie kontroluj w lusterku, śpiesz się powoli, zapnij suwak 
po szyję i nie ufaj naklejkom - przestaną przylegać po drugiej 
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godzinie pracy. Sprawdź, czy wziąłeś ze sobą wszystko, co po-
trzebne. Sprawdź kolegę i koleżankę z zespołu. 

Nasze bezpieczeństwo to suma uwagi każdego z nas.
Poza tym do strefy brudnej łatwiej jest wejść, niż z niej wyjść.
Oddziały OIT o profilu covidowym bywają adaptowane. Stąd 

ich funkcjonalność, z punktu widzenia praktyka, pozostawia 
wiele do życzenia. Problemem może być brak przestrzeni, brak 
blatu roboczego do przygotowywania leków, niewystarczająca 
powierzchnia magazynowa, czy ograniczona przepustowość 
śluzy. 

Personel obsługujący nadprogramowe łóżka w przestrzeni 
oddziału intensywnej terapii bywa patchworkowy. Do pomocy 
w opiece nad chorymi ściągają posiłki z oddziałów, dla których 
pac jent nieprzytomny, zaintubowany, czy zakażony bywa zupeł-
nie nowym doświadczeniem. Sytuacja obfitująca w braki, frus-
trację, niewygodę, czy zagrożenie naraża nie tylko fizycznie, ale 
i psychicznie. 

Moja pierwsza myśl po opuszczeniu oddziału na koniec dy-
żuru brzmiała - po tym wszystkim, co spotkało nas w czasie 
Covid, wszyscy będziemy potrzebować psychoterapii. Wsparcia. 
To miękki zespół stresu pourazowego. Poczucie niemocy. Ryzyko. 
Nadgodziny. Przepracowanie. Kolejny zgon. Kolejne przyjęcie. 
Przeklęta niesprawiedliwość. Niestety - także pieniądze. Cykl 
bez widocznego końca.

Nie pamiętam już, jak wielu z nas wygląda bez maski. Na 
pierwszy plan wychodzą dziś oczy. Uważność i zaangażowa-
nie. Gdy wszedłem na „brudny” OIT po raz pierwszy, od razu 
wziąłem udział w tzw. pronowaniu pacjenta, a więc obrócenia 
go z pozycji na plecach - na brzuch. „Prone position”, o której 
mowa, poprawia rekrutację pęcherzyków płucnych, a więc zwięk-
sza powierzchnię czynną płuc. To zabieg ratunkowy i ryzykowny. 
Wymaga zdrowego rozsądku i współpracy przynajmniej czterech 
doświadczonych osób. Chorego odpina się od aparatury, wy-
mienia rurkę intubacyjną, na kolejną, powleczoną metalowym 
drucikiem („zbrojoną”), po czym ściąga na sam brzeg łóżka, 
uzbrajając materac w niezbędne podpórki, wałki i specjalną, 
dziurawą poduszką. Potem ciało opada miękko na brzuch. Chlap.

Z mojej praktyki
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Przyklejone w lustrzanym odbiciu elektrody EKG pokazują 
aktywność elektryczną serca. Pulsoksymetr rysuje już falę tętna, 
ciśnienie mierzone bezpośrednio w tętnicy spada, wzrasta, lub 
pozostaje bez zmian. Nigdy nic nie wiadomo. Teraz kontrola 
- rurka intubacyjna, klatka piersiowa, cewniki, ręce pozorujące 
pływanie kraulem, zamrożone w czasie, gałki oczne, czy usta. 
Każdy detal może być ważny. Gdy ciało, nagie i zwiotczone, 
leży przed tobą, masz dziwne wrażenie końca. Tak przecież, na 
dłuższą metę, nie da się żyć. Ile razy ciało opadnie miękko na 
brzuch, nim całkiem da za wygraną? Terapia nie sprawia wraże-
nia finezyjnej i nowoczesnej. To jedna z ostatnich desek ratunku. 
Ostatnia zapałka, która może się złamać.

Po dłuższym leżeniu na brzuchu chory wygląda jak ofiara po-
bicia. Ma strupy na czole i policzkach, zdarte wargi, uraz na 
brodzie, czy kolanach. Covid lubi chorych otyłych, których cię-
żar odciska na nich swe smutne piętno. Wspomniany ozdro-
wieniec nie ma przy tym sił i energii. Tygodnie respiratoterapii 
i respiratozależności nie są obojętne dla ciała i ducha. Nie umiesz 
kaszleć. Mówienie sprawia ci trudność. W oczach widać nie tyle 
zmęczenie, co wycieńczenie. Miną miesiące, nim chory wróci 
do samodzielności. Ale rzecz najważniejsza - on żyje. Przeszedł 
gehennę, być może miał dużo szczęścia. Musi teraz poświęcić 
czas sobie. Odbudować się. Uniknąć zapalenia płuc. Uniknąć 
choroby zakrzepowej. Przygotowywać się do życia w domu, tak 
jak zdrowy człowiek trenuje przed maratonem. Ciało wymaga 
czasu, aby otrząsnąć się z tego wirusowego wstrząsu. Powrót do 
normalności to zwykle odległa przyszłość.

Praca na OIT Covidowym to istna żonglerka. Niedobór per-
sonelu, skąpe teamy, dokumentacja, zlecenia, wieczny niedobór 
i duże zużycie leków. Każdy z pacjentów podlega sedacji, a więc 
działaniu środków nasennych. Nie ma mowy o przerwie. Ciągłe 
wymiany starych strzykawek, na nowe, wypełnione niezbędnym 
lekiem, odbywa się nieprzerwanie tak w dzień, jak w nocy. Nawet 
kilkuminutowa przerwa w podawaniu leków naczynioaktywnych 
skutkować może zagrożeniem życia, lub zdrowia. 

Baterie strzykawek przygotowywane są na bieżąco, ich czas 
wymiany - synchronizowany, wejście na salę to możliwie dużo 
czynności na raz. Bezproduktywna obecność na sali jest błędem. 

Z mojej praktyki
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Optymalizacja pracy to credo intensywnej terapii. Ciągła kali-
bracja. Ciągłe zmiany, aby - paradoskalnie - zachować trwałość. 
Pobierana co kilka godzin gazometria dostarcza błyskawicznie 
kompletu danych na temat jakości wentylacji chorego, oraz po-
ziomu cukru, czy elektrolitów w krwi tętniczej chorego. Codzien-
na próbkowanie krwi żylnej szuka powikłań - zakażeń, anemii, 
dyselektrolitemii… Leczenie ma charakter zachowawczy. Byle 
niczego nie popsuć. Byle utrzymać chorego w stanie równowagi. 
Tu dodać, tam odjąć. Przestawiać ciężarki dla wygody chorego.

Dobrobytem człowieka na intensywnej terapii nie są pieniądze, 
status społeczny, czy młodość. Jego pomyślność wyraża ciśnienie 
krwi, tętno, czy ilość oddawanego moczu. To zupełnie inny świat 
- fundamentalna praca, podstawy podstaw, jak wtórne narodziny 
człowieka. 

Chorego uczy się w końcu na nowo oddychać, spać bez pomocy 
leków, siedzieć, chodzić, czy korzystać z łazienki. Intensywna 
terapia daje nie tyle drugą szansę, co drugie życie. W kontekście 
pandemii - pozwala sięgnąć ręką do worka z losami. Większość 
chorych sztucznie wentylowanych umrze. Ale część z nich, której 
w udziale przypadł zwycięski kupon, poradzi sobie z chorobą. 
Nauczy się w końcu oddychać, najpierw za sprawą wysokich 
przepływów, czy maski twarzowej, a z czasem - wąsów tleno-
wych. Przekroczenie granicy obu stref to jak powrót na rodzimą 
planetę. Nim chory nacieszy płuca świeżym powietrzem, czeka 
go wolny proces adaptacji do ziemskich warunków. Intensywna 
terapia to sztuczna, symulowana przestrzeń bez większych po-
dobieństw do zwyczajności.

Oddział OIT Covid odciśnie mi się w pamięci na lata. Tego 
jednego jestem pewien. 

Gdy opuściłem strefę brudną, zdejmując z siebie kolejne, ska-
żone części środków ochrony osobistej, przeszedłem do części 
czystej. Szum wiszącej u szczytu aparatury wypełnił pokój. Ja-
kieś złącza, wtyki, przejściówki, migające diody, huczący prąd 
zaopatrujący cały ten kram w dane i zasilanie. Tłocznia energii. 
Pustka. Ale w tej pustce słychać też głosy. Owe szczególne oddzia-
ły intensywnej terapii wyposażone są w mikrofony, zbierające 
dźwięk i w praktyce, ułatwiające komunikację. 
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Będąc za drzwiami, wciąż słyszysz głosy, trzask narzędzi, 
pstryki i kroki, jak gdyby dobiegały one z wnętrza twojej głowy. 
Wrażenie pobytu w strefie brudnej trwa nadal. 

Potem prysznic. 
Zimna woda nawet po trzech minutach. 
Znów głosy. 
Musisz się spieszyć, bo w kolejce są inni. 
Zakładasz czyste ubranie. 
Dwie maski. 
Buty. 
Ciągła dezynfekcja. 

Zespół, który jest silny tak bardzo, jak silne są jego pojedyncze 
ogniwa.

Za kilka godzin proces powtarza się.
Jak w zapętlonym programie.
Wypłucz i spłukaj.
Przyjęcie i zgon.

I proces powtarza się dalej.
plg. lic. Sebastian Kuklo

 
specjalista anestezjologii i intensywnej opieki 

mgr oligofrenopedagogiki 
tłumacz, przewodnik osób głuchoniewidomych

jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki



109

Biuletyn nr 118/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

M  
alutka rozpacz nie istnieje

Gdy K. grzęźnie w zaspie śniegowej, nie bardzo mogąc ruszyć 
się z miejsca, rozmyśla, że cała sytuacja to dobra „okazja do 
malutkiej rozpaczy, jeślibym tu przypadkowo, a nie umyślnie 
stał” („Zamek”, Franza Kafki).

Powtarzam to sobie w chwilach szczególnego zwątpienia, jako 
ochotnik do pracy na oddziale intensywnej terapii o profilu co-
vidowym. I proszę mnie dobrze zrozumieć - intensywna opieka 
to nie obszar, który znam i w którym poruszam się jak ryba 
w wodzie. Całe moje życie zawodowe przepracowałem bowiem 
na bloku operacyjnym w zespole anestezjologicznym.

Intensywna terapia to inna, obca planeta, z osobnym planem 
dnia i rytuałami. To poważne, krytyczne uszkodzenia, to wysoka 
śmiertelność, to wysoka specjalizacja lekowa.

Gdy więc idę korytarzem strefy brudnej, ubrany w kombinezon 
ochronny, którego nie zdejmowałem od sześciu godzin, powta-
rzam sobie ów fragment książki.

- Sam się o to prosiłeś.
- Nie narzekaj, nie gderaj.
- Po prostu pracuj.

Prysznic to szczególnie miłe wrażenie, nawet gdy woda jest 
zimna, a do wytarcia zostało kilka papierowych serwetek. Zdej-
mujesz z siebie całe to dziwne przebranie, zamykasz kabinę, 
podnosisz głowę. I przez następne kilka minut jest ci naprawdę 
wszystko jedno. Odczuwasz ulgę, przyjemność z nagrody, jaką 
jest, szczególnie w nocy, ta cholernie zimna woda. Przestajesz 
zwracać uwagę na dłonie, pomarszczone od rękawiczek, w któ-
rych zgromadziła się woda.

Nie czujesz bólu za uchem, gdzie ocierał się troczek maski, 
przygnieciony oprawką okularów ochronnych. Przez kilka chwil 
oddział covid przestaje fizycznie istnieć.

Nie ma szpitala.
Nie ma pandemii.
Jesteś tylko ty, woda i cudowne uczucie przerwy.

Nie ma pani ze stanowiska siódmego, której pobyt na innej 
planecie zwieńcza zespół majaczeniowy. Nie wie, który jest 
dzień, czy rok, nie wie gdzie jest. Chce wstać, lecz nie ma siły, 

Z mojej praktyki
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chce wyjść, lecz nie wie gdzie. Wokalizuje pół dnia na temat 
fikcyjnej sytuacji chorej córki, przywołuje, błaga, łapie za dło-
nie. I leży - z uk ładem „high f low” w nosie - aby „upowietrzyć” 
zmęczone płuca, z sondą wsuniętą w żołądek - bo nie da rady 
jeść i cewnikiem moczowym, z którego co trzy godziny zlewany 
jest mocz. Nie ma pani z szczęśliwym numerem. Rozpływa się 
w zapomnieniu.

Nie ma pani ze stanowiska dwa, która od samego początku 
pobytu jest nieprzytomna. Olbrzymia nadwaga utrudnia oddech, 
każdy jej wdech to walka ze stawiającym opory ciałem. Wciąga 
z niemałym trudem obcy jej wcześniej stuprocentowy tlen, do 
sondy kapie jedzonko, do żyły wewnętrznej - leki, bez których 
zwyczajnie nie dałaby rady. Z dnia na dzień jej stan pogarsza 
się, parametry oceniające jakość wentylacji spadają, na domiar 
złego - gorączkuje.

- Co możemy dla niej zrobić?
- Literalnie nic.
- Czekać do chwili, gdy ciało da za wygraną.

Nie ma przyjęcia nowego chorego. Nie ma tej krzątaniny z pro-
bówkami, respiratorem, szukaniem żyły centralnej i tętnicy do 
pomiaru krwawego ciśnienia krwi.

Nie ma też zgonów - ostatniego już porządkowania ciała, które 
zupełnym przypadkiem padło ofiarą wirusa. Jeden z chorych 
opowiadął ostatnio, podczas zwyczajowego podawania leków

- a czy to wirus, czy jakaś bakteria jest?
- i skąd, jak pan myśli, się wziął?
- Ruscy, Żydzi, a może Chińczycy?
- poza tym to nie potrafię zrozumieć, mieszkam sam,  

z czterema kotami, wieś, żadnych sąsiadów;
- skąd ta choroba?
- jedynie córka w pokoju obok, na kwarantannie;
- no to dlaczego ja?
- skąd to się wzięło?

Z przypadku!
Tak jak i wielu pracowników oddziału intensywnej terapii co-

vid. Niewiele jest osób takich, jak Ola, która faktycznie przyszła 
tutaj z pomocą. Jako były pracownik OIT wie i rozumie więcej, 
od przeciętnego medyka, jakim jestem i ja. Odbiera i czuje puls 
pracy oddziału - swojej dawnej miłości, którą porzuciła onegdaj 
na rzecz bloku operacyjnego. Gdy jej mąż włączył się do pracy 
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na rzecz chorych zakaźnych, poczuła ukłucie żalu. Jako matka 
została w domu, słuchając relacji z placu boju, o chorych, kom-
binezonach, ogólnej niewygodzie i ciężkiej frustracji. Chciała 
dołączyć do innych, dać coś od siebie, pomóc.

Wraz z pierwszym dyżurem, pojawiło się pierwsze, przewidy-
wane zmęczenie, ale i dawno nie odczuwana satysfakcja z wyko-
nanej dziś pracy. Intensywna terapia wynagradza to poświęcenie 
poczuciem przydatności, może nawet ważności. Jej obecność ma 
ogromne znaczenie. Ilość wykonywanych zadań jest duża. Ofe-
rowana pomoc - bezcenna. Szczególnie w chwilach, gdy każda 
para rąk do pracy jest tu na wagę złota.

Choć, jak wspomina, dużo zależy od ludzi. Może być miło 
i koleżeńsko, może być także asymetrycznie i wrogo. Urodą od-
działów, takich jak OIT covid, jest różnorodność kadrowa.

Do pracy powoływane są pielęgniarki z różnych oddziałów, 
nierzadko wbrew swojej woli, przy czym oczekiwania wobec nich 
bywają nadmiernie wysokie. Nie każdy przywykł do widoku 
człowieka nieprzytomnego, zaintubowanego, którego na czas 
toalety obracamy z lewa na prawo, jak gdyby fakt przyłączenia 
do maszyn nie miał żadnego znaczenia.

Nowy pracownik boi się, że zaszkodzi. Że może popełnić kry-
tyczny błąd, coś źle podać, rozłączyć, rozcieńczyć. Stara się pomóc 
- pyta, lub zgoła przeciwnie - stoi lękliwie z boku, czekając na 
proste instrukcje w rodzaju „idź tam i przynieś mi to”. Więc co 
tu robi? Przeżywa wspomnianą „malutką rozpacz”, albowiem jest 
tu przypadkiem. Z wydanego mu polecenia, które na mocy for-
malnej pozwala przesunąć etatową pielęgniarkę lub pielęgniarza 
z jednego oddziału na drugi na czas maksymalnie trzech miesięcy.

Większość „nowych” to zwykłe ofiary kadrowej łapanki. Oso-
by świadome faktu, że ich zapałka była najkrótsza. Ludzie tacy 
jak Ola to rzadkość. Ideowcy myślący o tym, co dać, zamiast - 
co wziąć. Starający się pomóc. Pomóc w szczególnym miejscu 
i okolicznościach.

Wiecie, że intensywna terapia covidem pachnie? Z jednej strony 
balsamem do ciała i mydłem, a z drugiej - ostrą wonią oxiviru, 
czy ekskrementami. Pachnie insuliną, czy acetylocysteiną, której 
szczególny, korzenny zapach czuć z chwilą złamania ampułki. 
Pachnie nareszcie twoim własnym ciałem - zmęczeniem, tym 
intensywniej, im dłużej przebywasz w strefie.

Z mojej praktyki
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OIT COVID brzmi także inaczej, niż oddział diabetologii, czy 
ortopedii. Dźwięk bijących elektronicznie serc, szum maszyn, 
alarmy progowe respiratorów, oraz systemy głośnomówiące, które 
ściągają dźwięk z korytarza i sal.

Nawet po wyjściu z pracy słyszysz ten oddział, dobiegające 
z oddali sygnały alarmów z pomp strzykawkowych, stukot i świst 
„kręcącej się” nerki, elektroniczne powiadomienia, które głośną 
syreną przypominają o końcu prowadzonej infuzji.

Najtrudniej jednak przywyknąć jest wizualnie do chorych leżą-
cych na brzuchu, do ich wysiłku oddechowego, do zamykanych 
ciał w workach, czy twarzy chorych, na których maluje się śmierć. 
Krytycznie chory pacjent ulega swoistemu przeobrażeniu, na 
proces którego składa się obrzęk, oraz sinica.

Pacjent umierający to nie tylko złe wyniki badań laboratoryj-
nych, czy obrazkowych. To metamorfoza życia, z ciepłych pasteli 
w ostry, surowy szkic. Zresztą, nieważne. Przecież to wszystko 
kiedyś się skończy. W naszych głowach pozostaną wspomnie-
nia. Część z nas opowiadać będzie najbliższym, jak to walczyła 
z pandemią. Inni przedstawią historię skutecznych uników przed 
powołaniem.

Ja także będę miał swoje do powiedzenia. Na przykład jak 
to przed czwartą w nocy, pracując od rana, wyszedłem przed 
szpital, chcąc pooddychać, chociaż na chwilę, zimnym, rześkim 
powietrzem. Z uwagi na lokalizację szpitala, nieopodal parku 
i lasu, oraz późną godzinę - poczułem się znowu jak na innej 
planecie. Dobiegający ze wszystkich kierunków śpiew ptaków, 
jakieś godowe trele, dyskusje, zaloty, piosnki i pieśni miłosne.

W takich chwilach warto pamiętać o dwóch rzeczach:
- po pierwsze - na świecie istnieje nie tylko planeta rządzo-

na przez COVID. To ledwie margines tego wszechświata, 
w którym przyszło nam żyć. Znacznie mniej, niż się cza-
sem wydaje.

- a po drugie - to nie czas na malutką rozpacz. 
Stanąłeś tu naumyślnie. Zrobiłeś to, bo sam chciałeś.
Odpocznij, posłuchaj, przeniknij. I wracaj spokojnie na oddział.

Sebastian Kuklo 
lic. plg. specj. anest. i int. opieki 

oligofrenopedagog 
tłumacz przewodnik osób głuchoniewidomych

jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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Nekrolog

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.  
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.  
I są takie osoby na myśl, o których  
zawsze zasypie nas lawina wspomnień

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  że 11.04.2021 roku 
odeszła nasza śp. koleżanka, położna

Bożena Falkowska
Była osobą wielkiego serca i niezwykłej dobroci, wrażliwa 

na potrzeby innych ludzi. Jej poczucie humoru i zaraź
liwy śmiech zapamiętamy na zawsze. Cudowna Córka, 
Siostra i Mama, dzielna kobieta, wspaniała położna, która 
pokazała nam,  że należy walczyć do końca. 

Chcemy Tobie Bożenko podziękować, że mogłyśmy spot
kać Cię na naszej drodze. Byłaś nam przyjaciółką i kole
żanką na dobre i złe. 

Pozostaniesz na zawsze w naszych  sercach i pamięci.
Koleżanki z Sali Porodowej Położne i Pielęgniarki 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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U  
bezpieczenia a COVID-19

Warszawa, dnia 14 maja 2021 r. 
TU INTER Polska S.A. 
Al. Jerozolimskie 14 
28 02-305 Warszawa 
interpolska@interpolska.pl  
www.interpolska.pl

Pani dr Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
 Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z doniesieniami medialnymi pojawiającymi się w ogól-
nopolskiej prasie o wątpliwościach czy „[...] szczepienia przeciw CO-
VID-19 są objęte ubezpieczeniem OC na standardowych zasadach”, 
jako wieloletni partner środowiska medycznego, czujemy się w obo-
wiązku poinformować Państwa, że czynności medyczne związane 
z wykonywaniem szczepień przeciw Covid-19 objęte są ochroną 
ubezpieczeniową w ramach pakietów ubezpieczeniowych INTER.

Informacje dotyczące pakietów ubezpieczeniowych INTER za-
mieszczone są na naszej stronie internetowej. Nasi doradcy pozostają 
do Państwa dyspozycji i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania 
i wątpliwości.

Z wyrazami szacunku

 Janusz Szulik  Andrzej Twardowski  
 Prezes Zarządu  Dyrektor Biura Ubezpieczeń  
  Medycznych i OC

Ubezpieczenia a COVID-19
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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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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
 24 grudnia 2021
Sobota pracująca 26 czerwca 2021

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

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


