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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Czas wakacyjny juz za nami, nie wszyscy, jednak mogli korzystać z letniego wy-
poczynku po ponad rocznej walce z COVID-19 - zamiast spokojnie wypoczywać 
znów musimy walczyć o swoje prawa. 

Znów musimy udowadniać, że jesteśmy potrzebni, a wręcz niezbędni w struk-
turach ochrony zdrowia, że jest nas za mało, że się starzejemy. Musimy przygo-
towywać kolejne raporty, obrazujące ponad wszelką wątpliwość o katastrofalnej 
wręcz sytuacji w pielęgniarstwie!

Znowelizowana ustawa z 28 maja 2021 r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw gwarantuje od 1 lipca wzrost minimal-
nego wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy 
ochrony zdrowia. Ustawa budzi wiele kontrowersji, frustrację i niezadowolenie 
ze zmiany zapisów o najniższym wynagrodzeniu a różne jej interpretacje przez 
pracodawców powodują że kolejny raz musimy zabiegać o szacunek i uznanie 
dla naszych kwalifikacji, o godne warunki płacy i pracy. 

Rozgoryczenie pracowników sektora służby zdrowia będzie demonstrowane 
w dniu 11 września o godz. 12 w Warszawie. Jedenaście organizacji zrzeszających 
m.in. lekarzy,  pielęgniarki, techników medycznych, laborantów, farmaceutów 
i ratowników medycznych wyjdzie na ulice aby domagać się znacznie szybszego 
nakładu na system opieki zdrowotnej, zwiększenia wynagrodzeń pracowników 
zdrowia, zwiększenia liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz popra-
wy dostępności do świadczeń, podwyższenia jakości świadczeń dla pacjentów, 
zwiększenia liczby pracowników systemu zdrowia…

i znowu miało być dobrze, miało być normalnie...

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Podziękowania 

dla Pani Elżbiety Konopko
Pielęgniarki Oddziałowej  

Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Z okazji przejścia na emeryturę składamy serdeczne 
podziękowania za pracowitość ,  wytrwałość , 
profesjonalizm, za wyjątkowe zaangażowanie i wkład 

w rozwój pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych 

pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego 
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Choroszczy

Życzenia i gratulacje
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Pani Irenie Grądzkiej
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału  

Ogólnopsychia trycz nego dla Chorych Somatycznie

Pani Joannie Gryczewskiej
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Psychiatrii  

Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Z okazji przejścia na emeryturę składamy 
serdecz ne podziękowania za lata wspólnej 
współpracy, su mien ną i rzetelną pracę, zaanga-
żowanie i oddanie pacjentowi. Życzymy zdro-
wia, optymizmu, rea li zowania własnych pasji 
i  zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego  
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Choroszczy

Życzenia i gratulacje
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P  
rotest Pracowników Ochrony Zdrowia 

Wielki Protest  
Pracowników Ochrony Zdrowia,  

Warszawa 11 września 2021

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekar-
skiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów 
medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrze-
szonych w branży ochrony zdrowia.

Na 11 września 2021 r. na godzinę 1200 zaplanowano w War-
szawie wielki protest pracowników ochrony zdrowia

Zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Protest pracowników branży ochrony zdrowia
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Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania 
mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pra-
cowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświado-
mienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska 
ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powo-
łano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego 
w skład wchodzą przedstawiciele 11 samorządów i związków 
zawodowych z branży ochrony zdrowia.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:
- znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system 

opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak 
w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 
8.8% PKB)

- zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia 
do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej 
krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagra-
nicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników 
opieki zdrowotnej

- zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów 
oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń

- podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów - jesteśmy 
krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pie-
lęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i far-
maceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki 
laboratoryjnej i obrazowej

-  zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie 
ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD 
i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa 
i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki 
zdrowotnej

Krystyna Ptok  
Przewodnicząca OZZPiP

Protest pracowników branży ochrony zdrowia
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Ś  
wiadczenia pielęgniarskie w DPS

Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej  
w świadczenia pielęgniarskie 

- Raport z Badania Ankietowego  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, kwiecień 2018 r.

Autorki:
Teresa Kuziara 
Bożena Hudzik 

Renata Michalska 
Bożena Ożga

Wstęp

Obowiązkiem każdego społeczeństwa jest zapewnienie opieki 
osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawno-
ści nie mogą samodzielnie funkcjonować i nie mogą liczyć na 
pomoc bliskich. Osoby, które z jakichkolwiek powodów stają się 
niesamodzielne wymagają uzyskania pomocy ze strony innych 
osób lub instytucji. Współcześnie obserwujemy dynamicznie 
postępujący proces starzenia się społeczeństw (także społeczeń-
stwa polskiego), w którym rośnie udział osób powyżej 75. roku 
życia, a w szczególności osób w mocno zaawansowanym wieku 
80 i więcej lat.

Zmiany w funkcjonowaniu rodziny dotyczące przede wszyst-
kim jej funkcji opiekuńczej wobec członków rodziny poprzez 
zmniejszającą się liczbę rodzin wielopokoleniowych, a zwiększa-
jącą się liczbą rodzin dwupokoleniowych, nuklearnych, nie gwa-
rantują opieki rodzinnej. Ponadto, coraz większą popularnością 
cieszą się związki nieformalne, a także częściej ludzie wybierają 
życie w samotności, stąd cechą charakterystyczną starzenia się 
społeczeństw jest tzw. singularyzacja, czyli wysoki odsetek osób 
starszych pozostających w jednoosobowych gospodarstwach do-
mowych. 

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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Według ekspertów ważnym wyzwaniem będzie stworzenie 
kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych i pielęgna-
cyjnych udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamo-
dzielnej. W wielu dokumentach organizacji międzynarodowych 
podkreśla się konieczność zapewnienia wsparcia osobom star-
szym niesamodzielnym przede wszystkim w miejscu ich zamiesz-
kania. W 1991 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję 
nr 46/91 zawierającą Zasady Działania na Rzecz Osób Starszych, 
które określają odpowiednie warunki mające służyć zagwaran-
towaniu ludziom starszym niezależnej bezpiecznej i aktywnej 
egzystencji. W 1996 r. Rada Europy uchwaliła Zrewidowaną 
Europejską Kartę Społeczną, w której podkreśla prawo osób 
w podeszłym wieku do opieki medycznej i usług jakich wymaga 
ich stan.

Możliwość realizacji powyższych praw uzależniona jest w du-
żej mierze od funkcjonowania systemu wsparcia w środowisku 
zamieszkania, który w wielu obszarach naszego kraju nie jest 
dostatecznie rozwinięty.

Wybrane zagadnienia sytuacji demograficznej i epidemiologicznej

Analiza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej wskazuje 
na szereg niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej 
oraz w stanie zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej społe-
czeństwa polskiego. Istotne zmiany demograficzne charaktery-
zują się przede wszystkim spadkiem liczby urodzeń i małżeństw, 
przesuwaniem wieku rodzenia w kierunku starszych roczników, 
zwiększaniem się liczby związków nieformalnych i rozwodów, 
starzeniem się społeczeństwa, obniżeniem udziału najmłodszych 
generacji w strukturze populacji Polski, wzrostem odsetka ludzi 
starszych w wieku 65 i więcej lat oraz osób w wieku późnej sta-
rości (80 i więcej lat), wydłużaniem się trwania życia.

Aktualna sytuacja demograficzna Polski osiągnęła tzw. stan za-
awansowanej starości demograficznej. Prognoza GUS wskazuje, 
iż do 2060 roku udział osób w wieku 65-79 lat w odniesieniu do 
ogólnej populacji ulegnie dwukrotnemu wzrostowi, natomiast 
osób w wieku 80 i więcej lat wzrośnie ponad trzykrotnie, czyli 
udział osób starszych w populacji Polski stanowić będzie 27,8%.

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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Zjawisko demograficznej starości stanowi swoiste wyzwanie 
dla decydentów polityki zdrowotnej i społecznej w sferze za-
bezpieczeń socjalnych i zdrowotnych. I chociaż starość jest na-
turalnym okresem życia ludzkiego, to nieodzownym elementem 
społeczeństwa starzejącego się jest wzrost zachorowalności na 
choroby przewlekłe prowadzące do niesamodzielności i niepeł-
nosprawności, gdyż jest to proces długotrwały i stale postępujący 
o cechach zanikowych czy destrukcyjnych, zależny od sposobu i 
warunków życia. Podstawowe cechy starości to: znaczny spadek 
zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym, 
psychospołecznym; postępujące ograniczenie samodzielności ży-
ciowej; stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. Starzenie 
się organizmu jest procesem fizjologicznym i niekoniecznie wiąże 
się z chorowaniem. Jednak wielochorobowość i niesprawność 
prowadzące do niedołęstwa występują znacznie częściej u ludzi 
starszych niż w młodszych grupach wiekowych. Obecnie w Polsce 
szacuje się, że populacja osób starszych powyżej 65 r.ż. stanowi 
grupę liczącą prawie 5 mln ludzi, wśród których blisko 2% to 
osoby obłożnie chore stale pozostające w łóżku, 17% to ludzie 
mający poważne problemy w zakresie poruszania się w obrębie 
mieszkania. Osoby starsze przeciętnie chorują na 3-4 choroby 
przewlekłe i zażywają przewlekle 4-5 leków. Zaledwie 7% osób 
w wieku powyżej 75. roku życia nie zgłasza żadnych schorzeń 
przewlekłych. 

Subpopulację osób starszych wyróżniają na tle innych grup 
społecznych cztery podstawowe cechy: feminizacja, singulary-
zacja, spadek dochodów oraz pogorszenie stanu zdrowia.

Intensywny rozwój opieki medycznej wpłynął na obniżenie 
poziomu śmiertelności, a choroby sklasyfikowane jako wyso-
ce śmiertelne stały się chorobami przewlekłymi. We wczesnym 
okresie starości u osób w wieku 60-75 lat główne problemy zdro-
wotne to przede wszystkim typowe schorzenia internistyczne, 
chirurgiczne i ginekologiczne, które często współistnieją, zmie-
niają swój przebieg i mogą stwarzać problemy diagnostyczne 
i lecznicze. Natomiast po 75. roku życia zdecydowanie częściej 
pojawia się zniedołężnienie i tzw. problemy geriatryczne, do któ-
rych m. in. zaliczamy: upadki i złamania na tle osteoporozy, 
otępienie, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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Pogorszenie sprawności w zakresie wykonywania codziennych 
czynności oraz zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych istot-
nie zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne 
i usługi opiekuńcze. Jednak potrzeby ludzi w wieku podeszłym 
zazwyczaj mają charakter złożony. Na typowe w tym wieku 
problemy zdrowotne nakładają się społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania życia (takie jak warunki mieszkaniowe, sytu-
acja rodzinna i wsparcie otoczenia) istotnie wpływające na stan 
zdrowia. Niedostateczna opieka w tym zakresie (skrócenie po-
bytów w stacjonarnych zakładach leczniczych i niemożliwość 
realizowania samoopieki i samopielęgnacji poprzez nuklearną, 
niewydolną opiekuńczo rodzinę) często prowadzi do pogorszenia 
stanu zdrowia i wymusza zorganizowanie różnych form opieki 
nad potrzebującymi pomocy.

Zabezpieczenie potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Potrzeby ludzi w podeszłym wieku mają charakter złożony 
i najczęściej wiążą się ze sprawnością psychofizyczną, wydolno-
ścią ekonomiczną i możliwością uzyskania wsparcia otoczenia.

W Polsce zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i socjalnych 
starzejącego się społeczeństwa realizowane jest przez dwa od-
rębne systemy tj. system opieki zdrowotnej (w zakresie potrzeb 
zdrowotnych) oraz system pomocy społecznej (w zakresie potrzeb 
socjalnych i opiekuńczych).

System opieki zdrowotnej

Seniorzy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać 
ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez system opieki 
zdrowotnej. Dla osób przewlekle chorych system zabezpiecza 
świadczenia realizowane przez oddziały dla przewlekle chorych, 
zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), zakłady pielęgnacyjno-
-opiekuńcze (ZPO), hospicja, pielęgniarską opiekę długotermi-
nową domową oraz świadczenia realizowane przez podstawową 
opiekę zdrowotną, w tym pielęgniarkę poz.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze zapewniają całodobową opiekę 
lekarską i pielęgniarską, przeznaczone są dla pacjentów wyma-
gających długotrwałego leczenia i pielęgnacji poza szpitalem.
Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZOL jest niezdolność do sa-
modzielnego funkcjonowania wyrażająca się wartością Indeksu 

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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Barthel poniżej 40 punktów. W ZOL udzielane są całodobowe 
świadczenia zdrowotne osobom, które przebyły ostrą fazę lecze-
nia szpitalnego i mają ukończony proces diagnostyczny, leczenia 
operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt 
pacjenta ma charakter okresowy (do 6 miesięcy). Celem zakładu 
jest objęcie całodobową opieką osób niewymagających hospita-
lizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację 
rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym.

W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych prowadzona jest 
opieka całodobowa obejmująca świadczenia o charakterze pielę-
gnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem 
kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pac-
jentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Do ZPO przyj-
mowani są pacjenci, których stan nie wymaga stałego nadzoru 
lekarskiego, natomiast konieczne są długotrwałe zabiegi pielę-
gniarskie niemożliwe do wykonania w warunkach opieki do-
mowej. Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZPO jest niezdolność 
do samodzielnego funkcjonowania wyrażająca się wartością In-
deksu Barthel poniżej 40 punktów. Pobyt pacjenta ma charakter 
tymczasowy, zwykle ograniczony jest do kilku tygodni. Celem 
pobytu jest przygotowanie pacjenta do powrotu do środowiska 
domowego.

Hospicjum - zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniar-
ską dla nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie życia. Za-
sadniczym celem tego typu placówki jest poprawa jakości życia 
chorych i ich rodzin poprzez leczenie objawowe, zwalczanie bólu, 
łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, wspo-
maganie rodziny w czasie trwania choroby i w okresie sieroctwa.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest kierowana 
do osób obłożnie przewlekle chorych przebywających w domu, 
którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają 
udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Do tego 
typu opieki kwalifikowani są pacjenci, którzy nie wymagają hos-
pitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych 
względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opie-
ki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej 
opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieką długo-
terminową w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, 

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy 
w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 
punktów. Ważnym elementem tej opieki jest wydolna opiekuńczo 
rodzina zaangażowana w pielęgnację chorego.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świad-
czenia osobom, które dokonały jej wyboru, a więc złożyły pi-
semną deklarację o wyborze pielęgniarki poz, zarówno w miej-
scu wykonywania świadczeń (gabinecie pielęgniarki poz) jak 
i w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w uzasadnionych 
medycznie przypadkach.

System pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa 
przeznaczoną do wspierania osób i rodzin w trudnych sytuacjach 
życiowych, z którymi nie są one w stanie same sobie poradzić, 
podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych pot-
rzeb życiowych oraz obniżenia jakości życia poniżej społecznie 
akceptowanego minimum; pomaga stworzyć warunki umożli-
wiające godną egzystencję. Jedną z form organizacyjnych pomocy 
społecznej są domy pomocy społecznej, które świadczą usługi 
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Prawo 
do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie 
wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej po-
mocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są 
przeznaczone, dzielą się na typy domów dla:

1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS



13

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Opieka w domach pomocy społecznej prowadzona jest przez 
wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, który opracowuje i re-
alizuje indywidualny plan opieki dla każdego mieszkańca. Zak-
res świadczeń obejmuje usługi opiekuńcze, pielęgnację, terapię 
zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, pracę socjalną..

W ramach programu standaryzacji domów pomocy społecznej 
zespół terapeutyczny powinien prowadzić indywidualny plan 
opieki dla każdego mieszkańca, bowiem domy pomocy społecz-
nej:

1) zapewniają opiekę pielęgniarek przez część doby dla osób 
w podeszłym wieku, nie wymagających całodobowego nad-
zoru;

2) zapewniają całodobową opiekę pielęgniarek oraz usługi 
opiekuńcze specjalistyczne dla dzieci i dorosłych przewlek-
le somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, 
niepełnosprawnych fizycznie, dorosłych niepełnospraw-
nych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie.

W zdecydowanej większości mieszkańcami domów pomocy 
społecznej są osoby powyżej 65. roku życia, u których najczęściej 
występują następujące problemy zdrowotne:

a) choroby układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie 
tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna serca, stany 
po zawale mięśnia sercowego, przewlekła zastoinowa 
niewydolność krążenia, niedokrwienie kończyn dolnych, 
zakrzepowe zapalenie żył,

b) choroby układ krwiotwórczego: niedokrwistość głównie 
megaloblastyczna i z niedoboru żelaza,

c) choroby układu oddechowego: choroby infekcyjne dróg 
oddechowych w tym zapalenie płuc, przewlekła obtu-
racyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, stany po prze-
bytej gruźlicy,

d) choroby układu pokarmowego: kamica pęcherzyka żół-
ciowego, stan po cholecystostomii, choroba wrzodowa 
żołądka i dwunastnicy, stany nieżytowe jelit i żołądka,
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e) choroby układu moczowego: stany zapalne pęcherza 
moczowego i dróg moczowych, kamica moczowa, kolka 
nerkowa, choroby gruczołu krokowego,

f) choroby układu ruchu: zmiany zwyrodnieniowe stawów 
i kręgosłupa, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie sta-
wów, stany po złamaniu szczególnie szyjki kości udowej, 
stany po amputacji głównie kończyn dolnych,

g) choroby metaboliczne: otyłość, cukrzyca, niedobory 
żywieniowe,

h)  choroby neurologiczne: udary krwotoczne i niedo-
krwienne mózgu w wyniku ich przebycia porażenie 
połowicze, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinso-
na, zaburzenia krążenia mózgowego, stany po urazach 
kręgosłupa z powikłaniami w postaci para- i tetraplegi,

i) choroby i zaburzenia psychiczno-depresyjne: zespoły 
maniakalno-depresyjne, otępienne zespoły psychoor-
ganiczne, otępienie w przebiegu choroby Alzheimera, 
schizofrenia,

j) upośledzenie ze strony narządów zmysłu: wzroku, słu-
chu,

k) choroby nowotworowe.
Świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki 

ubezpieczenia zdrowotnego w Domach Pomocy Społecznej

Mieszkańcy domów pomocy społecznej mają prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso
wanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), 
w tym także do świadczeń realizowanych przez lekarza poz, pie-
lęgniarkę poz i pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana 
jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pie-
lęgnacyjno-opiekuńczego.

Sprawowanie przez pielęgniarkę poz opieki nad zadeklarowa-
nymi świadczeniobiorcami przebywającymi w DPS obejmuje:

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

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS
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2) edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb 
ustalonych planami opieki;

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

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wy-
łącznie w domu świadczeniobiorcy (w tym także w DPS) i je-
dynie na zlecenie lekarza poz, do którego zadeklarowany jest 
świadczeniobiorca, pielęgniarka poz pobiera materiały do badań 
diagnostycznych.

Podobne regulacje prawne dotyczą sprawowania opieki przez 
pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej nad świadcze-
niobiorcami będącymi mieszkańcami DPS. Świadczenia gwa-
rantowane są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skali 
Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, a realizowane w wa-
runkach domowych, obejmują:

1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny (w DPS 

- opiekunów) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym 
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie 
z niesprawnością;

3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgno-
wania;

4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego 
rodziny (w DPS - opiekunów);

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych zwią-
zanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku 
domowym;

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilita-
cyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji 
świadczeniobiorcy w domu (w DPS wskazywanie na pot-
rzebę zabezpieczenia mieszkańca w odpowiedni sprzęt).

Wydawać się może, że mieszkańcy domów pomocy społecz-
nej są uprzywilejowani w dostępie do świadczeń realizowanych 
przez pielęgniarki. Oprócz gwarantowanych świadczeń zdro-
wotnych w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej korzystają 
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o  zatrudnieniu. Analiza ta zakłada, iż wszystkie osoby uzyskujące prawo wykonywania zawodu 
będą zastępowały osoby nabywające uprawnienia emerytalne. Należy jednak pamiętać, iż część 
osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu nie wykonuje zawodu, wyjeżdża za granicę lub 
kontynuuje naukę na studiach II stopnia.

Wykres 1: Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych w Polsce

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych. Stan na XII 2017 r.

Przyjmując wiek 60 lat jako wiek uprawniający do przejścia na emeryturę przez pielęgniarki 
i  położne oraz średnią miesięczną liczbę stwierdzonych praw wykonywania zawodu pielęgniar-
ki lub położnej wyliczono prognozowaną liczbę brakujących pielęgniarek i położnych w systemie 
opieki zdrowotnej. W najbliższych 16 latach, począwszy od roku 2018 zabraknie w systemie 69 886 
pielęgniarek i położnych. Sytuację obrazuje tabela nr 1.

Tabela I: Liczba pielęgniarek i położnych uzyskujących uprawnienia emerytalne w latach 2018-2033

Rok uzyskania 
uprawnień (60 lat) 

Liczba uzyskujących 
uprawnienia emerytalne 

Liczba stwierdzonych pwz 
(średnia z lat 2014-2016) 

Liczba brakujących 
pielęgniarek i położnych 

2018 r. 8 653 4 487 4 166 

2019 r. 9 006 4 487 4 519 

2020 r. 8 906 4 487 4 419 

2021 r. 8 593 4 487 4 106 

2022 r. 8 603 4 487 4 116 

2023 r. 8 404 4 487 3 917 
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ze świadczeń pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy 
społecznej. Jak jest naprawdę, skoro do Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych wpływają informacje dotyczące problemów 
w zatrudnianiu pielęgniarek w domach pomocy społecznej, 
zmianą ich zatrudnienia ze stanowisk pielęgniarskich na sta-
nowiska opiekunów, odpływem kadry z powodu braku wzrostu 
wynagrodzeń na wzór wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych. 
Informacje te były bezpośrednią przyczyną podjęcia przez Na-
czelną Radę Pielęgniarek i Położnych próby oceny zabezpieczenia 
mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia zdro-
wotne realizowane przez pielęgniarki.

Sytuacja demograficzna pielęgniarek w Polsce

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi Centralny 
Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP). Dane w nim zawarte 
pozwalają na dokonanie analiz statystycznych dotyczących tych 
zawodów. Poniżej przedstawiono dane zawarte w opracowanej 
analizie z dnia 11 grudnia 2017 r., która obejmuje zarejestro-
wane pielęgniarki i położne w CRPiP posiadających informację 
o zatrudnieniu. 
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2024 r. 9 263 4 487 4 776 

2025 r. 9 161 4 487 4 674 

2026 r. 8 875 4 487 4 388 

2027 r. 8 813 4 487 4 326 

2028 r. 9 374 4 487 4 887 

2029 r. 9 705 4 487 5 218 

2030 r. 9 372 4 487 4 885 

2031 r. 9 334 4 487 4 847 

2032 r. 8 210 4 487 3 723 

2033 r. 7 406 4 487 2 919 

Razem 141 678 71 792 69 886 

Średnia 8 855 4 487 4 368 

Źródło: CRPiP XII 2017 r.

Problemy demograficzne społeczeństwa polskiego nie omijają środowiska pielęgniarek 
i  położnych. Starzenie się pielęgniarek, brak zastępowalności pokoleniowej powoduje niedobór 
kadry w strukturach opieki zdrowotnej. Dlatego też rodzi się pytanie, czy w takiej sytuacji będą pie-
lęgniarki zainteresowane pracą w domach pomocy społecznej; czy pomoc społeczna będzie dyspo-
nować określonymi motywatorami, aby zachęcić pielęgniarki (osoby przygotowane w szczególno-
ści do realizacji świadczeń zdrowotnych) do podejmowania pracy w jej strukturach; czy faktycznie 
istnieje potrzeba zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, a jeżeli tak, to jaka jest 
ich rola w zespole terapeutycznym? 

ISTOTA ZAWODU PIELĘGNIARKI

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, prawnie regulowanym, wol-
nym, zawodem zaufania publicznego. Charakteryzujący się profesjonalną niezależnością, czyli 
posiadaniem władzy i wolności potrzebnej do działania zgodnego z profesjonalnymi podstawami 
wiedzy; odpowiedzialnością za dokonane wybory i działania oraz pełną świadomością przekonań 
i wartości stojących za dokonanym wyborem. 

Pielęgniarka to osoba posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej, posiadająca prawo wy-
konywania zawodu i  realizująca pielęgnowanie zawodowe, sprawująca opiekę nad człowiekiem 
zdrowym i chorym, w różnym wieku, w podmiocie leczniczym, miejscu nauczania i wychowania, 
zamieszkania lub przebywania, podlegająca zmianom w zakresie kształcenia zawodowego, upraw-
nień i kompetencji zawodowych oraz świadomości zawodowej. W myśl art. 4 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 123) – zwana dalej usta-
wą o zawodach, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
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Analiza ta zakłada, iż wszystkie osoby uzyskujące prawo wy-
konywania zawodu będą zastępowały osoby nabywające upraw-
nienia emerytalne. Należy jednak pamiętać, iż część osób uzy-
skujących prawo wykonywania zawodu nie wykonuje zawodu, 
wyjeżdża za granicę lub kontynuuje naukę na studiach II stopnia.

Przyjmując wiek 60 lat jako wiek uprawniający do przejścia na 
emeryturę przez pielęgniarki i położne oraz średnią miesięczną 
liczbę stwierdzonych praw wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej wyliczono prognozowaną liczbę brakujących pielęg-
niarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. W najbliższych 
16 latach, począwszy od roku 2018 zabraknie w systemie 69 886 
pielęgniarek i położnych. Sytuację obrazuje tabela nr 1.

Problemy demograficzne społeczeństwa polskiego nie omi-
jają środowiska pielęgniarek i położnych. Starzenie się pielęg-
niarek, brak zastępowalności pokoleniowej powoduje niedobór 
kadry w strukturach opieki zdrowotnej. Dlatego też rodzi się 
pytanie, czy w takiej sytuacji będą pielęgniarki zainteresowa-

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS



18

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

ne pracą w domach pomocy społecznej; czy pomoc społeczna 
będzie dysponować określonymi motywatorami, aby zachęcić 
pielęgniarki (osoby przygotowane w szczególności do realizacji 
świadczeń zdrowotnych) do podejmowania pracy w jej struktu-
rach; czy faktycznie istnieje potrzeba zatrudniania pielęgniarek 
w domach pomocy społecznej, a jeżeli tak, to jaka jest ich rola 
w zespole terapeutycznym?

Istota zawodu pielęgniarki

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, 
prawnie regulowanym, wolnym, zawodem zaufania publicznego. 
Charakteryzujący się profesjonalną niezależnością, czyli posia-
daniem władzy i wolności potrzebnej do działania zgodnego 
z profesjonalnymi podstawami wiedzy; odpowiedzialnością za 
dokonane wybory i działania oraz pełną świadomością przeko-
nań i wartości stojących za dokonanym wyborem. 

Pielęgniarka to osoba posiadająca dyplom szkoły pielęgniar-
skiej, posiadająca prawo wykonywania zawodu i realizująca 
pielęgnowanie zawodowe, sprawująca opiekę nad człowiekiem 
zdrowym i chorym, w różnym wieku, w podmiocie leczniczym, 
miejscu nauczania i wychowania, zamieszkania lub przebywa-
nia, podlegająca zmianom w zakresie kształcenia zawodowego, 
uprawnień i kompetencji zawodowych oraz świadomości zawo-
dowej. W myśl art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 123) - zwana dalej 
ustawą o zawodach, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjen-
ta;

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

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

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

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;
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6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zat-

rudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepi-
sach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawo-
dowych pielęgniarki określonych w ustawie o zawodach.

Pielęgniarka to profesjonalista medyczny, wykonujący swój 
zawód zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zawodach. 
Podstawowe zasady wykonywania zawodu pielęgniarki to:

• obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu stwier-
dzonego lub przyznanego przez właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych,

• wykonywanie zawodu z należytą starannością i zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej,

• wykonywanie zawodu z poszanowaniem praw pacjenta i dba-
łością o jego bezpieczeństwo,

• wykonywanie zawodu z wykorzystaniem wskazań aktualnej 
wiedzy medycznej oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacja-
mi zawodowymi,

• wykonywanie zleceń lekarskich zapisanych w dokumentacji 
medycznej,

• obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego,

• obowiązek informowania pacjenta o jego prawach oraz za-
chowania tajemnicy zawodowej,

• obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji me-
dycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z powyższym pielęgniarka jest uprawniona do:
• wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz uzyska-

nia od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, 
rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających 
się przewidzieć następstwach podejmowanych działań w za-

Raport - Świadczenia pielęgniarskie w DPS



20

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

k resie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń 
zdrowotnych;

• odmowy wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świad-
czenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem lub z zakre-
sem posiadanych kwalifikacji w sposób określony w ustawie 
o zawodach;

• ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariu-
szy publicznych podczas i w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych.

Zasady wynikające z ustawy o zawodach mają charakter ob-
ligatoryjny tzn., że na osobach wykonujących te zawody ciąży 
prawny obowiązek ich stosowania (niezależnie od miejsca wy-
konywania zawodu), są powszechne - dotyczą wszystkich osób 
wykonujących te zawody niezależnie od formy wykonywania 
zawodu (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, stosunek służ-
bowy, praktyka zawodowa indywidualna lub grupowa), mają 
charakter nadrzędny nad postanowieniami aktów wewnętrznych 
regulujących funkcjonowanie podmiotów będących miejscem 
wykonywania zawodu pielęgniarki. Za naruszenie zasad etyki 
zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, 
pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność zawodową przed orga-
nami samorządu zawodowego. Postępowanie w sprawach odpo-
wiedzialności zawodowej prowadzi (właściwy dla danej sprawy) 
Okręgowy lub Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Rozpoznanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodo-
wej leży w gestii właściwego Okręgowego lub Naczelnego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych

System kształcenia pielęgniarek

System kształcenia pielęgniarek w Polsce na przestrzeni ostat-
nich lat uległ zmianie. Do roku 2003 kształcenie pielęgniarek 
odbywało się na poziomie szkół średnich w liceum medycz-
nym, szkół policealnych i pomaturalnych w medycznym studium 
zawodowym oraz na poziomie studiów wyższych magisterskich 
w akademii medycznej.

Od roku 2004 w Polsce funkcjonuje Boloński system kształ-
cenia pielęgniarek - trójstopniowy w szkołach wyższych: studia 
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I stopnia licencjat pielęgniarstwa, studia II stopnia magister pie-
lęgniarstwa, studia III stopnia - doktor.

Pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy licencjat pielęgniar-
stwa posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogól-
ną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regu-
lacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 
wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi korzystać z aktualnej 
wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 
opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową 
i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym 
i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasa-
dami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznym podejściem do 
pacjenta, uwzględniającym poszanowanie i respektowanie jego 
praw; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej 
oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz 
zdrowia, skutecznie i z empatią porozumiewać się z pacjentem, 
posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne 
i pacjenta, posiada świadomość konieczności permanentnego, 
ustawicznego kształcenia się.

Pielęgniarka posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa posiada 
specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk 
medycznych; potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, szczegól-
nie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, 
wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich 
realizacji, określać standardy profesjonalnej opieki w każdym 
wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki za-
wodowej, prowadzić badania naukowe w celu rozwoju zawodu, 
wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń 
oraz prowadzenia wymiany informacji, organizować i nadzo-
rować opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem przyjętych teorii 
i koncepcji opieki, posiada uprawnienia związane z organizacją 
i zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia, promocji i profi-
laktyki zdrowotnej oraz edukacji i nauczania.

Kompetencje pielęgniarek uzyskiwane w toku kształcenia za-
wodowego zgodnie ze standardem kształcenia na poziomie stu-
diów I stopnia jako kompetencje wynikowe w zakresie wiedzy, 
umiejętności i postaw przygotowują absolwenta do samodziel-
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nego realizowania zadań zawodowych w zakresie: rozpoznawa-
nia warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, rozpoznawania 
problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania 
opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, realizowania zleceń lekar-
skich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekania 
o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, edu-
kacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Pielęgniarka ma obowiązek stałego aktualizowania wiedzy 
i umiejętności oraz prawo do doskonalenia zawodowego w róż-
nych rodzajach kształcenia podyplomowego. Ustawa o zawodach 
wskazuje na 4 rodzaje kształcenia podyplomowego tj. szkolenie 
specjalizacyjne zwane specjalizacją, kurs kwalifikacyjny, kurs 
specjalistyczny, kurs dokształcający.

Kwalifikacje uzyskiwane w toku kształcenia podyplomowego 
zgodnie z programem nadają pielęgniarce uprawnienia do samo-
dzielnego (bez zlecenia lekarskiego) udzielania specjalistycznych 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych w okre-
ślonym prawnie zakresie, np. ordynowania leków i wypisywa-
nia recept, badania fizykalnego i oceny stanu zdrowia pacjenta, 
ordynowania określonych wyrobów medycznych i wystawiania 
na nie recepty albo zlecenia, leczenia ran przewlekłych, wyko-
nania i wstępnej interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonanie 
intubacji dotchawiczej, itp.

Wymagania psychologiczne  
w zawodzie pielęgniarki

Pielęgnowanie, którego istotą jest pomoc człowiekowi zdro-
wemu lub choremu w utrzymaniu zdrowia, jego odzyskaniu, 
łagodzeniu cierpień lub godnym umieraniu jest tym rodzajem 
działalności, którym przez swój szeroki zakres i specyficzny ro-
dzaj osobistego zaangażowania stawia przed wykonującą go oso-
bą ogromne wyzwanie. Dlatego w pracy pielęgniarki dominują 
wyróżniki wyodrębniające jej pracę spośród innych aktywności 
zawodowych. Są to: bezpośrednia odpowiedzialność za najwyższą 
wartość człowieka jego życie, kontakt z cierpieniem ludzkim, 
spowodowanym zagrożeniem lub samą chorobą, bycie świadkiem 
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narodzin i śmierci człowieka, posiadanie większej niż w innych 
grupach społecznych wrażliwości na zagadnienia etyczne, de-
ontologiczne, umiejętność pomocy potrzebującym, świadomy 
i czynny udział w procesie przekształcania patologii somatycz-
nej i psychicznej w zdrowie, praca w zespołach, tworzenie więzi 
międzyludzkich na zasadzie odpowiedzialności za życie ludzi, 
zdobywanie gruntownej wiedzy, jako gwarancja prawidłowego 
rozwoju własnej odpowiedzialności, a więc własnego zaangażo-
wania w służbę życiu i zdrowiu ludzi.

Już samo wymienienie tych wyróżników zwraca uwagę na te 
aspekty pielęgnowania i dziedziny aktywności pielęgniarek, które 
wymagają szczególnej postawy i zachowania. Rozwój wrażliwości 
i zdolności empatii, bezinteresowność w dawaniu, bezinteresow-
na życzliwość, zdolność uznania czyjejś wyższości bez poczucia 
zagrożenia własnej wartości, dobroć i poszanowanie godności 
każdego – te cechy decydują o najgłębszym etycznym wymiarze 
osoby ludzkiej, które posiadać powinna każda pielęgniarka.

Duże znaczenie w wykonywaniu zawodu ma dobra kondycja 
psychofizyczna i odporność na stres.

Badanie ankietowe

W celu zdiagnozowania stanu zabezpieczenia mieszkańców 
domów pomocy społecznej w świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki, za pośrednictwem 45 okręgowych izb pielęgniarek 
i położnych została przesłana ankieta do dyrektorów domów 
pomocy społecznej zawierająca pytania dotyczące: typu domu, 
liczby mieszkańców (z oceną w skali Barthel), liczby osób zat-
rudnionych w zespole terapeutycznym, liczby pielęgniarek ich 
wieku i kwalifikacji, kwestii wynagrodzeń, dokonanych zmian 
stanowiska pracy.

Badanie przeprowadzono w okresie sierpień-wrzesień 2016 r. 
Ankiety wysłano do 853 domów pomocy społecznej, zwrotnie 
otrzymano 513 wypełnionych ankiet, które poddano analizie.

 Badanie uzupełniono danymi uzyskanymi z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz danymi ogłoszonymi przez Główny Urząd 
Statystyczny.
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Tabela II: Porównanie wyników badania ankietowego z danymi publikowanymi przez GUS

Dom pomocy społecznej dla osób: Dane z badania 
ankietowego

Dane 
publikowane
przez GUS

% udział 
w badaniu

1 2 3 4

ogółem 513 853 60

w podeszłym wieku 107 258 41

przewlekle somatycznie chorych 144 258 55

przewlekle psychicznie chorych- 128 199 64

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 80 184 43

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie 41 102 40

niepełnosprawnych fizycznie 12 38 31

osób uzależnionych od alkoholu 1 0 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2015. 
GUS. Warszawa 2016 r.

Wykres 3: Porównanie liczby domów pomocy społecznej według GUS i liczby domów pomocy społecznej 
biorących udział w badaniu z podziałem na województwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2015. 
GUS, Warszawa 2016 r.

W badanych domach pomocy społecznej mieszka 48 689 osób, spośród których w ocenie 
skalą Barthel 28 291 (58%) stanowią osoby przewlekle chore i wymagające wzmożonej opieki pie-
lęgniarskiej, a tylko 9 860 z nich zostało objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową, 
zaś 1770 mieszkańców po zakwalifikowaniu oczekuje na objęcie tą opieką. Także dane Głównego 
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WYNIKI BADANIA

Wśród badanych było 107 domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, 144 dla 
osób przewlekle somatycznie chorych, 128 dla osób przewlekle psychicznie chorych, 80 dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 41 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektu-
alnie, 12 dla niepełnosprawnych fizycznie oraz 1 dla osób uzależnionych od alkoholu. Porównując 
wyniki badania z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) można stwier-
dzić, że w badaniu wzięło udział 60% funkcjonujących domów pomocy społecznej, reprezentując 
wszystkie typy domów, wśród których największy udział miały domy dla osób przewlekle psychicz-
nie chorych ponad 60%, najmniejszy zaś domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie 31%. 

Wykres 2: Liczba domów pomocy społecznej poszczególnych typów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Wyniki badania

Wśród badanych było 107 domów pomocy społecznej dla 
osób w podeszłym wieku, 144 dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, 128 dla osób przewlekle psychicznie chorych, 80 dla 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 41 dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 12 dla niepełno-
sprawnych fizycznie oraz 1 dla osób uzależnionych od alkoholu. 
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Porównując wyniki badania z danymi publikowanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny (GUS) można stwierdzić, że w ba-
daniu wzięło udział 60% funkcjonujących domów pomocy spo-
łecznej, reprezentując wszystkie typy domów, wśród których 
największy udział miały domy dla osób przewlekle psychicznie 
chorych ponad 60%, najmniejszy zaś domy dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie 31%.

W badanych domach pomocy społecznej mieszka 48 689 osób, 
spośród których w ocenie skalą Barthel 28 291 (58%) stanowią 
osoby przewlekle chore i wymagające wzmożonej opieki pielę-
gniarskiej, a tylko 9 860 z nich zostało objętych pielęgniarską 
opieką długoterminową domową, zaś 1770 mieszkańców po 
zakwalifikowaniu oczekuje na objęcie tą opieką. Także dane 
Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że spośród 106 976 
mieszkańców domów pomocy społecznej 11 159 nie opuszcza 
łóżek. Wśród mieszkańców domów pomocy społecznej najwięk-
szą grupę stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat, w tym ponad 
29,3% to osoby powyżej 80. roku życia. Tylko 2,7% stanowią 
dzieci i młodzież do 18. roku życia. Z informacji przedstawio-
nej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w roku 2016 
wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej było 
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Urzędu Statystycznego wskazują, że spośród 106 976 mieszkańców domów pomocy społecznej 
11 159 nie opuszcza łóżek. Wśród mieszkańców domów pomocy społecznej największą grupę sta-
nowią osoby w wieku 65 i więcej lat, w tym ponad 29,3% to osoby powyżej 80. roku życia. Tylko 
2,7% stanowią dzieci i młodzież do 18. roku życia.1 Z informacji przedstawionej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia wynika, że w roku 2016 wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej było 91 381 mieszkańców domów i zakładów pomocy społecznej, zaś na listę pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej – 60 639 mieszkańców (około 30% mieszkańców mniej), zaś obję-
tych opieką długoterminową domową było 6 802 świadczeniobiorców przebywających pod jednym 
dachem (w tym mieszkańcy DPS). 

Tabela III: Liczba świadczeniobiorców podopiecznych DPS*na listach POZ oraz objętych pielęgniarską 
opieką długoterminową

OW NFZ

Średniomiesięczna 
liczba podopiecznych 

DPS*na listach lekarza 
POZ w 2016 r.

Średniomiesięczna 
liczba podopiecznych 

DPS*na listach 
pielęgniarki POZ 

w 2016 r.

Liczba świadczeniobiorców 
przebywających pod 
tym samym adresem 

zamieszkania, dla których 
w okresie I-V 2017 r. 
rozliczono osobodni 

w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej

Dolnośląski 6 650 5 082 729

Kujawsko-pomorski 4 463 2 939 121

Lubelski 4 756 2 915 29

Lubuski 2 515 1 307 212

Łódzki 7 178 4 341 54

Małopolski 8 197 5 742 1 130

Mazowiecki 12 064 7 816 83

Opolski 3 115 2 195 877

Podkarpacki 5 111 4 190 926

Podlaski 3 058 2 144 39

Pomorski 4 235 3 273 53

Śląski 10 110 8 312 527

Świętokrzyski 3 881 1 732 16

Warmińsko-
mazurski 3 873 2 081 92

Wielkopolski 7 623 2 905 1 484

Zachodniopomorski 4 552 3 665 428

Razem 91 381 60 639 6 802

Źródło: NFZ *podopieczni domów pomocy społecznej oraz placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych 
i resocjalizacyjnych, rozliczani stawką kapitacyjną z zastosowaniem dedykowanego tej grupie współczynni-
ka korygującego stawkę.

1 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2015. GUS, Warszawa 2016 r.
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91381 mieszkańców domów i zakładów pomocy społecznej, zaś 
na listę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - 60 639 
mieszkańców (około 30% mieszkańców mniej), zaś objętych 
opieką długoterminową domową było 6 802 świadczeniobiorców 
przebywających pod jednym dachem (w tym mieszkańcy DPS).

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż niezbędne jest zatrud-
nienie pielęgniarek w domach pomocy społecznej w celu zdiag-
nozowania potrzeb i problemów zdrowotnych oraz planowania 
i realizowania opieki pielęgniarskiej wobec przewlekle chorych 
mieszkańców.
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Z powyższego jednoznacznie wynika, iż niezbędne jest zatrudnienie pielęgniarek w domach 
pomocy społecznej w celu zdiagnozowania potrzeb i problemów zdrowotnych oraz planowania 
i realizowania opieki pielęgniarskiej wobec przewlekle chorych mieszkańców.

Wykres 4: Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej według zapotrzebowania na opiekę długoter-
minową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Według danych GUS z 2015 r. w 853 domach pomocy społecznej zatrudnionych jest 7 069 
pielęgniarek, w tym 530 magistrów pielęgniarstwa, co stanowi 7,49% ogółem zatrudnionych pielę-
gniarek. 

Z badania ankietowego wynika, iż na 22 762 pracowników zespołu terapeutycznego zatrud-
nionych jest 3 872 pielęgniarki i 1 położna, wśród których 2 107 (54%) posiada kurs kwalifikacyjny, 
a 570 (14,6%) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Rozkład pielęgniarek zatrud-
nionych w domach pomocy społecznej według kwalifikacji przedstawia tabela nr IV.
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Według danych GUS z 2015 r. w 853 domach pomocy społecz-
nej zatrudnionych jest 7 069 pielęgniarek, w tym 530 magistrów 
pielęgniarstwa, co stanowi 7,49% ogółem zatrudnionych pielęg-
niarek.

Z badania ankietowego wynika, iż na 22 762 pracowników 
zespołu terapeutycznego zatrudnionych jest 3 872 pielęgniarki 
i 1 położna, wśród których 2 107 (54%) posiada kurs kwalifi-
kacyjny, a 570 (14,6%) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa. Rozkład pielęgniarek zatrudnionych w domach 
pomocy społecznej według kwalifikacji przedstawia tabela nr IV.

W strukturze wiekowej pielęgniarek zatrudnionych w DPS 
dominują pielęgniarki w wieku 41-50 lat życia - 1 765 osób, co 
stanowi 45,28% ogółu zatrudnionych, 1 300 osób to pielęgniarki 
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Tabela IV: Liczba pielęgniarek w poszczególnych typach domów pomocy społecznej według kwalifikacji 

Liczba 
pielęgniarek Dom pomocy społecznej dla osób Razem
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ogółem 
zatrudnionych 738 1211 1175 441 203 101 3 3872

z kursem 
kwalifikacyjnym 430 685 652 209 88 42 1 2107

ze specjalizacją 83 163 209 58 53 3 1 570

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wykres 5: Liczba pielęgniarek w poszczególnych typach DPS według kwalifikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W strukturze wiekowej pielęgniarek zatrudnionych w DPS dominują pielęgniarki w wieku 
41 – 50 lat życia – 1 765 osób, co stanowi 45,28% ogółu zatrudnionych, 1 300 osób to pielęgniarki 
w wieku 51-60 lat (33,02%), w wieku 31-40 lat zatrudnionych jest 438 pielęgniarek (11,20%), 231 
osób to pielęgniarki powyżej 60. roku życia (5,84%), a tylko 138 osób jest w wieku 21-30 lat (3,46%).
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Tabela IV: Liczba pielęgniarek w poszczególnych typach domów pomocy społecznej według kwalifikacji 

Liczba 
pielęgniarek Dom pomocy społecznej dla osób Razem
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ogółem 
zatrudnionych 738 1211 1175 441 203 101 3 3872

z kursem 
kwalifikacyjnym 430 685 652 209 88 42 1 2107

ze specjalizacją 83 163 209 58 53 3 1 570

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wykres 5: Liczba pielęgniarek w poszczególnych typach DPS według kwalifikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W strukturze wiekowej pielęgniarek zatrudnionych w DPS dominują pielęgniarki w wieku 
41 – 50 lat życia – 1 765 osób, co stanowi 45,28% ogółu zatrudnionych, 1 300 osób to pielęgniarki 
w wieku 51-60 lat (33,02%), w wieku 31-40 lat zatrudnionych jest 438 pielęgniarek (11,20%), 231 
osób to pielęgniarki powyżej 60. roku życia (5,84%), a tylko 138 osób jest w wieku 21-30 lat (3,46%).
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w wieku 51-60 lat (33,02%), w wieku 31-40 lat zatrudnionych jest 
438 pielęgniarek (11,20%), 231 osób to pielęgniarki powyżej 60. 
roku życia (5,84%), a tylko 138 osób jest w wieku 21-30 lat (3,46%).

W domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od al-
koholu pracują 3 pielęgniarki, w tym w wieku 51-60 lat życia 
2 pielęgniarki, powyżej 60. roku życia jedna pielęgniarka. Jest to 
dom nowoutworzony po zmianie przepisów prawa w tym zakre-
sie. Wiek zatrudnionych tam pielęgniarek może wynikać z trud-
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Wykres 7: Struktura wiekowa pielęgniarek w poszczególnych typach DPS

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Ponadto badanie wykazało, że 23 domy pomocy społecznej nie zatrudniają pielęgniarek, 
część z nich wskazała, że świadczenia pielęgniarskie realizowane są przez podmiot zewnętrzny lub 
przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na zlecenie lekarza poz, zaś 1 dom zatrudnia 
pielęgniarki wyłącznie na umowach cywilno-prawnych.

Wyniki badania ankietowego wskazują, że miesięczne wynagrodzenie brutto pielęgniarek 
kształtuje się pomiędzy 1900 zł – 2860 zł. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. zwięk-
szono wynagrodzenie pielęgniarek w 306 DPS-ach. W przeważającej liczbie domów nie wskazano 
w jakiej kwocie. Tylko w nielicznych przypadkach określono wzrost wynagrodzenia na poziomie 
2-4% lub kwotowo 50-170 zł.

W ankietowanych domach pomocy społecznej zatrudnionych jest łącznie 56 ratowników 
medycznych, najwięcej, bo 22 w domach dla przewlekle psychicznie chorych, 15 w DPS dla prze-
wlekle somatycznie chorych, 11 w domach dla osób w podeszłym wieku, 2 ratowników medycz-
nych w domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 3 w DPS dla uzależnio-
nych od alkoholu. Większość domów zatrudniających ratowników medycznych wskazało, że są oni 
zatrudnieni na stanowiskach opiekunów.

Z ankiet wynika, że w 17 DPS zmieniono zatrudnienie pielęgniarkom ze stanowiska pie-
lęgniarki na stanowisko opiekuna, w  tym dla 12 pielęgniarek w domach dla osób w podeszłym 
wieku (ponadto 5 zatrudnionych tam pielęgniarek ma etat dzielony: ½ etatu jako pielęgniarka i ½ 
jako opiekun), w domach dla osób przewlekle somatycznie chorych – 12 pielęgniarkom, w DPS 
dla przewlekle psychicznie chorych – 6 pielęgniarkom, w DPS dla dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie – 1 pielęgniarce, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 5 pielę-
gniarkom.
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Wykres 6: Struktura wiekowa pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu pracują 3 pielęgniarki, 
w tym w wieku 51-60 lat życia – 2 pielęgniarki, powyżej 60. roku życia – 1 pielęgniarka. Jest to dom 
nowoutworzony po zmianie przepisów prawa w tym zakresie. Wiek zatrudnionych tam pielęgnia-
rek może wynikać z trudności pozyskania do pracy osób młodszych. Strukturę wiekową pielęgnia-
rek w podziale na poszczególne typy DPS przedstawia poniższy wykres.
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ności pozyskania do pracy osób młodszych. Strukturę wiekową 
pielęgniarek w podziale na poszczególne typy DPS przedstawia 
poniższy wykres.
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Tabela V: Liczba zatrudnionych ratowników medycznych oraz liczba pielęgniarek, którym zmieniono sta-
nowisko w poszczególnych typach DPS
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Zatrudnia 
ratowników 11 15 22 2 0 3 3

Zmiana 
zatrudnienia 
pielęgniarek 
na 
opiekunów

12 12 6 1 5 0 0

WNIOSKI

1. Wpływające do NRPiP informacje oraz dane uzyskane w  trakcie badania pokazują skalę 
problemów, które należy rozwiązać poprzez podjęcie działań przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej i Ministra Zdrowia, do których zaliczyć należy między innymi spra-
wowanie opieki długoterminowej nad przewlekle chorymi, gwarantowanie bezpieczeństwa 
i opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS oraz możliwość należytego wykonywania zawo-
du pielęgniarkom.

2. Uwzględniając stan zdrowia i potrzeby mieszkańców domów pomocy społecznej (liczbę, 
wiek, niepełnosprawność i niesamodzielność związaną z wiekiem oraz wielochorobowość) 
istnieje konieczność zatrudniania pielęgniarek w DPS-ach.

3. Ważnym zadaniem pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej powinno być 
rozpoznanie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, planowanie i sprawo-
wanie opieki pielęgniarskiej oraz koordynowanie opieki i świadczeń zdrowotnych.

4. Na ogólną liczbę 48 689 mieszkańców domów pomocy społecznej biorących udział w bada-
niu i ocenianych w skali Barthel 28 291 (58%) to osoby wymagające wzmożonej pielęgnacji. 
Objętych opieką długoterminową domową zostało 9 860 osób, zaś 1 770 mieszkańców po 
zakwalifikowaniu oczekuje na objęcie tą opieką.

5. 46  361 mieszkańców domów i  zakładów pomocy społecznej nie dokonało wyboru i  nie 
zostało wpisanych na listę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, co stanowi 43,3% 
ogólnej liczby mieszkańców domów i zakładów pomocy społecznej. 

6. Ponad 55% mieszkańców DPS to osoby powyżej 60. roku życia, wśród których wiek sędziwy 
(tj. 80 i więcej lat) osiągnęło 29,3%.

7. Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej stanowią 17% ogółem zatrudnio-
nych pracowników zespołu terapeutycznego. 
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Ponadto badanie wykazało, że 23 domy pomocy społecznej 
nie zatrudniają pielęgniarek, część z nich wskazała, że świad-
czenia pielęgniarskie realizowane są przez podmiot zewnętrzny 
lub przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na zlece-
nie lekarza poz, zaś 1 dom zatrudnia pielęgniarki wyłącznie na 
umowach cywilno-prawnych.

Wyniki badania ankietowego wskazują, że miesięczne wyna-
grodzenie brutto pielęgniarek kształtuje się pomiędzy 1900 zł 
- 2860 zł. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. 
zwiększono wynagrodzenie pielęgniarek w 306 DPS-ach. W prze-
ważającej liczbie domów nie wskazano w jakiej kwocie. Tylko 
w nielicznych przypadkach określono wzrost wynagrodzenia na 
poziomie 2-4% lub kwotowo 50-170 zł.

W ankietowanych domach pomocy społecznej zatrudnio-
nych jest łącznie 56 ratowników medycznych, najwięcej, bo 22 
w domach dla przewlekle psychicznie chorych, 15 w DPS dla 
przewlekle somatycznie chorych, 11 w domach dla osób w po-
deszłym wieku, 2 ratowników medycznych w domach dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 3 w DPS dla 
uzależnionych od alkoholu. Większość domów zatrudniających 
ratowników medycznych wskazało, że są oni zatrudnieni na sta-
nowiskach opiekunów.
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Z ankiet wynika, że w 17 DPS zmieniono zatrudnienie pielęg-
niarkom ze stanowiska pielęgniarki na stanowisko opiekuna, 
w tym dla 12 pielęgniarek w domach dla osób w podeszłym wieku 
(ponadto 5 zatrudnionych tam pielęgniarek ma etat dzielony: ½ 
etatu jako pielęgniarka i ½ jako opiekun), w domach dla osób 
przewlekle somatycznie chorych - 12 pielęgniarkom, w DPS dla 
przewlekle psychicznie chorych - 6 pielęgniarkom, w DPS dla 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 1 pielęgniarce, 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 5 pie-
lęgniarkom.

Wnioski

1.  Wpływające do NRPiP informacje oraz dane uzyskane 
w trakcie badania pokazują skalę problemów, które należy 
rozwiązać poprzez podjęcie działań przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Zdrowia, do których 
zaliczyć należy między innymi sprawowanie opieki długo-
terminowej nad przewlekle chorymi, gwarantowanie bez-
pieczeństwa i opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS oraz 
możliwość należytego wykonywania zawodu pielęgniarkom.

2. Uwzględniając stan zdrowia i potrzeby mieszkańców domów 
pomocy społecznej (liczbę, wiek, niepełnosprawność i nie-
samodzielność związaną z wiekiem oraz wielochorobowość) 
istnieje konieczność zatrudniania pielęgniarek w DPS-ach.

3. Ważnym zadaniem pielęgniarek zatrudnionych w domach 
pomocy społecznej powinno być rozpoznanie potrzeb zdro-
wotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, planowanie i spra-
wowanie opieki pielęgniarskiej oraz koordynowanie opieki 
i świadczeń zdrowotnych.

4. Na ogólną liczbę 48 689 mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej biorących udział w badaniu i ocenianych w skali Bar-
thel 28 291 (58%) to osoby wymagające wzmożonej pielęgna-
cji. Objętych opieką długoterminową domową zostało 9 860 
osób, zaś 1 770 mieszkańców po zakwalifikowaniu oczekuje 
na objęcie tą opieką.

5. 46 361 mieszkańców domów i zakładów pomocy społecz-
nej nie dokonało wyboru i nie zostało wpisanych na listę 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, co stanowi 
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43,3% ogólnej liczby mieszkańców domów i zakładów po-
mocy społecznej.

6. Ponad 55% mieszkańców DPS to osoby powyżej 60. roku 
życia, wśród których wiek sędziwy (tj. 80 i więcej lat) osią-
gnęło 29,3%.

7.  Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej 
stanowią 17% ogółem zatrudnionych pracowników zespołu 
terapeutycznego.

8. Wśród 3 872 zatrudnionych pielęgniarek największą grupę 
stanowią osoby w wieku 41-60 lat (3065 osób), zaś najmniej-
szą w wieku 21-30 lat (138 osób). Ponad 67% pielęgniarek 
posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskiwane w trakcie kształ-
cenia podyplomowego w formie kursów kwalifikacyjnych 
i specjalizacji.

9. Wśród 513 DPS biorących udział w badaniu 23 domy nie 
zatrudnia pielęgniarek, w tym 7 DPS dla osób w podeszłym 
wieku, 4 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 5 dla 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 6 dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Tylko niektóre 
z nich wskazały, iż świadczenia pielęgniarskie realizowane są 
przez podmiot zewnętrzny lub pielęgniarkę poz na zlecenie 
lekarza poz.

10. W 17 domach pomocy społecznej zmieniono zatrudnienie 
36 pielęgniarkom ze stanowiska pielęgniarki na stanowi-
sko opiekuna. Jednocześnie domy te zatrudniły ratowników 
medycznych na stanowiskach opiekunów w liczbie łącznej 
56 osób. Sytuacja taka może rodzić niebezpieczeństwo po-
noszenia ryzyka zawodowego dla pielęgniarek (także ratow-
ników medycznych) do wykorzystywania kompetencji zawo-
dowych niezgodnie z obowiązującym prawem (odpowiedzial-
ność zawodowa za naruszenie zasad wykonywania zawodu 
wynikająca z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

11. Stosunkowo niskie wynagrodzenia pracowników domów 
pomocy społecznej, w tym pielęgniarek nie zachęcają ab-
solwentów studiów pielęgniarskich do podejmowania pracy 
w tym sektorze.
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D  
ługoterminowa, domowa opieka pielęgniarska 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NiPiP-NRPiP-DM.0025.85.2021.JP 

Przewodnicząca/ Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,
W związku z napływającymi Stanowiskami Okręgowych Rad 

Pielęgniarek i Położnych popierającymi apel kierowników podmio-
tów leczniczych i pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach 
pielęg niarskiej opieki długoterminowej domowej o podjęciu działań 
w zak resie zwiększenia środków finansowych na realizację ww. świad-
czeń pozwalających na podwyższenie kwoty bazowej za osobodzień 
w pielęgniarskiej opiece długotermninowej domowej, Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż wystosowała do Mi-
nistra Zdrowia oraz Prezesa NFZ pismo z prośbą o podjęcie pilnych 
działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia za realizację ww. 
świadczeń - w załączeniu przesyłam przedmiotową korespondencję 
w tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku, 
Prezes NRPiP Zofia Małas

Załączniki: 
1. Pismo do Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: NIPiP-

-NRPiP-DM.0025.47.2021.3P. 
2. Pismo do Prezesa NFZ z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: NIPiP-

-NRPiP-DM.0025.48.2021.JP. 
3. Pismo z Departamentu Lecznictwa z dnia 29 kwietnia 2021 r., 

znak: DLG.74460.8.2021.11. 
4. Pismo do Departamentu Lecznictwa z dnia 6 maja 2021 r. znak: 

NIPiP-NRPiP-DM.0025.61.2021.JP
5. Pismo z Departamentu Lecznictwa z dnia 4 czerwca 2021 r. znak: 

DLG:7460.8.2021.11 

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DIM.0025.47.2021.JP 

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z napływającymi informacjami od kierowników podmio-

tów leczniczych oraz pielęgniarek udzielających świadczeń gwaranto-
wanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej, realizowanych w warunkach domowych, 
o podjęciu działań w zakresie zwiększenia środków finansowych na 
realizację ww. świadczeń pozwalających na podwyższenie kwoty 
bazowej za osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca również 
uwagę na fakt, iż dynamiczny wzrost kosztów związanych z udzie-
laniem ww. świadczeń wymaga podjęcia pilnych działań mających 
na celu zaktualizowanie stawki bazowej osobodnia za świadczenie 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, której koszt 
oszacowano w 2016 roku na wartość 30,08 zł. 

Biorąc pod uwagę znaczący wzrost nakładów finansowych, jakie 
ponoszą świadczeniodawcy udzielający ww. świadczeń gwaranto-
wanych pacjentom ciężko chorym i niepełnosprawnym przebywa-
jących w domu, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje 
o podwyższenie stawki za osobodzień do kwoty 70 zł. 

Uzasadnienie 
Jak przedstawiono na wstępie, głównym argumentem przema-

wiającym za podwyższeniem stawki osobodnia w przedmiotowym 
zakresie opieki jest wzrost cen wszystkich składowych związanych 
z prowadzeniem działalności i udzielaniem świadczeń, które w koń-
cowym efekcie generują koszt znacząco przekraczający obowiązującą 
stawkę w kwocie 30,08 zł. 

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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Ponadto należy zauważyć, iż ostatnią wycenę taryfy dla świad-
czenia: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, jaką ustalił 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i którą 
zarekomendowała Rada do spraw Taryfikacji, miała miejsce w 2016 
roku.

Należy podkreślić, iż problemy kadrowo - finansowe w pielęgniar-
skiej opiece długoterminowej domowej powodują narastające trud-
ności w dostępie do tej opieki. Ponadto, należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż obecna sytuacja epidemiczna znacząca wpływa na zwięk-
szenie kosztów ponoszonych na realizację świadczeń u pacjentów z 
podejrzeniem lub z rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2. 

Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych zwraca się do Pana Ministra o podjęcie pilnych działań w kie-
runku podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w 
zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w propo-
nowanej, jak na wstępie kwocie. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Do wiadomości: 
Pan Filip Nowak Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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O  
dpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Lecznictwa  
DLG.7460.8.2021.1J 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na pismo z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: NRPiP-
-DM.0025.47.2021.JP w sprawie podwyższenia stawki bazowej oso-
bodnia za świadczenie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia zlecił Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie analizy za-
sadności zmiany taryfy dla świadczeń zespołu długoterminowej opie-
ki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 

Termin realizacji zlecenia ustalony został na dzień 27.05.2021 r. 
Po otrzymaniu powyższej analizy Minister Zdrowia podejmie dalsze 

decyzje dotyczące długoterminowej opieki domowej. 

Z poważaniem 
Dominika JaniszewskaKajka  

Zastępca Dyrektora

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 6 maja 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DM.0025.61.2021.JP 

Pani Dominika Janiszewska-Kajka 
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Lecznictwa 

Szanowna Pani Dyrektor

W nawiązaniu do pisma znak: DLG.7460.8.2021.1J z dnia 29 kwietnia 
2021 r., Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Pani 
Dyrektor z uprzejmą prośbę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących podjęcia przez Ministra Zdrowia działań w kierunku 
podwyższenia stawki bazowej osobodnia za realizację świadczenia 
w rodzaju pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. 

Z treści przesłanego przez Panią Dyrektor pisma wynika, iż Minister 
Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji 
dokonanie analizy zasadności zmiany taryfy dla świadczeń zespołu 
długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie, których prace rozpoczną się w dniu 27 maja 2021 r. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie: czy w ramach za-
planowanych prac w zakresie zmiany taryfy dla świadczeń zespołu 
długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie, Minister Zdrowia również zlecił Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznej i Taryfikacji podjęcie odrębnych prac dotyczących 
analizy zasadności zmiany stawki bazowej osobodnia za realizację 
świadczenia w rodzaju pielęgniarska opieka długoterminowa do-
mowa. 

Z wyrazami szacunku 

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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O  
dpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 04 czerwca 2021 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Lecznictwa 
DLG.7460.8.2021.1J 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 

odpowiadając na pismo z dnia 6 maja 2021 r. znak: NRPiP-
-DM.0025.61.2021.JP w sprawie podjęcia odrębnych prac dotyczą-
cych analizy zasadności zmiany stawki bazowej osobodnia za reali-
zację świadczenia w rodzaju pielęgniarska opieka długoterminowa 
domowa uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej ana-
lizy problemu decyzyjnego zarekomendowano Ministrowi Zdrowia 
wstrzymanie procesu wyceny przedmiotowego świadczenia zdro-
wotnego. 

Z poważaniem 
Dominika JaniszewskaKajka  

Zastępca Dyrektora

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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P  
ismo Rzecznika Praw Obywatelskich do MZ

Warszawa, 21-06-2021 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar  
KMP.575.9.2021.JJ 

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

od początku trwania pandemii COVID-19 ze szczególną uwagą 
monitoruję sytuację w domach pomocy społecznej. Mieszkańcy, 
ze względu na wiek, choroby i niepełnosprawność, należą do grup 
najbardziej narażonych na zakażenie. Tym samym pracownicy tych 
placówek podlegają wielkiej presji, aby w obliczu zwiększonego ry-
zyka utraty własnego zdrowia, wykonując swoje obowiązki w trud-
nych warunkach pracy, zadbali przede wszystkim o bezpieczeństwo 
pensjonariuszy. Ostatnie półtora roku szczególnie uświadomiło nam, 
jak ważny jest personel, jego poświęcenie i kompetencje w tak kry-
zysowych i skrajnych sytuacjach jak stan zagrożenia epidemicznego 
i stan epidemii. 

Monitoring zdalny prowadzony w domach pomocy społecznej 
przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
(KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich po-
zwolił zidentyfikować kilka problemów systemowych powodujących 
trudności w zatrudnianiu w tych placówkach pielęgniarek, położnych 
oraz ratowników medycznych. 

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (tekst jedli. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, dalej zwana ustawą o po-
mocy społecznej) dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujące-
go standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb mieszkańców domu. Placówki te nie pełnią natomiast funkcji 
leczniczych i pielęgniarskich, a jedynie umożliwią i organizują miesz-
kańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysłu-
gujących im na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
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czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1398). Dom pomocy społecznej może pokryć 
wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w  zakresie 
wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(art. 59 ustawy o pomocy społecznej). 

Jak wynika z doświadczenia Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Tortur, wizytującego od wielu lat domy pomocy społecznej, jedną 
z podstawowych potrzeb mieszkańców tych placówek jest zapew-
nienie odpowiedniej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Większość 
mieszkańców boryka się z różnymi przewlekłymi chorobami soma-
tycznymi, psychicznymi lub innymi wynikającymi z zaawansowane-
go wieku lub z doznanych wcześniej urazów. Konieczne jest zatem 
zapewnienie im stałej opieki pielęgniarskiej oraz systematycznych 
wizyt lekarskich. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479, dalej zwana 
ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej) umożliwia się za-
trudnienie pielęgniarki w domach pomocy społecznej określonych 
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień 
zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie. Jednakże status 
pielęgniarki zatrudnionej w domu pomocy społecznej jest inny ani-
żeli pielęgniarki zatrudnionej w placówkach służby zdrowia. Główną 
przyczynę stanowi zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia pie-
lęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych (finansowane 
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) od wynagrodzenia 
przysługującego pielęgniarkom zatrudnionym w domach pomo-
cy społecznej. Pielęgniarki zatrudnione w podmiotach leczniczych 
otrzymują bowiem zdecydowanie wyższe wynagrodzenie aniżeli 
te, które pracują w domach pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, 
że te ostatnie są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 
wynagrodzenie pielęgniarek w nich zatrudnionych pochodzi z bu-
dżetu samorządów. 

Nierówności w wynagradzaniu pielęgniarek zatrudnionych w dps-
-ach (brak dodatków, podwyżek, ekwiwalentu za pracę w niedzielę 
i święta, etc.) w porównaniu do tych pracujących w służbie zdrowia, 
skutkują w praktyce olbrzymimi problemami w pozyskiwaniu do 
pracy w dps-ach osób o tym wykształceniu. jak również częstymi 
rezygnacjami pielęgniarek z zatrudnienia w placówkach pomocy 
społecznej na rzecz podmiotów leczniczych. Skalę problemów zwią-
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zanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa i opieki pielęgniarskiej 
mieszkańcom dps-ów oraz możliwość należytego wykonywania za-
wodu pielęgniarkom przedstawia szczegółowo Raport Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych pt.: „Zabezpieczenie mieszkańców 
domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”. Wskazuje 
on m.in., że biorąc pod uwagę stan zdrowia i. potrzeby mieszkańców 
(wiek, niepełnosprawność, niesamodzielność, wielochorobowość) 
istnieje konieczność zatrudniania pielęgniarek w dps-ach. Jednakże 
stosunkowo niskie wynagrodzenia pracowników domów pomocy 
społecznej, w tym pielęgniarek nie zachęcają absolwentów studiów 
pielęgniarskich do podejmowania pracy w tym sektorze.1

Podobna sytuacja dotyczy położnych zatrudnionych w dps-ach. 
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej przewiduje również zat-
rudnienie w dps-ach położnej z prawem do wykonywania zawodu 
(art. 5 ust. 2, pkt 7).  Zadania położnej zostały jasno określone w po-
wyższej ustawie, a od września 2020 r. wzbogacone o dodatkowe 
uprawnienia. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również 
na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: rozpoz-
nawania warunków i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawania proble-
mów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki pielęgna-
cyjnej, samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 
realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabili-
tacji, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi (art. 5 ust. 1a). 

Pensje położnych zatrudnione w dps-ach pochodzą również z bud-
żetu samorządu, nie zaś ze środków NFZ, co - analogicznie jak w przy-
padku pielęgniarek - powoduje niską konkurencyjność placówek 
pomocy społecznej jako pracodawców dla tej grupy zawodowej. 
Warto również dodać, że położne zatrudnione w dps-ach nie zostały 
uwzględnione w Zarządzeniu Nr 118/20201DF,F Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji pro-
jektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COV1D-19”. Umożliwiał on przyznanie dodatku 
do wynagrodzeń jedynie dla pielęgniarek lub ratowników medycz-
nych w dps-ach, którzy - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania 
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ryzyka zakażenia COVID-19 - ograniczyły swoje zatrudnienie do jed-
nego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego 
zat rudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, 
który obejmuje projekt. Nieuwzględnienie położnych zatrudnionych 
w dps-ach w katalogu pracowników objętych dodatkowym wynag-
rodzeniem było również przedmiotem interwencji Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych.2

Dużym wsparciem dla personelu domów pomocy społecznej by-
łaby również możliwość zatrudnia ratowników medycznych. Jednak-
że obowiązująca ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. z 2020 r. poz. 882) nie przewiduje 
wprost możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego 
w domach pomocy społecznej. Dodatkowo w rozporządzeniu z dnia 
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) - w katalogu stanowisk samorządo-
wych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach 
integracji społecznej, jednostkach organizacyjnych wspierania ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej oraz centrach usługi społecznych 
- nie wymienia się stanowiska „ratownik medyczny”. Brak ów unie-
możliwia zatrudnianie w dps-ach ratowników medycznych. W prak-
tyce dyrektor domu pomocy społecznej może zatrudnić ratownika 
medycznego na stanowisku np. opiekuna, przy zastrzeżeniu, że nie 
wykonując zawodu ratownika medycznego nie udziela on świadczeń 
zdrowotnych na rzecz mieszkańców. Obowiązujące przepisy prawne 
powodują zatem małe zainteresowanie zatrudnieniem w dps-ach 
także i tej grupy zawodowej. 

Zatrudnienie do pracy w dps-ach personelu rekrutującego się 
spoś ród powyższych zawodów od lat przysparza wielu problemów. 
W większości placówek duży odsetek mieszkańców to tzw. pacjenci 
leżący, w złym stanie zdrowia, wymagający stałej opieki i pielęgnacji. 
Warto przy tym zaznaczyć, że domy pomocy społecznej nie zatrud-
niają lekarzy. Brak pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych 
powoduje, że większość pracy nad mieszkańcami przeniesiona zosta-
je na barki opiekunów posiadających znacznie mniejsze uprawnienia. 

Sytuacja była szczególnie trudna w ciągu trwania pandemii Co-
vid-19. W związku z ograniczeniem transmisji wirusa, pielęgniarki 
pracujące w różnych podmiotach musiały wybrać jedno miejsce 
zatrudnienia. Najczęściej rezygnowały z pracy w domach pomocy 
społecznej, ponieważ placówki te oferowały zdecydowanie niższe 
zarobki. Na niektórych pracowników, posiadających wykształcenie 
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pielęgniarskie, położnicze lub ratowniczo medyczne, lecz zatrud-
nionych w dps-ach na stanowisku opiekunów (co zdarza się często) 
wywierano wówczas presję, aby wykonywali czynności przypisane 
wyuczonym zawodom. Tymczasem zatrudnienie pielęgniarek, po-
łożnych lub ratowników medycznych na stanowisku opiekunów nie 
upoważnia ich do wykonywania obowiązków swoistych dla tych 
zawodów. Sytuacja ta zdecydowanie przekłada się na obniżenie stan-
dardów w zapewnieniu opieki i pielęgnacji mieszkańców dps-ów. 

Obowiązkiem każdego społeczeństwa jest zapewnienie opieki oso-
bom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie 
mogą samodzielnie funkcjonować i nie mogą liczyć na pomoc bli-
skich. Odpowiedzią na ten problem są różne zinstytucjonalizowane 
formy pomocy, w tym przede wszystkim domy pomocy społecznej 
-najstarsza i najbardziej ugruntowana organizacyjnie forma opieki. 

W mojej ocenie konieczne jest zatem podjęcie działań przez Mi-
nistra Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez Ministra Zdrowia 
zmierzających bezpośrednio do zmiany przepisów prawa, poprzez 
stworzenie zachęty dla specjalistów reprezentujących wskazane 
wyżej grupy zawodowe do podejmowania zatrudnienia w domach 
pomocy społecznej. 

Z uwagi na powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o odniesienie się do opisanych problemów. Będę wdzięczny za po-
wiadomienie mnie o stanowisku przyjętym przez Pana Ministra w tej 
sprawie oraz o podjętych działaniach. Analogiczne pismo skierowa-
łem również do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Z wyrazami szacunku 
Adam Bodnar  

Rzecznik Praw Obywatelskich  

1 T. Kuziara, B. Hudzik, R. Michalska, B. Ożga, Zabezpieczenie miesz-
kańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniar-
skie - raport z badania ankietowego, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych, Warszawa 2018 r., str. 23-24. 

2 Pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 20.08.2020 r. 
do Józefy Szczurek-Żelazko, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia.

Do wiadomości:  
1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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P  
ismo NRPiP do Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.116.2021.JP 

Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 
Członkowie Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,
W związku z podjęciem przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położ-

nych działań i wystosowania do Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji prośby o podwyższenie stawki osobodnia 
za realizację świadczenia w rodzaju: pielęgniarska opieka długotermi-
nowa domowa, w załączeniu przedstawiam otrzymaną w tej sprawie 
korespondencję.

Z wyrazami szacunku, 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Załączniki: 
1. Pismo z dnia 20 lipca 2021 r., znak: 0025.104.2021.JP.
2. Pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r., znak: WT.071.27.2021.KL.3. 

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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P  
ismo NRPiP do Prezesa AOTMiT

Warszawa, dnia 20 lipca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.104.2021.JP 

Pan Roman Topór-Mądry  
Prezes Agencji  
Oceny Technologii Medycznej  
i Taryfikacji 

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu pielęgniarek oraz kierowników podmiotów leczniczych 

udzielających  świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca 
się do Pana Prezesa o podjęcie działań w kierunku podwyższenia 
stawki osobodnia za realizację świadczenia w rodzaju: pielęgniarska 
opieka długoterminowa domowa, poprzez wprowadzenie zapropo-
nowanych poniżej zmian w tym obszarze. 

Na wstępie należy zauważyć, iż stawka osobodnia w wysokości 
30,08 zł oraz taryfa w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domo-
wej nie była zmieniana od 2016 roku, przy czym należy zaznaczyć, że 
sukcesywnie z roku na rok były podwyższane taryfy i wagi punktowe 
produktu rozliczeniowego w pozostałych rodzajach świadczeń z za-
kresu opieki długoterminowej, tj. w zakładzie opiekuńczym dla doro-
słych, dla dzieci i młodzieży, w zakładzie opiekuńczym dla pacjentów 
dorosłych wentylowanych mechanicznie oraz dla dzieci i młodzieży 
wentylowanych mechanicznie, a także zespołu długoterminowej 
opieki domowej dla pacjentów dorosłych wentylowanych mecha-
nicznie oraz dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustalanie taryf oraz wag punkto-
wych produktu rozliczeniowego odbywa się w odniesieniu do „świad-
czenia bazowego”, który jest nazwany: „osobodniem za świadczenia 
pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla 
pacjentów przebywających pod różnymi miejscami zamieszkania”, 
któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 pkt, a koszt 
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świadczenia bazowego oszacowana na wartość na 30,08 zł, Należy 
podkreślić, iż dopóki definicja świadczenia bazowego będzie na-
zwana „osobodniem za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających 
pod różnymi miejscami zamieszkania”, to prawdopodobnie nigdy nie 
zostanie podniesiona taryfa za świadczenia w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej, ponieważ z nazwy jest to świadczenie 
bazowe, którego ewentualny wzrost skutkowałby podwyższeniem 
pozostałych rodzajów świadczeń. 

Proponuję, zmienić nazwę „świadczenia bazowego” na „osobodzień 
za świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej” i wtedy może 
to być podstawą do zwiększenia taryfy dla pielęgniarskiej opieki dłu-
goterminowej domowej do wartości 2, 3, 4, 5, tak jak w przypadku 
osobodni innych świadczeń w opiece długoterminowej. 

Jeżeli nastąpi zmiana nazwy stawki bazowej i będzie nazwana 
„osobodzień za świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej”, 
której wartość będzie wynosić 30. 08 zł, to proponuję podwyższenie 
taryf w poniższych wysokościach: 

- osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przeby-
wających pod różnymi adresami zamieszkania - taryfa 2,5; 

- osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywa-
jących pod tym samym adresem zamieszkania - taryfa 1,5. 

Należy podkreślić, iż: problemy kadrowo finansowe w pielęgniar-
skiej opiece długoterminowej domowej powodują narastające trud-
ności w dostępie do tej opieki. Ponadto obecna sytuacja epidemiczna 
znacząco wpływa na zwiększenie kosztów ponoszonych na realizację 
świadczeń u pacjentów z podejrzeniem lub z rozpoznaniem zaka-
żenia SARS-CoV-2. 

Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych zwraca się do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w kierun-
ku podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w proponowanych 
wartościach. 

Z wyrazami szacunku, 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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P  
ismo - odpowiedź Prezesa AOTMiT

Warszawa, 05.08.2021 r.
Agencja Oceny  
Technologii Medycznych i Taryfikacji 
WT.071.27.2021.KL.3 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Dotyczy: prośby o podjęcie działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia 
za realizację świadczeń w rodzaju: pielęgniarska opieka długoterminowa 
domowa

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo NIPiP-NRPiP-DM.0025.104.2021.JP z dnia 
20 lipca 2021 roku, dotyczące prośby o podjęcie działań w kierunku 
podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w rodza-
ju: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa poprzez wpro-
wadzenie zaproponowanych zmian, proszę o przyjęcie poniższych 
wyjaśnień.

Zgodnie z art. 31 la Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, taryfikacja świadczeń opieki 
zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu taryfikacji AOTMiT, 
sporządzanego w terminie do dnia 1 czerwca danego roku na rok 
kolejny i akceptowanego przez Ministra Zdrowia. 

W planie taryfikacji ujmowane są całe obszary świadczeń, wy-
bierane przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów, do których 
należą: sytuacja epidemiologiczna i procesy demograficzne zacho-
dzące w  Polsce, szczególne potrzeby wybranych grup pacjentów, 
znaczenie finansowe dla systemu ochrony zdrowia, koszty społeczne 
oraz istotność z punktu widzenia priorytetów polityki zdrowotnej 
państwa. W planie zawarty jest również punkt Inne zadania w za-
kresie taryfikacji, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania 
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie 
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którego Minister Zdrowia może zlecić prace nad wyceną innych 
świadczeń, o ile w jego opinii istnieje taka potrzeba.

Z powyższego wynika zatem, że jedynym organem uprawnionym 
do skutecznego zainicjowania procesu wyceny świadczeń jest Mi-
nister Zdrowia. 

Z tego względu prośba o podjęcie pilnych działań w kierunku 
podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej została przekazana 
do Ministra Zdrowia, do decyzji o zleceniu Agencji tego zadania.

Jednocześnie proszę przyjąć zapewnienie, że konstrukcja wycen 
oparta na wskazaniu świadczenia bazowego i wag pozostałych po-
wiązanych produktów względem niego jest stosowana w różnych 
obszarach i nie rzutuje na możliwość zmiany taryf wybranych świad-
czeń, w tym świadczenia wskazanego jako bazowe.

Z poważaniem 
dr n. med. Roman TopórMądry 

Długoterminowa opieka pielęgniarska
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O  
pinia prawna

Opinia prawna w sprawie:  
czy położna może objąć samodzielnie opieką rodzącą  

z cesarskim cięciem w wywiadzie,  
jeśli pacjentka wybiera poród w warunkach domowych  

i prosi położną o opiekę

Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu orga
nizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018, poz. 1756).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 5 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
Nr 112, poz. 654 z późn. zm., tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), zgodnie z którym Minister 
właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporzą-
dzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych 
dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia 
odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

Ustawodawca w uzasadnieniu do obowiązującego rozporzą-
dzenia nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej 
wskazał, że:

uwzględnia ono wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), osiągnięcia medycyny opartej na dowodach na-
ukowych oraz doświadczenia polskie w zakresie opieki nad 
matką i dzieckiem.

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządze-
nia „Projekt zwraca szczególną uwagę na właściwe wykorzystanie 
wiedzy i kompetencji położnych.

W związku z powyższym zaproponowane przepisy powinny 
pozwolić położnym na większą samodzielność w sprawowaniu 
opieki nad matką i noworodkiem.” 

Opinia prawna
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Sprawowanie opieki przez położną
Położna została wskazana w pkt I ust. 4 pkt 7 a) jako jedna 

z osób „sprawujących opiekę”, która jest odpowiedzialna za wy-
konywanie świadczeń określonych w Standardzie Organizacyj-
nym Opieki Okołoporodowej.

Zadania osoby sprawującej opiekę - położnej
Do zadań osoby sprawującej opiekę należy szereg czynności 

wskazanych w pkt I ust. 8 Standardu Organizacyjnego Opieki 
Okołoporodowej w tym m.in. ocena stanu zdrowia ciężarnej, 
a  także ocena występowania czynników ryzyka (pkt III ust. 5).

W przypadku stwierdzenia przez położną, że występują czyn-
niki ryzyka, których katalog otwarty jest zawarty w pkt III ust. 
1-4, ciężarna powinna pozostawać pod opieką lekarza położnika 
o odpowiednim do ich stanu zdrowia poziomie referencyjnym 
zapewniającym odpowiednią opiekę.

Jednym z czynników ryzyka, który położna powinna ziden-
tyfikować na podstawie pkt III ust. 1 pkt 8 Standardu jest: stan 
po operacjach macicy i dolnego odcinka układu rozrodczego, 
uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy albo po krwotokach 
poporodowych, drgawkach, stanach zatorowo-zakrzepowych lub 
przebytym wynicowaniu macicy.

Cięcie cesarskie (łac. sectio caesarea) to niewątpliwie opera-
cja położnicza polegająca na rozcięciu powłok brzusznych oraz 
macicy. Zatem stan po cięciu cesarskim może stanowić ryzyko 
powikłań okołoporodowych. Stan ten zobowiązana jest ziden-
tyfikować osoba sprawująca opiekę.

Położna na mocy pkt III ust. 7 po zidentyfikowaniu u ciężarnej 
takiego stanu po cięciu cesarskim, który rodzi ryzyko powikłań 
okołoporodowych zobowiązana jest omówić z ciężarną lub jej 
przedstawicielem ustawowym tak, aby zapewnić podjęcie świa-
domej decyzji odnośnie do wyboru miejsca porodu.

Ostateczna decyzja należy do ciężarnej
Powyższe rozwiązanie ustawodawcy oznacza, że to oczywiście 

ciężarna podejmuje ostateczną decyzję co do miejsca porodu 
i może wybrać warunki poza szpitalne nawet jeśli wystąpią czyn-
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niki ryzyka. Nie ma ustawowego zakazu porodu w warunkach 
poza szpitalnych dla ciężarnej. Ale jest powinność pozostawania 
ciężarnej pod opieką lekarza położnika gdy stwierdzone zostaną 
czynniki ryzyka.

Decyzja ciężarnej musi być podjęta na podstawie rzetelnych in-
formacji przekazanych przez położną, która jest odpowiedzialna 
za stosowanie Standardu.

Odpowiedzialność położnej 
Sam fakt cięcia cesarskiego nie wyklucza możliwości kolejnego 

porodu w warunkach domowych, o ile stan po cięciu cesarskim 
na to pozwala.

Jednak, odpowiedzialność położnej jest daleko idąca i obejmuje 
zarówno odpowiedzialność zawodową, karną, jak i odszkodo-
wawczą, która skutkować może egzekucją z majątku prywatnego 
(gdy nie wystarczy kwot z ubezpieczenia) odszkodowania, za-
dośćuczynienia, czy renty na rzecz poszkodowanego.

Dlatego też, w sytuacji, gdy wg oceny położnej istnieje ryzyko 
związane z rodzeniem przez ciężarną po cesarskim cięciu w wa-
runkach domowych - powinna rozważyć odmowę samodzielnej 
opieki.

Sytuację każdej pacjentki należy rozpatrywać indywidualnie 
pamiętając o tym, że zgodnie z pkt I ust. 12 Standardu położna, 
która wykonuje świadczenia w warunkach poza szpitalnych jest 
zobowiązana do zapewnienia ciągłości opieki w czasie porodu 
oraz połogu. Jeżeli położna ta nie może sprawować opieki oso-
biście, zapewnia odpowiednią jej organizację, przez opracowa-
nie i uzgodnienie z odpowiednimi podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą porozumień obejmujących tryb i warunki 
przekazania rodzącej lub położnicy lub noworodka do oddziału 
położniczego lub neonatologicznego odpowiedniego poziomu 
referencyjnego, zapewniającego opiekę perinatalną lub neona-
tologiczną, w przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów 
śródporodowych czynników ryzyka lub czynników ryzyka płodu 
lub noworodka.

Monika Drab,  
radca prawny
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K  
alendarium

01.06.2021 Wspólne posiedzenie Konwentu Przewodniczących 
ORPiP z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP organizo-
wane przez NRPiP w trybie wideokonferencji - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

08.06.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.06.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ w formie wideokon-
ferencji -uczestniczyła Dorota Rojsza Specjalista ds. Me-
rytorycznych.

09.06.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

09.06.2021 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 
SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku - przewodniczyła Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca ORPiP.

Do zatrudnienia na stanowisku naczelnej pielęgniarki ko-
misja konkursowa wytypowała Panią:
•	mgr Anetę Łapińską.

Nowo wybranej Naczelnej Pielęgniarce serdecznie gratu-
lujemy!

09.06.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

10.06.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

13.06.2021 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej - uczest-
niczyło 10 pielęgniarek operacyjnych.

20.06.2021 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej - uczest-
niczyło 8 pielęgniarek operacyjnych.

Kalendarium OIPiP
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22.06.2021 XXVIII Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w trybie online - uczestniczyły Cecylia Dolińska 
i Beata Olejnik.

23.06.2021 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.

24.06.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ w formie wideokon-
ferencji - uczestniczyła Dorota Rojsza.

28.06.2021 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku - 
uczestniczyła Cecylia Dolińska.

28-29.06.2021 III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Szkolnej 
zorganizowana przez Polskie Centrum Edukacji w Warsza-
wie - uczestniczyła pielęgniarka Anna Sokół.

06.07.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

07.07.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
08.07.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych w trybie online - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

23.07.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Endosko
pia dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

28.07.2021 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych organi-
zowanego przez OIPiP w Białymstoku.

10.08.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.08.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
17.08.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 

przez NRPiP - wideokonferencja - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.
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24.08.2021 Spotkanie online z Członkami Zespołu roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli 
wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej „Syste
mu Samorządu Pielęgniarek i Położnych” - uczestniczyła 
specjalista ds. rejestru Katarzyna Rymarczyk.

26.08.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w trybie online - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

31.08.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP - wideokonferencja - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

1 VI - 9 VI - 15 VI - 25 VI - 7 VII - 26 VII  - 29 VII - 6 VIII -
- 11 VIII - 25 VIII 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 rozwiązaniach związa
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono możliwość podej-
mowania 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 czerwca do sierpnia 2021 r. odbyło się 10 Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Posiedzenia 
odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośrednie-
go porozumiewania się na odległość, w wersji stacjonar-
nej ale przeprowadzano też głosowanie nad uchwałami 
w trybie obiegowym, w sumie podjęto 227 uchwał.
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślono z rejestru 12 pielęgniarek i 1 położną,
•	wpisano do rejestru 4 pielęgniarki,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby 131 pielęgniarek, 25 położ-
nych,
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•	wydano duplikat prawa wykonywania zawodu 3 pie-
lęgniarkom,

•	 stwierdzono wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu  
jednej położnej,

•	przyznano cudzoziemcowi prawo wykonywania za-
wodu pielęgniarki, na określony zakres czynności za-
wodowych jednej pielęgniarce.

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

łalność leczniczą 22 pielęgniarki i 1 położną,
•	dokonano zmian wpisów w rejestrze podmiotów wy-

konujących działalność leczniczą 3 pielęgniarki,
•	wykreślono z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą 2 pielęgniarki.
3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 

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

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku  3 uchwały (99 osoby).

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

3 uchwały (58 osoby - w tym 47 osób w związku z CO-
VID-19),

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

6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli 
OIPiP w Białymstoku do udziału w komisjach konkur-
sowych - 1 uchwała (Samodzielnego Psychiatrycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza 
w Choroszczy).

7. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 
11 uchwał.
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S  
prawozdanie ze szkoleń w Okręgowej Izbie

Białystok 10.09.2021 roku

Szanowni Państwo,  
Koleżanki i Koledzy

Pomimo trwającej epidemii SARS CoV-2 Okręgowa Izba Pielęg-
niarek i Położnych działając na rzecz pielęgniarek i położnych także 
organizuje i realizuje szkolenia podyplomowe. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego wykła-
dowcom i uczestnikom, zajęcia teoretyczne na szkoleniach pody-
plomowych organizowanych przez OIPiP w Białymstoku odbywają 
się z wykorzystaniem platformy ZOOM.

W pierwszym półroczu 2021 roku 278 pielęgniarek i położnych 
ukończyło szkolenia organizowane przez OIPiP w Białymstoku. 

Panie położne skorzystały z kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarki i położne dokończyły dwa 
kursy specjalistyczne: Resuscytacja oddechowo-krążeniowa nowo-
rodka oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, które rozpoczęły 
się jeszcze w ubiegłym roku, a także rozpoczęty w tym roku kurs 
Szczepienia ochronne. Natomiast Panie pielęgniarki mogły podnieść 
swoje kwalifikacje na kursie specjalistycznym Endoskopia.

W I półroczu rozpoczęły się także kursy kwalifikacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęg-
niarek oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w położnictwie i ginekologii dla położnych, których zakończenie pla-
nowane jest na 4 kwartał tego roku.

Wzorem lat ubiegłych, będziemy starali się, w miarę możliwości 
pomagać naszym koleżankom podnosić swoje kwalifikacje i dbać 
o rozwój zawodowy. W tym celu zamierzamy kontynuować wcześniej 
rozpoczęte kursy i szkolenia, jak też wprowadzać nowe, odpowiada-
jąc na zapotrzebowanie środowiska.

Szkolenia w OIPiP
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Wrzesień rozpoczniemy kontynuacją kursów kwalifikacyjnych. 
W tym samym miesiącu przewidujemy uruchomienie kursu spec-

jalistycznego: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego dla pielęgniarek i położnych.

Jesienią planujemy także rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa internistycznego oraz chirurgicznego dla pielęgniarek, 
miejmy nadzieję ze środków Ministra Zdrowia po wygranym postę-
powaniu przetargowym. 

Można już zapisywać się w SMK na oba szkolenia.
Pozostałe zadania szkoleniowe będziemy realizować zgodnie 

z przyjętym wcześniej planem.
Wszystkie koleżanki zachęcamy do odwiedzania naszej strony in-

ternetowej, na której można znaleźć aktualne informacje na temat 
szkoleń.

Przewodnicząca Komisji  
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne  
dla pielęgniarek

Dominika Reducha  Marta Mołodziejko 
Urszula Świerzbińska Alina Chmur
Agnieszka Bloch   Klaudia Angelika Leonowicz
Sylwia Kruczkowska Joanna Dłużewska-Gieniusz
Aneta Cuter  Elżbieta Sienkiewicz 
Izabela Kozłowska  Dorota Ewa Roszkowska
Amanda Łuniewska Ewelina Brzozowska
Barbara Perkowska  Natalia Lulak
Małgorzata Szmurło  Magdalena Borodziuk
Ewa Krzywiec   Halina Kupryjanowicz 
Agnieszka Chmur  Natalia Weronika Wóltańska
Anna Wiszniewska Marta Milewska
Małgorzata Skalska Justyna Malinowska-Kopeć
Anetta Borowska  Alina Zasim
Barbara Kozłowska  Edyta Szymczyk 
Ewa Siemieniuk  Martyna M. Zadrożniak 
Elżbieta Cybulska  Krzysztof Wiszowaty
Iga Izabela Ciecierska Anna Bagniuk
Magdalena Kondracka  Krystyna Łapuć-Seweryn 
Elżbieta Redźko  Elżbieta Sochacka
Dorota Rodziewicz Katarzyna Teresa Janiszkiewicz
Natalia Sikorska   Halina Sawczuk 
Ewa Jasińska  Marta Adamska
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Honorata Lenz   Agnieszka Kuleszyńska
Monika Packiewicz Katarzyna Kozak-Zagubień
Jolanta Janowicz  Edyta Czuja
Eugenia Kalinowska Aneta Stasiulewicz
Małgorzata Sidorczuk Halina Żaworonek
Beata Dąbrowska  Urszula Chrzanowska
Patrycja Kotyńska  Urszula Łukawska
Joanna Paszko-Hossa Bogumiła Winołowicz
Katarzyna Drwal  Małgorzata Zalewska-Boruta
Anna Magnuszewska

Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo operacyjne  
dla położnych

Alicja Rogowska   Kinga Czołpińska-Domaszuk
Ewelina Sidorowicz  Aurelia Malon-Cychowska
Ewelina Sielachowska Magdalena Ostrowska
Sylwia Debora Gryko Izabela Agata Średzińska
Martyna Łapińska Małgorzata Anna Wołyniec
Sandra Gilewska  Dorota D. Niewiarowska
Katarzyna Modzelewska Sylwia Kurianowicz-Panasiuk
Paula Śliwowska  Ewelina Maria Sobolewska
Gabriela Grodzka  Agnieszka Perec-Oksztul
Agnieszka Romańczuk Marta Karolina Rupińska
Katarzyna Łapicz  Katarzyna Rożkowska
Krystyna Piekut  Marta Jadwiga Wiewiórska
Anna Roszkowska  Milena Szymanowska
Agnieszka Kropiewnicka Marta Jadwiga Skrobutan
Małgorzata Łapińska Maryla Malinowska-Gleń
Diana Żukowska  Dominika Hryc
Justyna Wieczorek

Szkolenia w OIPiP
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Kurs specjalistyczny

Endoskopia dla pielęgniarek 

Abramowicz Ewelina Anchimowicz-Syed Justyna
Andrukiewicz Anna Aniśko Paulina
Babul Anna  Bajda Monika
Bajda Katarzyna  Bakier Paulina
Bolesta Katarzyna  Bochenko Monika Anna
Bowtruczuk Angelika Bryszewska Sylwia
Bzoma Elżbieta Maria Chłud Robert
Ciesnowska-Costa Maria  Dobrowolska Kamila
Gąsowska Beata  Gierasimiuk Małgorzata
Grunwald Anna  Grodzka Karolina Adrianna
Grygoruk Katarzyna Jóźwiak Agata
Jukna Maria   Jurczykowski Wojciech
Karbowska Emilia Kachniarz-Petelska Agnieszka D.
Kiełczewska Dorota Kleszczewska Edyta
Korkuz Wioletta  Kossakowska Agnieszka
Kośnik Agnieszka  Kozak-Zagubień Katarzyna
Kozłowska Sylwia  Krysztofiak Teresa
Kuczyńska Anna  Kulikowska Wioleta Marzena
Kuleszyńska Agnieszka Kysiuk Ewa Agnieszka
Lenz Honorata  Łapińska Elżbieta
Maksimiuk Ewelina Mazur Bożena
Michalska Edyta  Mielech Dorota
Mołodziejko Marta Olędzka Agnieszka
Olszewska Martyna Orzechowska Halina
Osadkowska Joanna Ostaszewska Emilia
Ozorowska Justyna Pezowicz Marta
Piszczatowska Ewa Płońska Magdalena
Polińska Paulina  Roszkowska Agnieszka 
Rutkowska Emilia  Sawośko Urszula Aleksandra
Sejnota Katarzyna  Skalska Małgorzata
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Sowińska Ewa  Święcicka Marlena Karolina
Stroka Ewa  Tarasiuk Katarzyna
Toczyńska Patrycja Trzonkowska Daria Aleksandra
Tyniewicka Irena  Wasilewska Mirosława
Werner Katarzyna Werpachowska Patrycja
Weryk Małgorzata Wierzbicka Joanna Barbara
Wiktorzuk Krystyna Wiszowaty Krzysztof
Zielińska Beata

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
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Z  
awieszenie udziału w pracach Zespołu Trójstronnego 

Branża ochrony zdrowia FZZ  
zawiesza udział w pracach  

Zespołu Trójstronnego

Największa grupa związków zawodowych pracowników ochro-
ny zdrowia zawiesza udział w pracach Zespołu Trójstronnego 
przy Ministerstwie Zdrowia!

Oświadczenie Forum Związków Zawodowych  
Branży Ochrony Zdrowia  

z dnia 03.08.2021 r.

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych za-
wiesza swój udział w pracach Trójstronnego Zespołu do Spraw 
Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych to 
największa spośród trzech reprezentatywnych central związko-
wych, grupa organizacji zrzeszających pracowników medycznych 
i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy liderzy organizacji pracowniczych przynależących 
do Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, 
działający w imieniu poszczególnych grup, wyrażają sprzeciw 
wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kie-
rownictwo Ministerstwa Zdrowia.

Jesteśmy oburzeni nową polityką płacową, wprowadzoną od 
1 lipca br. nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych, która nie uwzględnia do-
świadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania w procesie 
pracy, odpowiedzialności, złożoności zadań, spłaszcza siatkę 
płac, nie wprowadza marginesu finansowego na zróżnicowa-
nie wynagrodzeń zgodnego z kodeksem pracy oraz umożliwia 
pracodawcom degradowanie pracowników do niższych grup 
zaszeregowania.

Informacje NRPiP
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Standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia i zaak-
ceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w pod-
miotach leczniczych są dalekie od tych, które panują w krajach 
Europy Zachodniej. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa 
Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, nieuwzględ-
niające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrze-
szonych w FZZ, prowadzi do eskalacji konfliktu społecznego, 
pogłębienia poważnych problemów kadrowych i w ostateczności 
- do kompletnej niewydolności całego systemu. 

Działania w tym zakresie Ministra Zdrowia Adama Niedziel-
skiego to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów 
systemu ochrony zdrowia, to monolog władzy nieliczącej się 
z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją i przekonaniem 
o własnej wyższości.

Nie zgadzamy się na udział w tym ministerialnym teatrzyku 
według scenariuszy pisanych w zaciszu politycznych gabi-
netów!

Nie będziemy przyjmować dokumentów wychwalających „w 
ciemno” kolejne obietnice bez pokrycia!

Nie będziemy klakierami Nowego Ładu!
Należy w tym miejscu podkreślić wielokrotnie prezentowane 

przez Branżę Ochrony Zdrowia FZZ zdania odrębne oraz mery-
toryczne uwagi dotyczące zmian w ustawie o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Wszyscy przedstawiciele organizacji przynależnych do Branży 
Ochrony Zdrowia FZZ podtrzymują wcześniej eksponowane, ne-
gatywne stanowisko do rozwiązań wprowadzonych nowelizacją 
ustawy, która ma charakter dyskryminujący wobec pracowników 
medycznych i niemedycznych, polaryzujący, konfliktogenny oraz 
sformułowany w oparciu o nieprecyzyjne i ograniczające realną 
optykę wskaźniki.

Liderzy Branży Ochrony Zdrowia FZZ przystąpili w dniu 
2 sierpnia 2021 roku do Ogólnopolskiego Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, aby wspólne 
z innymi organizacjami i związkami zawodowymi zrzeszających 
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pracowników ochrony zdrowa prowadzić działania protestacyjne 
i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego 
systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie 
zawody medyczne i niemedyczne.

Wielokrotnie zgłaszanym przez nasze organizacje rozwiąza-
niem, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, jest przenie-
sienie rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki 
płacowej zawodów medycznych i niemedycznych do Rady Dia-
logu Społecznego.

W pierwszej kolejności oczekujemy pilnego spotkania z Pre-
mierem.

Krystyna Ptok 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Beata Rozner 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku 

Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ewa Ochrymczuk 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki 

Medycznej i Fizjoterapii

Ewa Dziurda-Józefowska 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych 

Elektroradiologii

Monika Mazur 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych 

Radioterapii

Beata Kalicka 
Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Publicznej

Grażyna Cebula-Kubat 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
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S  
potkanie z Prezesem NIK Marianem Banasiem

7 lipca 2021 r. przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych spotkały się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, 
Marianem Banasiem. 

NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące 
informacje dotyczące zastępowalności kadr w tych zawodach. 
Ponad 27% obecnie pracujących pielęgniarek i położnych upraw-
nionych jest do przejścia na emeryturę. Jeśli zdecydują się na 
rezygnację z zawodu, 273 szpitale pozostaną bez kadry. W reakcji 
NIK powołuje Zespół Analizy Ryzyka.

Od dłuższego czasu ze środowiska medycznego napływają nie-
pokojące informacje. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
alarmują, że rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki 
i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. 

Ponad 60 tys. osób zatrudnionych na tych stanowiskach, mimo 
nabycia uprawnień emerytalnych, wciąż pracuje w zawodzie. 
To aż 27,2% ogółu zatrudnionych. Gdyby wszystkie pielęgniarki 
i położne uprawnione do przejścia na emeryturę, zdecydowały 
się obecnie na odejście z zajmowanych posad, 272 szpitale pozo-
stałyby bez kadry. Zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - katastrofa kadrowa 
pielęgniarek i położnych w 2030 r. bez pracowników zostanie 
482 szpitali.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zgłosiły do NIK również 
szereg wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków pu-
blicznych w związku z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, 
chodzi m.in. o warunki ubezpieczenia personelu medycznego 
pracującego w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, wykorzy-
stywanie w podmiotach leczniczych środków ochrony indywi-
dualnej, które nie mają atestów i zgodności, a także (!) polecanie 
pracownikom medycznym pracy w okresie, gdy obowiązywała 
ich kwarantanna.
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Sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych budzą również 
elementy zaproponowanego przez rząd projektu ustanawiania 
minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych. 
19 maja 2021 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt, zakładający, 
że od 2 lipca 2021 r. ich wynagrodzenie zasadnicze nie może 
być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce naro-
dowej w 2020 r. przemnożone przez określony ustawowo współ-
czynnik - różny w zależności od wykształcenia i doświadczenia. 
Senat zgłosił do projektu poprawki, zakładające podwyższenie 
współczynników, od których ma zależeć wartość minimalnego 
wynagrodzenia, jednak sejm w trzech głosowaniach odrzucił 
zaproponowane przez senat zmiany, mimo że zostały wcześniej 
poparte przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

W reakcji na przedstawione przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych informacje prezes NIK, Marian Banaś, podjął decyzję 
o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem 
będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie 
systemowej kontroli dotyczącej szerokorozumianych zagro-
żeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii przedstawionych przez 
pielęgniarki i położne. 

Prezes NIK poinformował, że obszar ten zostanie również po-
traktowany priorytetowo jako jeden z elementów przygotowy-
wanego obecnie Raportu o Stanie Państwa.
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L  
ist otwarty do pacjentów

Potrzebujemy dialogu udanego a nie udawanego!
Ze zdumieniem przyjęliśmy publikację przez Ministra Adama 

Niedzielskiego listu podpisanego przez prezesów kilku orga-
nizacji pacjentów, w którym - w odpowiedzi na wniosek o od-
wołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez naszą szeroką 
reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie 
dla szefa resortu zdrowia i próbują bronić jego dokonań.

Byliśmy do tej pory przekonani, że organizacje pacjentów ro-
zumieją rzeczywiste problemy ochrony zdrowia w Polsce. Z całą 
pewnością dostrzegają je miliony polskich pacjentów i ich rodzin. 
Zarówno Oni, jak i my - medycy na co dzień zderzamy się z co-
raz bardziej niewydolnym systemem i jesteśmy bezsilni. Dekady 
zaniedbań spotęgowała pandemia i jej długofalowe skutki spo-
wodowane opóźnieniami w diagnostyce i leczeniu chorób innych 
niż COVID-19. Polska ochrona zdrowia nie radzi sobie z tymi 
problemami organizacyjnie, finansowo i kadrowo.

Efektem są coraz częściej zamykane całe szpitalne oddziały. 
Dziś powodem jest brak lekarzy, pielęgniarek i położnych, a już 
wkrótce - kolejnych pracowników medycznych.

Jeśli nie będzie medyków, nie będzie leczenia. 
Kto wtedy pomoże chorym?
Rozwiązania forsowane przez Ministerstwo Zdrowia pogar-

szają i tak już złe warunki pracy i płacy, zniechęcając do zawo-
dów medycznych zarówno osoby zdobywające wykształcenie, 
jak i nabywające praw emerytalnych. Powoduje to coraz większy 
niedobór personelu w publicznej ochronie zdrowia, a przez to 
stanie się ona jeszcze bardziej niedostępna dla szerokich grup 
społeczeństwa. Przed taką perspektywą ostrzegamy.

Nie wolno już marnować czasu! Najwyższy czas na rzeczywistą 
przebudowę systemu ochrony zdrowia, wypracowaną wspól-
nie przez medyków i pacjentów, właśnie w interesie pacjentów. 
To na nich ma być zorientowany system, a nie na Ministerstwo 
Zdrowia czy NFZ.
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Pacjenci i Medycy są sojusznikami. 
Mamy wspólnego przeciwnika - chorobę. Stoimy po tej samej 

stronie. Dlatego kategorycznie protestujemy przeciwko zawar-
temu w liście poparcia dla ministra zdrowia przeciwstawieniu 
interesów pacjentów interesom środowiska medycznego. 

Chcemy pomagać chorym, po to wybraliśmy nasze zawody, ale 
jesteśmy wtłoczeni w ramy, na których kształt nie mamy wpływu 
i które nie pozwalają nam działać w sposób, który wykorzystuje 
w pełni naszą wiedzę i kompetencje.

Chcemy to zmieniać. Jesteśmy do tego przygotowani, tak jak 
jesteśmy przygotowani do wspólnego wypracowania rozwiązań 
problemów ochrony zdrowia, m.in. w fundamentalnej kwestii 
stanu obecnych i przyszłych kadr medycznych. 

Nasze propozycje od lat są ignorowane. 
Dla dobra polskiego pacjenta i polskiej ochrony zdrowia po-

trzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego.
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L  
ist NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPIP-NRPiP-DS.015.277.2021.MT 

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia  
Jakub Bydłoń  
Dyrektor Departamentu  
Dialogu Społecznego  
w Ministerstwie Zdrowia 

W związku z napływającymi pytaniami do Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych dotyczących ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych 
z  tym zmianami wynagrodzeń zwracam się z prośbą o zajęcie sta-
nowiska w poniższych zagadnieniach: 

1. Czy pielęgniarki, położne wykonujące zawód na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, które otrzymywały dotychczas dodatek do 
wynagrodzenia (tzw. zembalowe) są objęte regulacjami zawar-
tymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
1235) - czy dotyczą ich zapisy ww. rozporządzenia dotyczące 
ustalenia współczynników korygujących? Czy w/w osoby będą 
nadal otrzymywać te same kwoty, które otrzymywały dotych-
czas? 

2. Czy środki dotychczas otrzymywane przez pielęgniarki reali-
zujące świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej oraz 
w opiece paliatywnej i hospicyjnej będą w dalszym ciągu wypła-
cane w tej samej wysokości (1 600 zł)? 

3. Do której grupy zawodowej należy przyporządkować pielęg niarki, 
położne z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa/położ-
nictwa lub magister pielęgniarstwa/położnictwa? Zgodnie z za-
łącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
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2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. , poz. 896 ze 
zm.) określającymi kwalifikacje wymagane od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczni-
czych niebędącymi przedsiębiorcami, na stanowisku pielęgniarki 
może być zatrudniona osoba: 
- z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo, 
- licencjat pielęgniarstwa, 
- posiadająca średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pie-

lęgniarka.
Z kolei na stanowisku położnej może być zatrudniona osoba: 

- z tytułem magistra na kierunku położnictwo, 
- licencjata położnictwa, 
- posiadająca średnie wykształcenie medyczne w zawodzie po-

łożna. 
Czy mając na względzie załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz. U. 2020 r., poz. 830 ze zm.) określający grupy 
zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym 
stanowisku powinny być one przyporządkowane do grupy 8 
tj. „Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym 
licencjata albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
zawodowym licencjat albo magister położnictwa” czy też właści-
wym jest porządkowanie takich pielęgniarek lub położnych do 
grupy 9 „Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp 7 i 8, 
która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia”? 

4. Do której grupy zawodowej należy przyporządkować pielęgniarki, 
położne które ukończyły średnią szkołę medyczną, a następnie 
uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/położnictwa 
lub magistra pielęgniarstwa/położnictwa? Czy prawidłowym jest 
zaszeregowanie ich w grupie 9 tj. „Pielęgniarka albo położna 
inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specja-
listy w  dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zasto-
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sowanie w ochronie zdrowia”? Czy ze względu na posiadanie 
wykształcenie wyższe powinny być. one zaszeregowane do grupy 
8 tj. „Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowie, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym 
licencjata albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
zawodowym licencjat albo magister położnictwa”? 

5. Czy pielęgniarka, położna zatrudniona na podstawie umowy 
o  pracę, która otrzymywała dotychczas dodatek zembalowy 
obok wynagrodzenia zasadniczego powinna mieć włączony ten 
dodatek do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2021 r.? Na-
leży wskazać, iż wobec części pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę nie dokonano wzrostu 
wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę 
w  wysokości nie niższej niż 1 200 zł miesięcznie, przy czym od 
dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 
1 100  zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki 
albo położnej. Kwoty te były natomiast wypłacane w formie 
dodatku obok wynagrodzenia zasadniczego. Czy wobec takich 
osób znajdzie zastosowanie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 
listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii kadr medycznych (Dz. U. 2020 r, poz.2401)? 

Z wyrazami szacunku,

Prezes NRPiP  
Zofia Małas
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O  
dpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 21 lipca 2021 r. 
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Dialogu Społecznego 
DSW.0212.171.2021.MM 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes, 

Odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca br. (znak: NIPIP-NRPiP-
-DS.015.277.2021.MT) dotyczącego ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych 
i związanych z tym zmianami wynagrodzeń, Departament Dialogu 
Społecznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Odpowiadając na pytania pierwsze i drugie należy wskazać, że 
kwoty odpowiadające kwotom tzw. dodatku „zembalowego” od dnia 
1 lipca 2021 r. nadal będą wypłacane w oparciu o przyjęty współczyn-
nik korygujący. Pozwoli to zabezpieczyć wszystkich świadczeniodaw-
ców, którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymywali znaczone środki 
finansowe w fundusze niezbędne do utrzymania wysokości dotych-
czasowych wynagrodzeń osób które uzyskały wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 
137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1398, z późn. zm.). 

Zasady ustalania współczynnika korygującego, o którym mowa wy-
żej określone zostały przez Prezesa NFZ w zarządzeniu Nr 122/2021/
DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. 
w  sprawie określenia współczynników korygujących dotyczą-
cych świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz 
ratowników medycznych ust. 1 § 1 tego zarządzenia stanowi, że: 

 „Określa się współczynniki korygujące dotyczące świadczeń udzie-
lanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie 
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świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdro-
wotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest 
kapitacyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środków wynikających 
z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę 
w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące 
dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.” 

Jednocześnie w ust. 2 § 1 wskazano, że: „Od 1 lipca 2021 r. mie-
sięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w 
ust.  1, jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świad-
czeń udzielanych przez pielęgniarki i położne określonych w umowie 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r.”.

Odpowiadając na pytania trzecie i czwarte należy wskazać, że za-
łącznik do ustawy ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne 
im współczynniki pracy określa, że podział na grupy zawodowe został 
oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym 
stanowisku. Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego realizu-
jąc więc postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego 
pracownika do właściwej grupy zawodowej, powinien więc brać 
pod uwagę wykształcenie, nie tyle posiadane, co wymagane na sta-
nowisku na którym zatrudniony jest pracownik. 

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy określając jedynie naj-
niższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych (ustawa nie tworzy 
siatki płac), jednocześnie nie wyłączają w żadnym miejscu przepisów 
ogólnych Kodeksu pracy. W pierwszym rzędzie dokonując usta-
lenia wynagrodzenia pracownika pracodawca kierować powinien 
się ogólna dyrektywa prawa pracy określoną w art. 78 Kp. Ponadto 
w  przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są 
pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie 
same obowiązki, lecz posiadają różne - lecz porównywalne - kwali-
fikacje, wówczas pracodawca stosować powinien art. 183c Kodeksu 
pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego 
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej war-
tości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie 
wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
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potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych prze-
pisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porów-
nywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 Kodeksu pracy). 

Odpowiadając na pytanie piąte uprzejmie informuję, że art. 19 ust. 
1 pkt 1 i 2 dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych będących świadczeniodawcami które wykonują 
zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 
które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Obejmuje więc swym zakresem pielęgniarki i położne zatrudnione 
u świadczeniodawcy zatrudnione zarówno w ramach stosunku pracy 
jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Pielęgniarkom takim zatrudniający je świadczeniodawcy zobowią-
zani są zapewnić od dnia 30 czerwca 2021 r.: 

• w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy (stosunku służbowego) - wynagrodzenie, w tym 
wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości nie niższej niż ich wy-
nagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w 
umowie o pracę aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r.;  

• w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach 
umowy cywilnoprawnej - wynagrodzenie w wysokości nie niższej 
niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tej umowy na 
dzień 30 czerwca 2021 r. 

Z poważaniem 
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu 
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W  
ynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 roku

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące wy-
nagradzania pracowników medycznych. Przygotowaliśmy listę 
najczęściej zadawanych pytań na temat wynagrodzeń medyków 
po zmianie przepisów. 

Pytanie 1: W przypadku jednostek innych niż SPZOZ, które 
w drodze porozumień zawartych z personelem włączyły do-
datek za wysługę lat określony w kolumnie 9, brak jest moż-
liwości prawidłowego rozliczenia przysługujących pracow-
nikom podwyżek, gdyż wynagrodzenie zasadnicze (liczone 
wraz z wysługą lat włączoną do wynagrodzenia) przewyższa 
minimalne wynagrodzenie wynikające z ustawy. Czy należy 
zatem dokonać matematycznego podziału wynagrodzenia 
zasadniczego na część związaną z dodatkiem stażowym i na-
stępnie dokonać porównania z wynagrodzeniem należnym 
na podstawie ustawy?

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. określa obowiązek ustale-
nia wynagrodzeń zasadniczych na poziomie nie niższym 
niż wynikający z ustawy. W każdym więc przypadku - 
również gdy wynagrodzenie danego pracownika ma cha-
rakter jednoskładnikowy i de facto sprowadza się tylko 
do wynagrodzenia zasadniczego - pracodawca realizując 
ustawę dokonać musi sprawdzenia czy faktyczne / należne 
wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika po dniu 
1 lipca 2021 r. ustalone jest w wysokości co najmniej naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego wykonującego dla 
danego pracownika z ustawy. Dokonując takiego spraw-
dzenia pracodawca nie jest zobowiązany do dokonywa-
nia podziału faktycznego wynagrodzenia zasadniczego 
danego pracownika. W przypadku więc gdy faktyczne 
wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika jest wyż-
sze niż wynikające z ustawy z 8 czerwca 2017 r. najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze pracodawca nie uwzględnia 
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takiego pracownika w informacji o której mowa w par. 2 
rozporządzenia z 5 lipca 2021 r.

Pytanie 2: W kolumnie 16 należy podać składki na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe. Ponieważ tabela odnosi się do 
miesiąca maja 2021 pojawia się pytanie, czy w przypadku 
pracowników dla których nie nalicza się części składek wsku-
tek przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru składek 
należy przeliczyć te składki bez uwzględniania ogranicze-
nia wynikającego z przekroczenia 30-krotności podstawy 
wymiaru?

W tabeli należy wykazywać faktyczne koszty po stronie 
pracodawcy, które związane są - w przypadku danego 
pracownika - z wypłatą jego wynagrodzenia. Oczywiście 
w przypadku gdy pracodawca nie będzie na dzień sporzą-
dzania informacji posiadł wiedzy o uzyskiwanych przez 
danego pracownika wynagrodzeniach u innych pracodaw-
ców informacja przez niego sporządzana będzie mogła 
uwzględniać wyłącznie dane, które posiada.

Pytanie  3:  W kolumnie 17 pojawia się pozycja Składki na 
ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ składki te są pokrywane 
przez pracownika (wchodzą w skład wynagrodzenia brutto) 
pojawia się pytanie, czy należy je wykazać w kwocie naliczo-
nej, czy też podać w tej kolumnie wartość zerową?

W związku z tym, że składka chorobowa zostanie już wy-
kazana w kwocie wynagrodzenia brutto danego pracow-
nika w kolumnie 17 (Tabeli 1) i w kolumnie 16 (Tabeli 2) 
należy wykazać składkę w wartości „0”.

Pytanie 4: W kolumnie 23 pojawia się pozycja Wpłaty na 
Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy w tej kolumnie nale-
ży ująć tylko część finansowaną przez zakład pracy, czy też 
uwzględnić wartość pokrywaną przez pracownika w ramach 
wynagrodzenia brutto?

Co do zasady należy wykazać całość kosztu wynagrodze-
nia danego pracownika. Z uwagi na fakt, że część składki 
na PPK pokrywana przez pracownika zostanie już wy-
kazana jako jego wynagrodzenie brutto, w kolumnie 23 
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(Tabeli 1) i w kolumnie 22 (Tabeli 2) należy wykazać tylko 
koszt pok rywany przez pracodawcę.

Pytanie 5: Co należy wpisać w kolumnie „wynagrodzenie za
sadnicze” czy np. należy wpisać wynagrodzenie zasadnicze 
pielęgniarki wraz ze wzrostem wynagrodzenia na podstawie 
art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze
niach opieki zdrowotnej?

W kolumnie wynagrodzenie zasadnicze należy wskazać 
wysokość faktycznego wynagrodzenia zasadniczego należ-
nego danemu pracownikowi za miesiąc maj 2021 r. Należy 
przy tym pamiętać, że informacja sporządzana jest jedynie 
dla pracowników, dla których według stanu na dzień 31 
maja 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze było niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod
miotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz 
z 2021 r. poz. 1104).

Pytanie 6: Czy należy obie tabele wypełnić i wysłać do NFZ 
czy wyłączenie tabelę nr 2?

Tak, należy wypełnić i przesłać obie tabele za pośrednic-
twem SZOI/Portalu świadczeniodawcy w formacie CSV 
zgodnie z regułami określonymi w komunikacie udostęp-
nionym w SZOI/Portalu świadczeniodawcy 12 lipca 2021 r.

Pytanie 7: Jak interpretować zapis „plik dotyczy pojedynczej 
umowy” tzn. ogólnej umowy z NFZ np. 124/208347? Czy po-
szczególnych umów na dane zakresy np.: 124/208347/01/2021, 
124/208347/02/1/2021 itp.? Jeśli mamy przygotować plik na 
każdą szczegółową umowę np. 124/208347/02/1/2021 to 
w takim razie gdzie przypisać personel pracowni RTG, re-
jestratorki medyczne, administrację czy pracowników działu 
gospodarczego?

Tak. Plik ma być przygotowany do umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ zgodnie z ustawą 
o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 132) NFZ finan-
suje świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umów o 
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udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Personel pracow-
ni RTG i rejestratorki medyczne należy przypisać do umo-
wy/umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy 
realizacji, której/których osoby te uczestniczą w udziela-
niu świadczeń opieki zdrowotnej. W stosunku do admi-
nistracji i pracowników działu gospodarczego należy ich 
wykazać o ile są to pracownicy działalności podstawowej, 
inni niż pracownicy wykonujący zawód medyczny zgodnie 
z definicją w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni
czego niektórych pracowników zatrudnionych w podmio
tach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830, z późn. zm.).

Pytanie 8: Jak rozumieć zapis paragrafu 1 ust. 2 Zarządzenia 
nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
- czy mamy prawo spodziewać się środków finansowych na 
podwyżki jak wg stanu na 30 czerwca 2021r.?

§ 1 zarządzenia nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczy prze-
kazywania po 30 czerwca 2021 r. dodatkowych środków 
z tytułu świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położ-
ne na pods tawie OWU tzw. „zembalowe” w takiej samej 
wysokości jak w czerwcu 2021 r.

Pytanie 9: Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lip-
ca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
dotyczy to również pracowników podmiotów leczniczych 
posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w rodzaju POZ?

Tak, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 
2021 r. dotyczy również pracowników podmiotów leczni-
czych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju POZ.

Pytanie 10: W jaki sposób należy ustalić wynagrodzenie za 
maj pracowników na zwolnieniu chorobowym lub urlopie.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z pojęciem 
kwoty należnego wynagrodzenia, którym posługują się 
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przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lip-
ca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) informujemy, że użyte w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych wa
runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1235) wyrażenie: „(…) kwoty należ-
nego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika za 
miesiąc maj 2021 r., wynagrodzenia brutto, pozostających 
po stronie pracodawcy kosztach składek na ubezpiecze-
nia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy 
i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kosztach wpłat 
na Pracownicze Plany Kapitałowe (…)” zastosowane zos-
tało w znaczeniu funkcjonalnym, co oznacza, że nie jest 
ono w każdym przypadku tożsame z wynagrodzeniem 
rzeczywiście naliczonym i wypłaconym, ale w przypadku 
np. osób zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym, 
które w miesiącu maju 2021 r. przebywały na urlopie, 
zwolnieniu chorobowym itp. powinno zostać w tabelach 
wykazane jako wynagrodzenie należne, jakie otrzymałby 
taki pracownik gdyby w miesiącu maju pracował, ustalone 
w sposób określony dla wynagrodzenia urlopowego w art. 
172 Kodeksu Pracy.
Art. 172 KP [Wynagrodzenie urlopowe] Za czas urlopu 
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzy-
mał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki 
wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przecięt-
nego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego 
wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być 
przedłużony do 12 miesięcy”.

Pytanie 11: Czy w tabeli 1 stanowiącej załącznik do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. w kolumnie 
13 należy ująć dodatek wyrównawczy OWU stanowiący do-
pełnienie wynagrodzenia pielęgniarki do kwoty 1 600 brutto 
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brutto oraz dodatek specjalny będący formą rozdysponowa-
nia dodatkowych środków otrzymanych przez pracodawcę 
z NFZ na świadczenia dla pielęgniarek?

Wykazanie w/w dodatków w tabeli nr 1 powoduje, iż 
wartość kolumny 25 - „Razem wynagrodzenie, składki 
i wpłaty”, w niektórych przypadkach bywa większa od 
wartości kolumny 24 z tabeli 2. Zgodnie z wytycznymi 
NFZ przekazanymi w komunikacie SZOI ws. przekaza-
nia informacji o pracownikach objętych ustawą o sposo-
bie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
z dnia 13.07.2021 r. wartość kolumny T1-25 nie może być 
większa niż T2-24 i w takiej formie nie może być przeka-
zana do NFZ.
W przypadku wpisania do kolumny 13 tabeli 1 kwot „do
datku wyrównawczego OWU” w tabeli drugiej kwoty te 
należy uwzględnić w wartości wskazanej w kol 8 (w przy-
padku przeznaczenia tych środków na wzrost wynagro-
dzenia zasadniczego).

Pytanie 12: Czy w tabeli 1 kolumnie 17 i tabeli 2 kolumnie 
16 należy wykazać wartość składki na ubezpieczenie cho-
robowe? Jeżeli tak, to czy w tabeli 1 kolumnie 16 i tabeli 
2 kolumnie 15 należy także podać składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe pracownika?

Tak jak wskazano w treści rozporządzenia w tabelach 
należy przekazać informacje dotyczące: „kwoty należne-
go wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika za 
miesiąc maj 2021 r., wynagrodzenia brutto, pozostających 
po stronie pracodawcy kosztach składek na ubezpiecze-
nia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy 
i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kosztach wpłat 
na Pracownicze Plany Kapitałowe”
Z uwagi na fakt, że składki na ubezpieczenie chorobowe 
opłacane są ze środków pracownika, które są już wykazane 
jako element składowy wynagrodzenia brutto w kolum-
nach 8-15 w kolumnie 17 (w tabeli 1) i w kolumnie 16 
(w tabeli 2) należy wykazać wartość 0 zł.
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Pytanie 13: Czy informacja o której mowa w § 2 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. dotyczy tylko 
pracowników?

Tak, informacja o której mowa w § 2 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. dotyczy tylko pracow-
ników. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia:
„Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej 
„Funduszem”, określa współczynniki korygujące, o któ-
rych mowa w § 16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia 
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, uwzględniając wysokość dodatkowych 
środków wykazanych w informacji przekazanej, w termi-
nie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia, przez świadczeniodawcę posiadającego umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu za po-
średnictwem serwisów internetowych, o których mowa 
w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, 
obejmującej dane:
1) według stanu na dzień 31 maja 2021 r. o pracownikach 
wykonujących zawód medyczny oraz pracownikach dzia-
łalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący 
zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest 
niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, usta-
lonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodze
nia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 
oraz z 2021 r. poz. 1104), zwanej dalej „ustawą o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego”, 
zawierającej …”.

Pytanie 14: Czy w wykazie informacji, który został do nas 
skierowany możemy wykazać pracowników zatrudnionych 
od 1 czerwca br. ( tj. pracowników, co do których jesteśmy 
zobowiązani do podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca br.)?

Pytanie 15: Czy mamy wykazać diagnostę laboratoryjnego, 
który był zatrudniony do 30 czerwca br.?

Pytanie  16: Jeżeli mamy bezwzględnie wykazać stan ma 
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31 maja br., to co z refundacją dla osób, którzy są zatrud-
nieni od czerwca br. (zatrudniono 2 osoby na stanowisku 
rejestratorki medycznej) albo zmienia im się wykształcenie 
na wyższe. Czy otrzymamy na nie dofinansowanie?

Informujemy, że zgodnie z dyspozycją zawartą w par. 2 ust. 
1 pkt 1 do OW NFZ należy przekazać dane: „(…) według 
stanu na dzień 31 maja 2021 r. o pracownikach wykonu-
jących zawód medyczny oraz pracownikach działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód 
medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe 
od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.

Pytanie 17: Czy tworząc zapisy w ustawie o najniższym wynag-
rodzeniu zasadniczym niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych zwrócili Państwo uwagę na 
fakt, że proponowane od lipca br. wynagrodzenia rejestra-
torek medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem 
i  kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym będzie takie 
same (grupa 9 i 10)?

Informujemy, że od czasu zmiany brzmienia załącznika 
do ustawy dokonanego decyzją ustawodawcy w 2018 r. 
ten sam współczynnik służący do obliczania wysokości 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego przypisany jest 
do grupy zawodowej 9 - obejmującej: „Pielęgniarka albo 
położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada 
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dzie-
dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” oraz 
do grupy 10 - obejmującej: „Fizjoterapeuta albo inny pra-
cownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony 
w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej, inny 
niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający 
średniego wykształcenia” a więc również osoby zatrudnio-
ne na stanowiskach pracy niemedycznych pracowników 
działalności podstawowej od których wymaga się śred-
niego wykształcenia.

Pytanie 18: Czy uzyskanie przez pielęgniarkę tytułu specja-
listy w dziedzinie nie mającej zastosowania na stanowisku 
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pracy, na którym jest zatrudniona należy zakwalifikować 
do podwyżki. Na przykład: Jak zakwalifikować pielęgniarkę 
posiadającą tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii pracującą 
w podstawowej opiece zdrowotnej. W naszej ocenie (ustawa 
POZ) specjalizacja, która nie ma zastosowania na stanowisku 
pracy nie ma wpływu na podniesie jakości świadczonych 
usług.

Należy wskazać, że załącznik do ustawy ustanawiający 
11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pra-
cy określa, że podział na grupy zawodowe został oparty 
o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym 
stanowisku. Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego 
realizując więc postanowienia ustawy w zakresie kwali-
fikowania danego pracownika do właściwej grupy zawo-
dowej, powinien więc brać pod uwagę wykształcenie, nie 
tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, na którym 
zatrudniony jest pracownik.
Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy określając je-
dynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych 
(ustawa nie tworzy siatki płac), jednocześnie nie wyłączają 
w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. 
W pierwszym rzędzie dokonując ustalenia wynagrodzenia 
pracownika pracodawca kierować powinien się ogólna 
dyrektywa prawa pracy określoną w art. 78 Kp. Ponadto 
w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrud-
nieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy 
wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - lecz 
porównywalne - kwalifikacje, wówczas pracodawca stoso-
wać powinien art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie z którym 
pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 
Pracami o jednakowej wartoś ci są prace, których wy-
konywanie wymaga od pracowników porównywalnych 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką 
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej 
odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 Kodeksu pracy).
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Pytanie 19: Kogo obejmują podwyżki wynagrodzenia?
Podwyżki dotyczą pracowników wykonujących zawód 
me dyczny oraz pracowników działalności podstawowej, 
innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, któ-
rych wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie
których pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz
niczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 
1104), zwanej dalej „ustawą o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego”. Natomiast zgodnie z art. 
2 ust. 4 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego „pracownik działalności podstawowej, 
inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny” to osoba 
zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie lecz-
niczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, 
która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych 
zakładu leczniczego, których działalność jest związana 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na 
stanowisku działalności podstawowej określonym w czę-
ści pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Pytanie 20: Zgodnie z paragrafem 1 ust.1 pkt.2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. świadczeniodawca ma 
podać kwoty wynagrodzenia brutto i koszty składek na ubez-
pieczenia społeczne (...) pozostających po stronie pracodawcy 
zgodnie z określonym wzorem, załącznikiem nr 1. W tym 
właśnie załączniku jest poz. 17 „Składki na ubezpieczenie 
chorobowe”. To ubezpieczenie nie jest kosztem pracodawcy, 
potrącamy je z wynagrodzenia brutto pracownika, czy należy 
je obliczyć i uzupełnić tą pozycję, czy wpisać zero. Ponadto 
jakie kwoty należy wpisać w pozycje od 16 do 23, czy mają 
to być koszty pracodawcy, czy suma kosztów pracownika 
i pracodawcy.

Patrz odpowiedź na pytanie 12.
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Pytanie 21: Czy podwyżki dotyczą również osoby zatrudnione 
na umowach cywilnoprawnych?

Nie, w informacji wpisujemy tylko osoby zatrudnione 
w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 22: Czy w informacji o której mowa w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. należy uwzględnić 
rezydentów i stażystów?

Nie, w informacji nie uwzględniamy rezydentów oraz sta-
żystów ponieważ wynagrodzenie tej grupy osób pokrywa-
ne jest z budżetu państwa.

Pytanie 23: Jakich pracowników należy wykazać w tabeli, 
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
5 lipca 2021 r.?

W tabeli należy wykazać informację tylko o: „pracowni-
kach (...), których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. 
(...)”. - a więc nie należy wykazywać pracowników, których 
wynagrodzenie zasadnicze na dzień 31 maja 2021 r. wy-
nosiło np. 4 500 zł, a najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
wynikające dla nich z ustawy wynosi 4 185,65 zł.

Pytanie 24: Kogo podmiot leczniczy powinien wykazać w ta-
beli: pracownika zatrudnionego do dnia 31 maja 2021 r. czy 
pracownika zatrudnionego od dnia 1 czerwca 2021 r.?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. do OW 
NFZ należy przekazać dane: „(…) według stanu na dzień 
31 maja 2021 r. o pracownikach wykonujących zawód 
medyczny oraz pracownikach działalności podstawowej, 
innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, któ-
rych wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach ok-
reślonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.

Pytanie 25: Jak uzupełnić tabele w przypadku gdy pracownik 
uprawniony do podwyżki zatrudniony jest na 0,5 etatu?

Jeżeli pracownik uprawniony do podwyżki zatrudniony 
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jest w podmiocie leczniczym na pół etatu w tabeli, o której 
mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 
2021 r. należy wpisać wynagrodzenie (pełne i pochodne) 
w przeliczeniu jak przy pełnym, całym etacie a w kolumnę 
wymiar etatu 0,5.
Przykład 1
Osoba zatrudniona na pełny etat ale swój czas dzieli od-

powiednio po 50% w ramach dwóch umów.
Jeżeli wysokość wynagrodzenia tej osoby wynosi np. 100 

to:
W pliku dotyczącym jednej umowy należy podać:

Wymiar etatu = 0,5,
Wysokość wynagrodzenia = 100

W pliku dotyczącym drugiej umowy należy podać:
Wymiar etatu = 0,5
Wysokość wynagrodzenia = 100

Przykład 2
Osoba zatrudniona na pełny etat ale swój czas dzieli odpo-

wiednio po 50% na pracę w ramach umowy z NFZ a  w 
50% na pracę nie związaną z umową z NFZ.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia tej osoby wynosi np. 100 
to:

W pliku dotyczącym umowy należy podać:
Wymiar etatu = 0,5
Wysokość wynagrodzenia = 100

Przykład 3
Osoba zatrudniona na 0,5 etatu i cały swój czas przeznacza 

na pracę w ramach umowy z NFZ.
Jeżeli wysokość wynagrodzenia tej osoby za pracę na 0,5 

etatu wynosi np. 100 to:
W pliku dotyczącym umowy należy podać:

Wymiar etatu = 0,5
Wysokość wynagrodzenia = 200 (wartość, jaką otrzy-

małaby osoba gdyby była zatrudniona na cały etat)
Przykład 4
Osoba zatrudniona na 0,5 etatu i swój czas dzieli odpo-

wiednio po 50% w ramach dwóch umów.
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Jeżeli wysokość wynagrodzenia tej osoby za pracę na 0,5 
etatu wynosi np. 100 to:

W pliku dotyczącym jednej umowy należy podać:
Wymiar etatu = 0,25 (jako 50% z 0,5 etatu)

Wysokość wynagrodzenia = 200 (wartość, jaką otrzyma-
łaby osoba gdyby była zatrudniona na cały etat)

W pliku dotyczącym drugiej umowy należy podać:
Wymiar etatu = 0,25 (jako 50% z 0,5 etatu)

Wysokość wynagrodzenia = 200 (wartość, jaką otrzyma-
łaby osoba gdyby była zatrudniona na cały etat)

Pytanie 26: Czy NFZ nie będzie już podawał środków pod-
wyżkowych dla pielęgniarek jak przez ostatnie lata tylko 
teraz będą obowiązywały nowe stawki minimalnego wy-
nagrodzenia zasadniczego dla personelu zatrudnionego na 
umowę o pracę?

Tak. Odrębne, dedykowane dla poszczególnych osób zat-
rudnionych u świadczeniodawców strumienie środków 
finansowych zostały wygaszone po dniu 30 czerwca 2021 
r. Jednocześnie kwoty odpowiadające kwotom tzw. do-
datku „Zembalowego” od dnia 1 lipca 2021 r. nadal będą 
wypłacane w oparciu o przyjęty współczynnik korygujący. 
Pozwoli to zabezpieczyć wszystkich świadczeniodawców, 
którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymywali znaczone 
środki finansowe w fundusze niezbędne do utrzymania 
wysokości dotychczasowych wynagrodzeń osób które uzy-
skały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1398, z późn. zm.).
Zasady ustalania współczynnika korygującego, o którym 
mowa wyżej określone zostały przez Prezesa NFZ w za-
rządzeniu Nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia 
współczynników korygujących dotyczących świadczeń 
udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowni
ków medycznych. ust. 1 § 1 tego zarządzenia stanowi, że:
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„Określa się współczynniki korygujące dotyczące świad-
czeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłą-
czeniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakre-
sie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest 
kapitacyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środków 
wynikających z ustalenia tych współczynników na średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położ-
nych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za 
pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dnia-
mi pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, 
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.”

Pytanie 27: Czy personel typu: sprzątaczka, informatyk, kon-
serwator, rejestratorka zaliczają się do pracowników dzia-
łalności podstawowej? Co decyduje o zaliczeniu, bądź nie?

Definicja pojęcia pracownik działalności podstawowej, 
inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny zawarta 
jest w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o spo
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, który nakazuje uznać za takiego pracownika 
osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmio-
cie leczniczym, inną niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach or-
ganizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność 
jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, za-
trudniona na stanowisku działalności podstawowej okreś-
lonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku 
analogicznym.
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 5 usta-
wy o działalności leczniczej, tj. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wy
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maganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) określa w za-
łączniku, że do grupy pracowników działalności podsta-
wowej zalicza się osoby zatrudnione m.in. na stanowisku 
salowej (lp. 148 i 149), rejestratora medyczna / sekretarka 
medyczna (lp. 142 i 143). Osoby zatrudnione na stano-
wisku informatyk zaliczane są natomiast do grupy pra-
cowników określanych jako „Pracownicy administracyjni, 
techniczni i ekonomiczni”.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakresem ustawy 
objęte są nie tylko osoby zatrudnione na stanowiskach 
ujętych w ww. rozporządzeniu, ale również pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach analogicznych (zapis o „sta-
nowisku analogicznym” został wprowadzony do ustawy 
z uwagi na fakt, że zakresem ustawy objęte są wszystkie 
podmioty lecznicze zatrudniające pracowników niezależ-
nie od formy w jakiej działają - a więc również podmioty 
będące przedsiębiorcami, które nie są wprost objęte zak-
resem przedmiotowego rozporządzenia).

Pytanie 28: Czy rejestratorka z wyższym wykształceniem ma 
być zaliczona do grupy 6, 10 czy 11?

Kwalifikacja do poszczególnych grup zawodowych od-
bywać się powinna w oparciu o kwalifikacje wymagane 
od pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku 
pracy. Wprowadzenie do załącznika do ustawy będącego 
integralną częścią tej regulacji stanowi wyraźnie: „Grupy 
zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowa-
nym stanowisku”.

Pytanie 29: Dotychczas przekazywane środki (tzw. „zembalo
we”) były dla pracowników na umowę o pracę oraz na umowy 
cywilnoprawne. Czy NFZ przestanie przekazywać dotych-
czasowe środki czy tylko dodatkowo będzie przekazywał 
nowe środki na uzupełnienie różnicy w wynagrodzeniach 
personelu zatrudnionego na umowę o pracę?

Patrz odpowiedź na pytanie 27.
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Pytanie 30: Do NFZ należy przekazać imienne dane pracow-
nika zatrudnionego w maju 2021. Co w sytuacji kiedy ta 
osoba przestanie pracować albo będzie na zwolnieniu czy też 
urlopie macierzyńskim/rodzicielskim? NFZ będzie wypłacał 
i trzeba będzie oddawać? Czy może będzie to pokrywać część 
kosztów zastępstwa?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. do OW 
NFZ należy przekazać dane: „(…) według stanu na dzień 
31 maja 2021 r. o pracownikach wykonujących zawód 
medyczny oraz pracownikach działalności podstawowej, 
innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, któ
rych wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach ok-
reślonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
Jednocześnie w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych 
z pojęciem kwoty należnego wynagrodzenia, którym po-
sługują się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad
czeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) informujemy, 
że użyte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
5 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1235) wyrażenie: „(…) 
kwoty należnego wynagrodzenia zasadniczego danego 
pracownika za miesiąc maj 2021 r., wynagrodzenia brutto, 
pozostających po stronie pracodawcy kosztach składek na 
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidar-
nościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kosztach 
wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (…)” zastosowane 
zostało w znaczeniu funkcjonalnym, co oznacza, że nie 
jest ono w każdym przypadku tożsame z wynag rodzeniem 
rzeczywiście naliczonym i wypłaconym, ale w przypadku 
np. osób zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym, 
które w miesiącu maju 2021 r. przebywały na urlopie, 
zwolnieniu chorobowym itp. powinno zostać w tabelach 
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wykazane jako wynagrodzenie należne, jakie otrzymałby 
taki pracownik gdyby w miesiącu maju pracował, ustalone 
w sposób określony dla wynagrodzenia urlopowego w art. 
172 Kodeksu Pracy.
Art. 172 Kp stanowi: „Za czas urlopu pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym 
czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą 
być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczę-
cia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości 
wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 
miesięcy.”.

Pytanie 31: Pytanie j.w. tylko w sytuacji kiedy już dany pracow-
nik jest na zwolnieniu i wróci np. dopiero w październiku.

Patrz odpowiedź na pytanie 30.
Pytanie 32: Jakie składowe wynagrodzenia (przykładowo) 

mogą zostać zaliczone do kolumny 13? Nie zalicza się tam 
„zembalowe” bo nie jest zależne od wynagrodzenia zasad-
niczego.

W kolumnie 13 tabeli 1 należy wykazywać przede wszyst-
kim kwot wypłacanych na podstawie „rozporządzeń 
OWU” w formie dodatków do wynagrodzenia.

Pytanie 33: Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27.11.2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide
mii kadr medycznych, pielęgniarki nie mogą mieć od 1 lipca 
niższego wynagrodzenia, niż dotychczas (a więc niższego, 
niż przy uwzględnieniu „zembalowego”). 
Wobec tego, pytanie: czy wykazując w tabeli wynagrodze-
nie zasadnicze pielęgniarki za maj 2021 wpisywać wysokość 
wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego z „zembalowym”, 
czy bez niego.
Jeśli wpiszemy z „zembalowym”, to od NFZ nie otrzyma-
my środków na sfinansowanie „zembalowego”, a w efekcie 
podwyżki w większości sfinansują sami świadczeniodawcy.
Czy na pewno, w tabeli, powinniśmy więc wpisać wynagro-
dzenie zasadnicze pielęgniarek bez zembalowego ?”
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W tabeli należy wpisywać faktyczne wynagrodzenie za-
sadnicze danego pracownia za miesiąc maj 2021 r., a więc 
w przy padku pielęgniarki, której wynagrodzenie za sad ni-
cze zostało podwyższone o kwotę 1 200 zł brutto w związ-
ku z dotychczasowymi regulacjami określonymi w rozpo-
rządzeniach zmieniających „rozporządzenie OWU” w peł-
nej wysokości obejmującej również kwotę finansowaną 
w ramach „zembalowego”. Jak wskazano w odpowiedzi na 
pytanie 1 kwoty odpowiadające kwotom tzw. dodatku „ze
mbalowego” od dnia 1 lipca 2021 r. nadal będą wyp łacane 
w oparciu o przyjęty współczynnik korygujący zgodnie 
z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 
122 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Pytanie 34: Czy w tabeli składki na ubezpieczenia podajemy 
łącznie, tj. zapłacone przez pracownika i pracodawcę czy 
tylko płacone przez pracownika?

Patrz odpowiedź na pytanie 12.
Pytanie 35: W komunikatach wszędzie pisze się o stanie wyna-

grodzeń na 1 maja, a co w sytuacji kiedy podmiot zatrudnił 
np. pielęgniarkę po licencjacie 1 czerwca i dostała wynagro-
dzenie zasadnicze 4 000 zł?

Tabele zgodnie z dyspozycją wyrażoną w § 2 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. do 
OW NFZ należy przekazać dane: „(…) według stanu na 
dzień 31 maja 2021 r. o pracownikach wykonujących zawód 
medyczny oraz pracownikach działalności podstawowej, 
innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, któ
rych wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach ok-
reślonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. (…).

Pytanie 36: Czy pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty 
w dziedzinie pediatrii oraz kursem kwalifikacyjnym z pie-
lęgniarstwa rodzinnego, pracująca w podmiocie leczniczym 
będącym przedsiębiorcą na stanowisku pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej, która na swoim stanowisku pracy zgodnie 
z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej ma wymagane kwalifikacje:
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■ tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
■ albo kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ro-

dzinnego,
■ albo szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego,
■ albo kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ro-

dzinnego, 
■ albo tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

powinna być zakwalifikowana do grupy 7 czy 9?
Kwalifikacja do poszczególnych grup zawodowych od-
bywać się powinna w oparciu o kwalifikacje wymagane 
od pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku 
pracy. Wprowadzenie do załącznika do ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. będącego integralną częścią tej regulacji 
stanowi wyraźnie: „Grupy zawodowe według kwalifikacji 
wymaganych na zajmowanym stanowisku”.
W przypadku więc gdy na stanowisku pracy zajmowanym 
przez danego pracownika określono wymagania miesz-
czące się w zakresie:
„Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniar-

stwa albo położna z tytułem zawodowym magister po-
łożnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia” ▶ współczynnik pracy wynosi dla 
niego 1,06.

„Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z 
tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniar-
stwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo 
magister położnictwa” ▶ współczynnik pracy wynosi 
dla niego 0,81.

„Pielęgniarka albo położna inna niż określona w powyżej 
wymienionych pkt, która nie posiada tytułu specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej za-
stosowanie w ochronie zdrowia” ▶ współczynnik pracy 
wynosi dla niego 0,73.
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Pytanie 37: Czy rejestratorka z wykształceniem średnim zat-
rudniona w podmiocie będącym przedsiębiorcą powinna 
zostać zakwalifikowana do grupy 10 czy 11?

Definicja pojęcia pracownik działalności podstawowej, 
inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny zawarta 
jest w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o spo
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, który nakazuje uznać za takiego pracownika 
osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmio-
cie leczniczym, inną niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach or-
ganizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność 
jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej 
okreś lonym w części pierwszej załącznika do rozporzą-
dzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku 
analogicznym.

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 5 usta-
wy o działalności leczniczej, tj. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wy
maganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) określa w za-
łączniku, że do grupy pracowników działalności podsta-
wowej zalicza się osoby zatrudnione m.in. na stanowisku 
rejestratora medyczna / sekretarka medyczna (lp. 142 i 143) 
przy wymaganiach na stanowisku wykształcenie średnie.
W związku z powyższym w przypadku osoby zatrudnionej 
na stanowisku rejestratorka medyczna / sekretarka me-
dyczna co do zasady obowiązywać powinien współczyn-
nik pracy wynoszący 0,73 czyli przypisany do grupy 10: 
„Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik 
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działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia”.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakresem ustawy 
objęte są nie tylko osoby zatrudnione na stanowiskach 
ujętych w ww. rozporządzeniu, ale również pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach analogicznych. Zapis o „sta
nowisku analogicznym” został wprowadzony do ustawy z 
dnia 8 czerwca 2017 r. z uwagi na fakt, że zakresem ustawy 
objęte są wszystkie podmioty lecznicze zatrudniające pra-
cowników niezależnie od formy w jakiej działają - a więc 
również podmioty będące przedsiębiorcami, które nie są 
wprost objęte zakresem przedmiotowego rozporządzenia.

Pytanie 38: Czy ustawa z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni
czego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw obejmuje prywatne 
gabinety lekarskie działające w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej bądź wspólników spółek cywilnych takich indy-
widualnych praktyk? Jeżeli tak, to czy osoby zatrudnione na 
stanowiskach: asystent biurowy, recepcjonista, sprzątaczka 
podlegają pod ww. podwyżki? Czy podwyżki dotyczą umów 
zleceń?

Zakres podmiotowy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o spo
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych określony został w jej art. 1 który stanowi, że: 
Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, 
innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający 
rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego.
Oznacza to, że przepisy ustawy znajdują zastosowanie do 
wszystkich podmiotów leczniczych w tym również tych 
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które działają w formie spółek. Nie obejmują one natomiast 
praktyk lekarskich niebędących podmiotami leczniczymi.
Odnosząc się do drugiej części pytań informuję, że defi-
nicja pojęcia pracownik działalności podstawowej, inny 
niż pracownik wykonujący zawód medyczny zawarta jest 
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 20217 r. o sposo
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, który nakazuje uznać za takiego pracownika 
osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmio-
cie leczniczym, inną niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach or-
ganizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność 
jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, za-
trudniona na stanowisku działalności podstawowej okre-
ślonym w części pierwszej załącznika do rozporządze-
nia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku 
analogicznym.
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 5 usta
wy o działalności leczniczej, tj. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wy
maganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) określa w za-
łączniku, że do grupy pracowników działalności podsta-
wowej zalicza się osoby zatrudnione m.in. na stanowisku 
salowej (lp. 148 i 149), rejes tratora medyczna / sekretarka 
medyczna (lp. 142 i 143). Należy jednocześnie wskazać, 
że osoby zatrudnione na stanowiskach ujętych w tabeli 
„Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni” 
oraz tabeli „Pracownicy gospodarczy” nie są objęci za-
kresem ustawy jako niezaliczani do grupy pracowników 
działalności podstawowej.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakresem ustawy 
objęte są nie tylko osoby zatrudnione na stanowiskach 
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ujętych w ww. rozporządzeniu, ale również pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach analogicznych (zapis o „sta
nowisku analogicznym” został wprowadzony do ustawy 
z uwagi na fakt, że zakresem ustawy objęte są wszystkie 
podmioty lecznicze zatrudniające pracowników niezależ-
nie od formy w jakiej działają - a więc również podmioty 
będące przedsiębiorcami, które nie są wprost objęte zak-
resem przedmiotowego rozporządzenia).

Pytanie 39: Pracownik podwyższa kwalifikacje, kończy studia 
licencjackie. Cały czas jest zatrudniony na tym samym stano-
wisku. Czy w takim przypadku, zgodnie z ustawą o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektó
rych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(Dz.U z 2021r. poz.1104), pracodawca zmienia grupę dla tego 
pracownika i oblicza wynagrodzenie z zastosowaniem wyż-
szego współczynnika pracy?

Wszystko zależy od regulacji wewnątrzzakładowych ob-
wiązujących w danym podmiocie leczniczym. Część pod-
miotów leczniczych ma w regulaminach wewnętrznych 
przepisy określające, że w przypadku nabycia dodatko-
wych kwalifikacji automatycznie pracownik nabywa prawo 
do wyższego współczynnika pracy. Zasadą określoną na 
gruncie ustawy jest jednak kwalifikowanie pracowników 
do grup w oparciu o wymagania określone na zajmowa-
nym przez danego pracownika stanowisku pracy. Jeżeli 
więc nie zaszła zmiana wymagań to wówczas nie ma obo-
wiązku podwyższania współczynnika pracy. 

Pytanie 40: Czy w tabeli, o której mowa w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021r. należy uwzględniać 
składki leżące po stronie pracownika?

Patrz odpowiedź na pytanie 12.■
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P  
oprawka Senatu RP - minimalne wynagrodzenie

Warszawa, 16 czerwca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej wypowiedzi 
Ministra Zdrowia na Posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 15 
czerwca 2021 r. 

W poniżej wskazanym fragmencie wypowiedzi Minister Zdrowia 
przedstawił wyliczone koszty związane z podwyższeniem wskaźni-
ków minimalnego wynagrodzenia w propozycji przyjętej przez Senat. 

W aspekcie wypowiedzi Pana Ministra prosimy o udostępnienie 
wyliczeń wskazujących na 12 mld roczny koszt przyjętej przez Senat 
wersji ustawy, wraz ze wskazaniem źródła tych informacji. 

Prosimy również podanie liczby osób, których zmiany te mogłyby 
dotyczyć:

„To, co znalazło się w poprawkach Senatu, które dosyć arbitralnie 
podwyższyły o 30% wskaźniki...(Głos z sali: 15.)...to jest obietnica bez 
pokrycia. Koszt półroczny tego podwyższenia to jest prawie 6,5 mld 
zł. Roczny koszt to jest 12 mld zł. 

Szanowni państwo, jednorazowo 12 mld zł rocznie.” 

Z poważaniem, 
Mariola Łodzińska  
Wiceprezes NRPiP
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P  
oprawka Senatu RP - minimalne wynagrodzenie

Warszawa, 27 czerwca 2021 r. 
Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  
Maciej Miłkowski  
DSW.054.561.2021.PJ 

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca br. uprzejmie przekazuję 
poniższe wyjaśnienia. 

W pierwszym rzędzie należy przypomnieć, że to nie strona rządo-
wa była autorem propozycji zgłoszonych przez Senatorów jako po-
prawka do ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych 
innych ustaw. Dlatego też rząd nie przygotowywał szczegółowych 
wyliczeń skutku finansowego zaproponowanego w toku prac Senatu 
RP podwyższenia współczynników pracy oraz zmian w podziale na 
grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym 
stanowisku określonym w załączniku do wymienionej ustawy. 

W związku z powyższym, zgodnie z informacją przedstawianą 
przez reprezentantów rządu w trakcie prac w Parlamencie, podawane 
przez nich kwoty skutków finansowych miały charakter szacunko-
wy i opierały się o dane o różnicy w kosztach wynagrodzeń, które 
uwzględniać mają osiągnięcie od lipca 2021 r. co najmniej poziomów 
najniższych wynagrodzeń określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
oraz koszcie ewentualnego wprowadzenia najniższych wynagrodzeń 
w wysokości postulowanej w poprawce Senatu RP. 

Trzeba w tym miejscu wskazać, że różnice w wysokości samych 
tylko najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych 
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grup zawodowych pomiędzy przedłożeniem rządowym, a propozy-
cją z poprawki Senatu RP wynoszą od 2 015 zł - w przypadku grupy 
zawodowej lekarzy specjalistów - do 310 zł - w przypadku grupy 
pracowników działalności podstawowej zatrudnionych na stanowi-
skach, gdzie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia średniego. 
Średnia ważona podwyżki samych tylko najniższych wynagrodzeń 
zasadniczych powodowanych poprawką Senatu RP w stosunku do 
wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych określonych w 
ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. w brzmieniu po nowelizacji z 28 maja 
2021 r, wyniosłaby ok. 990 zł miesięcznie na jeden etat, co skutko-
wałoby wzrostem o ok. 11 880 zł rocznie na jeden etat. 

W przypadku przywołanej wyżej grupy zawodowej lekarzy specja-
listów, którzy zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. w brzmieniu 
po nowelizacji z 28 maja 2021 r. gwarantowane mają od lipca 2021 r. 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 6 769 zł, propono-
wany w poprawce Senatu RP wzrost najniższego wynagrodzenia do 
kwoty minimum 8785 zł skutkuje różnicą na samym tylko wynagro-
dzeniu zasadniczym w ramach jednego etatu w wysokości 2 015 zł 
miesięcznie i 24 180 zł rocznie. Skutek podwyższenia współczynnika 
pracy i powodowanego przez to wzrostu wynagrodzenia zasadni-
czego przekłada się w większości przypadków na dodatkowy wzrost 
innych niż wynagrodzenie zasadnicze elementów wynagrodzeń, ta-
kich jak np, dodatki za staż pracy (w wysokości ustawowej do 20% 
wynagrodzenia zasadniczego), za pracę zmianową, w niedziele i inne 
dnie wolne od pracy, za pracę w nocy (w wysokości od 45 do 65% 
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego) itd., co dodatkowo 
powiększa koszt wdrożenia proponowanych rozwiązań. 

Jednocześnie należy wskazać, że mówiąc o kosztach podwyższe-
nia współczynników pracy każdorazowo należy brać pod uwagę 
liczebność personelu działalności podstawowej zatrudnionego 
w podmiotach leczniczych. Przyjmowana do obliczeń liczba 669 508 
etatów powoduje, że w przypadku, gdyby dokonano podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego każdego z pracowników o 100 zł, to 
wówczas łączny roczny koszt takiej podwyżki przekraczałby kwotę 
800 mln zł, a jak wyżej wskazano - proponowane przez Senat RP 
podwyższenie współczynników pracy rodziłoby w przeliczeniu na 
jeden etat skutki wielokrotnie większe. Należy również pamiętać, że 
z uwagi na określony w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. mechanizm 
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automatycznego corocznego podwyższania wysokości najniższych 
wynagrodzeń w  związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej, nawet w przypadku niepodwyższania 
współczynników pracy corocznie powstaje potrzeba zwiększenia puli 
na wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej podmio-
tów leczniczych. O ile bowiem wysokość najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego lekarza w roku 2021 wynosić będzie od lipca 6 769 
zł to już w roku 2022 najniższe wynagrodzenie wzrośnie od w tej 
grupie od lipca do 6 889 zł czyli o 120 zł (z kosztami pracodawcy 
ok. 144 zł) na jeden etat. 

Różnica w kwotach podawanych jako szacunkowy koszt wdroże-
nia rozwiązań proponowanych w poprawkach Senatu RP wynika 
- jak informowali o tym w trakcie prac parlamentarnych reprezen-
tanci rządu - z przyjęcia do wyliczeń założenia 100% partycypacji 
wszystkich grup zawodowych w proponowanych podwyższeniach 
współczynników pracy lub też odpowiedniego obniżenia odsetka 
pracowników partycypujących we wzroście współczynników pracy 
w wybranych grupach zawodowych. 

Z poważaniem
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu 
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Z  
miany w Podstawowej opiece zdrowotnej

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.89.2021.MK

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Ministra w zakresie powoła-

nia Zespołu, który przygotuje fundamentalną reformę podstawo-
wej opieki zdrowotnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o włącze-
nie w  skład planowanego zespołu przedstawicieli Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o pod-
stawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1050) świad-
czenia gwarantowane są realizowane przez lekarzy POZ, pielęgniarki 
POZ, położne POZ, a także pielęgniarki środowiska nauczania i wy-
chowania. 

Należy podkreślić, iż podjęte rozwiązania przez powyższy zes-
pół w zakresie organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej niewątpliwie wpłyną na świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Informacje NRPiP - POZ
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Z  
miany w Podstawowej opiece zdrowotnej

Warszawa, dnia 14 lipca 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM .0025 .101.2021.MK 

Członkowie NRPiP

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w związku z przyjętym Zarządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do 
spraw zmian w Podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. z 2021 r., 
poz. 49) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dwukrotnie wystą-
piła z propozycją do Ministra Zdrowia o włączenie do ww. Zespołu 
przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

W załączeniu korespondencja: W piśmie znak: NIPiP-NRPiP-
-DM-0025.89.2021.MK z dnia 30 czerwca 2021 r. skierowanym do 
Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia zwróciliśmy się 
z prośbą o włączenie w skład planowanego zespołu przedstawicieli 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 

W związku z brakiem odpowiedzi na powyższe pismo oraz przyję-
tym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. ponownie 
w wystąpiliśmy z pismem znak: NIPiP-NRPiP-DM-0025.98.2021.MK 
z dnia 13 lipca 2021 r. z prośbą o włączenie do składu ww. Zespołu 
przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Pani Marioli 
Łodzińskiej - Wiceprezes NRPiP i Pani Ewy Janiuk - Wiceprezes 
NRPiP oraz poszerzenie zadań zespołu polegającego na wypraco-
waniu mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej 
w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich pora-
dach pielęgniarskich. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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Z  
miany w Podstawowej opiece zdrowotnej

Warszawa, dnia 13 lipca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM-0025.8.2021.MK 

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze

W nawiązaniu do przyjętego Zarządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian 
w  podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. z 2021 r., poz. 49), 
a  także w związku z brakiem odpowiedzi na pismo znak: NIPiP-
-NRPiP-DM.0025.89.2021.MK z dnia 30 czerwca 2021 r. zwracam 
się o  z  ponowną prośbą o włączenie do składu Zespołu do spraw 
zmian w podstawowej opiece zdrowotnej przedstawicieli Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych: Pani Marioli Łodzińskiej - Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Ewy Janiuk - Wice-
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Uzasadnienie:

W skład powołanego Zespołu wchodzi pięciu przedstawicieli śro-
dowiska lekarzy, natomiast brakuje przedstawicieli Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. W zakresie świadczeń w podstawowej opie-
ce zdrowotnej zdecydowane zasoby kadrowe stanowią pielęgniarki 
i  położne. Mając na uwadze konieczność podejmowania wyważo-
nych decyzji w sprawie przygotowania zmian dotyczących działania 
podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, zmian w zakresie finan-
sowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz mechani-
zmów kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu 
do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich 
w oparciu o zapisy ww. Zarządzenia Ministra Zdrowia w § 6 ust. 4 
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Zespół podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większoś cią 
głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przy-
padku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

W związku z powyższym przedstawiony skład osobowy w na-
szym przekonaniu oraz doświadczeniu nabytym w przeszłości po 
udziale w pracach innych Zespołów powołanych przez Ministrów 
Zdrowia, w tak nierównych proporcjach reprezentacji środowiska 
lekarzy do pielęgniarek i położnych, nie daje możliwości wpływu na 
przegłosowanie zmian przygotowanych i wypracowanych w trakcie 
pracy Zespołu z uwzględnieniem propozycji wypracowanych przez 
środowisko pielęgniarek i położnych. 

Należy nadmienić, że osoby powołane do uczestnictwa w pracach 
Zespołu, z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu. 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 
o podjęcie działań w celu poszerzenia składu powołanego Zespołu 
oraz dodanie kolejnego zadania Zespołu polegającego na wypra-
cowaniu mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej 
w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich pora-
dach pielęgniarskich. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
Do wiadomości:

- Pan Bernard Waśko - Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych 
- Pani Małgorzata Zadorożna - Dyrektor Departamentu  

Rozwoju Kadr Medycznych
- Pani Agnieszka Mastalerz-Migas - Konsultant Krajowy 

w dziedzinie medycyny rodzinnej
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P  
ismo Ministra Zdrowia do ORPiP

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r. 

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Lecznictwa  
DLU.051.13.2021.AG.9 

Pani Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w odpowiedzi na pismo o znaku: OIPiP.0010.12.2021.AD z dnia 
29  lipca 2021 r., przy którym załączono Stanowisko nr 1 podjęte 
na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 22 lipca 2021 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 8 lipca 2021 r. (DZ. URZ. 
Min. Zdr. 2021.49) powołał Zespół do spraw zmian w podstawo-
wej opiece zdrowotnej (POZ). Stały skład Zespołu określony zos tał 
w § 2. 1 przywołanego zarządzenia. Jednocześnie uprzejmie informu-
ję, że przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych 
w Polsce oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mogą uczest-
niczyć w pracach Zespołu z głosem doradczym, zgodnie z  §  3.  1. 
ww. zarządzenia. 

W uzasadnionych materią prac przypadkach, Zespół powoływał 
będzie przedstawicieli zainteresowanych stron. Do zadań powyższe-
go Zespołu należeć będzie: 

- przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmio-
tów POZ;

- wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń POZ;
- wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki ka-

pitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we 
wszystkich poradach lekarskich. 
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Nowe rozwiązania przełożą się na zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do świadczeń z zakresu POZ oraz właściwej jakości ich rea-
lizacji, wskazując prawidłowy kierunek zmian, korzystnych zarówno 
dla świadczeniodawców, jak i pacjentów.

Z poważaniem 

Michał Misiura  
Zastępca Dyrektora
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W  
ytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.115.2021.JP

Członkowie  
Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 
Członkowie Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych

W związku z podjęciem przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych działań i wystąpienia do Głównego Inspektora Sanitarnego 
z prośbą o wydanie dla pielęgniarek POZ i położnych POZ, realizują-
cych świadczenia zdrowotne w warunkach domowych, wytycznych 
w zakresie transportu odpadów medycznych, wytworzonych w trak-
cie wizyty domowej, w załączeniu przesyłam otrzymaną korespon-
dencję, powiadamiającą o podjętych w tej sprawie czynnościach.

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Załączniki: 
1. Pismo z dnia 8 kwietnia 2021 r., znak::025.41.2021.MK, skiero-

wane do Krzysztofa Saczki, Zastępcy Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

2. Pismo z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: 1-1Ś.NS.541.217.2021.JŁ, od-
powiedź z Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierające pismo 
z dnia 20 czerwca 2021 r. dr n. o zdr. Marii Cianciary, Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
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P  
ismo PSPE do GIS

Łódź,20.06.2021 r.
Polskie Stowarzyszenie  
Pielęgniarek Epidemiologicznych

Główny Inspektor Sanitarny  
ul. Targowa 65 03-729 Warszawa

Szanowny Panie
W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epide-

miologicznych przesyłam odpowiedź na pismo HŚ.NS.541.217.2021.
JŁ w sprawie realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowot-
nych u  pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia komunikacją 
publiczną odpadów medycznych.

Po wnikliwy rozpoznaniu przedmiotowej sprawy na podstawie 
zgromadzonych informacji w tym Wytycznych Ministra Klimatu 
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpa-
dami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę 
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) jak najbardziej 
zasadnym jest postępowanie z odpadami opisane w cytowanym 
dokumencie i powinno stanowić podstawę do opracowania przez 
podmiot Podstawowej Opieki Zdrowotnej stosownej procedury. 
Proponujemy przykładowe zapisy do procedury:

Cel procedury: Bezpieczne postępowania z odpadami medyczny-
mi wytwarzanymi podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych 
w środowisku domowym pacjenta.

Sposób postępowania:
1. Przed udaniem się na wizytę domową u pacjenta należy:

- zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej maskę, far-
tuch jednorazowy, rękawice, środek dezynfekcyjny do skóry 
rąk;

- zabrać ze sobą worki foliowe w kolorze czerwonym (odpowied-
niej wielkości) jeśli jest konieczność również sztywny pojemnik 
na ostry sprzęt;
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- dodatkowo pojemnik z wkładem chłodzącym - w przypadku 
wysokiej temperatury powietrza.

2. Odpady medyczne powstałe w środowisku pacjenta traktować 
z ostrożnością jako potencjalnie niebezpieczne i zbierać bezpoś-
rednio do worka foliowego lub pojemnika.

3. Po zakończeniu wykonywania świadczenia w worku umieścić 
również zużyte środki ochrony indywidualnej.

4. Worek zawiązać i umieścić w drugim worku lub w przenośnym 
pojemniku z wkładem chłodzącym.

5. Zdezynfekować dłonie.
W celu prawidłowego zabezpieczenia procedury, pielęgniarki rea-

lizujące świadczenie zdrowotne u pacjenta z COVID-19 w środowisku 
domowym powinny mieć udostępniony środek transportu - samo-
chód.

W przeanalizowanych dokumentach prawnych, wytycznych, zale-
ceniach różnych instytucji nie znaleziono bezpośredniego odniesienia 
dotyczącego transportu odpadów medycznych generowanych przy 
wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym 
pacjenta.

Z poważaniem
Prezes Polskiego Stowarzyszenia  

Pielęgniarek Epidemiologicznych  
dr n. o zdrowiu Maria Cianciara

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 

r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi.

2. Ustawa z dnia 05 grudnia 200 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

3. Wytyczne KE dotyczące postępowania z-odpadami COVI0-19 
z dnia 22 kwietnia 2020.

4. Sposoby zagospodarowania niebezpiecznych odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych w Polsce oraz innych krajach Unii 
Europejskiej Opinie i ekspertyzy OE-334. Biuro analiz, doku-
mentacji i korespondencji. Kancelaria Sejmu - maj 2021.

5. http://osha.europa.highlights/covid-19-guidance-workplace.
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P  
ismo NRPiP do Głównego Inspektora Sanitarnego

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPi P-DM.025.41.2021.

Pan Krzysztof Saczka  
Zastępca Głównego Inspektora 
Sanitarnego

Szanowny Panie Ministrze,

W związku ze znacznym wzrostem w środowisku domowym licz-
by pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
u  których pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizują 
świadczenia zdrowotne, zwracam się z prośbą do Pana Ministra 
o wydanie zaleceń dotyczących przewożenia komunikacją publicz-
ną przez pielęgniarki POZ odpadów medycznych wytworzonych 
podczas realizacji świadczeń u pacjenta z COV1D-19. 

Do odpadów medycznych należą m.in. środki ochrony indywidu-
alnej, materiały opatrunkowe, igły, aparaty do przetaczania kroplo-
wych wlewów dożylnych, opakowania po produktach leczniczych, 
jednorazowy zestaw narzędzi chirurgicznych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) kierownicy podmiotów leczniczych oraz 
inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do 
podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i cho-
rób zakaźnych.

Działania te obejmują w szczególności:
1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywa-

niem świadczeń zdrowotnych;
2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych 
świadczeń;
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3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiega-
jącymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnosty-

ki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych 
wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz 
powierzchni pomieszczeń i urządzeń;

4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu 
zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynni-
ków chorobotwórczych;

5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytu-
acji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii 
antybiotykowej;

6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań, 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Normy §11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowaniu z odpadami 
medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975), stanowią. iż:

1. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące 
badania i doświadczenia naukowe ww. zakresie medycyny stosują 
opracowana przez siebie, szczegółową procedurę postępowania 
z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, 
transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych. 
wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych 
w miejscu ich powstawania.

2. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwa-
nia stosują, opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę 
postępowania z odpadami medycznymi przez osoby udzielają-
ce świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania, która zawiera 
oznaczenie miejsca wstępnego magazynowania odpadów me-
dycznych przez te osoby.

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia odpady medyczne powstałe 
w wyniku. udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwa-
nia przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych. zbierane są do 
pojemników lub worków, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia 
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oraz przekazywane niezwłocznie do pomieszczenia lub urządzenia. 
o którym mowa w §7 ww. rozporządzenia. z zachowaniem odpo-
wiednich środków ostrożności.

Pielęgniarki POZ realizując świadczenia zdrowotne na rzecz pacjen-
tów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 gromadzą 
odpady medyczne do pojemników lub worków, o których mowa 
powyżej, jednakże problem budzi kwestia zachowania odpowiednich 
środków ostrożności w trakcie ich transportu do miejsca magazy-
nowania, w sytuacji gdy ww. pielęgniarki poruszają się komunikacją 
publiczną.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą 
o wydanie szczegółowych wytycznych zachowania odpowiednich 
środków ostrożności przy wykonywaniu powyższego transportu.

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes  

Mariola Łodzińska
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O  
dpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 r.
Główny Inspektor Sanitarny  
HŚ.NS.541.217.2021.JŁ

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

mając na uwadze wystąpienie znak: NIPiP-NRPiP-DM.025.41.2021.
MK w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ 
świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie prze-
wożenia odpadów medycznych, proszę po przyjęcie następujących 
wyjaśnień.

Informuję, iż w przedmiotowej sprawie Główny Inspektorat Sa-
nitarny uzyskał stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, z którego wynika, że w celu prawidłowego za-
bezpieczenia procedury w zakresie postępowania z odpadami me-
dycznymi wytwarzanymi podczas wykonywania świadczeń zdrowot-
nych w środowisku domowym u pacjenta z COVID-19, pielęgniarki 
POZ powinny mieć udostępniony środek transportu - samochód.

W związku z powyższym o opinię w przedmiotowej sprawie po-
proszono także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Pań-
stwowy Instytut Badawczy. 

Po wypracowaniu ostatecznego stanowiska zostanie Państwu prze-
kazana odpowiedź na wspomniane wystąpienie.

Z poważaniem
Główny Inspektor Sanitarny  

wz. Krzysztof Saczka  
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Załącznik:
Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicz-

nych
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W  
ycena porady pielęgniarki/położnej POZ

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.106.2021.MK

Pan Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz w na-
wiązaniu do ustaleń przyjętych na spotkaniu w dniu 7 lipca 2021 r. 
z Panem Ministrem, przedstawiam uzasadnienie wyceny porady 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i porady położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Na wstępie należy podnieść, iż w ostatnich latach, a szczegól-
nie w  czasie pandemii znacznie zmniejszył się dostęp pacjentów 
do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdro-
wotnej. Na powyższe nakłada się także wielokrotnie sygnalizowany 
problem znacznego zmniejszenia w ostatnich latach i w kolejnych, 
kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, a przede 
wszystkim pielęgniarek, położnych oraz lekarzy. Wobec wskazanej 
sytuacji należy podjąć działania mające na celu zwiększenie dostęp-
ności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, którą gwarantuje 
ustawowo Konstytucja RP.

Jednym z pozytywnych rozwiązań było wdrożenie porady pielę-
gniarki POZ i porady położnej POZ, której celem było ułatwienie 
dostępu do świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdro-
wotnej pacjentom, w tym przede wszystkim osobom starszym, nie-
pełnosprawnym, którzy wymagają bezpośredniej, a niekiedy pilnej 
porady, bez konieczności wizyty u lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej. Ponadto, należy podkreślić, iż istnieje konieczność realizacji 
porady położnej POZ dla pacjentek z chorobami ginekologicznymi 
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i onkologii ginekologicznej, a także kobiet ciężarnych (wykonanie 
badania KTG).

Powyższe ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
ww. pacjentek zamieszkałych na terenach z utrudnionym dostępem 
do lekarza ginekologa lub lekarza położnika.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż systematycznie od kilku lat 
kierownicy podmiotów realizujący świadczenia z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej, zwracają się z zapytaniem „od kiedy będzie 
możliwość kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia po-
wyższych porad pielęgniarki i położnej”. W uzasadnieniu ww. sytuacji 
wskazują na pilną potrzebę zastosowania takiego rozwiązania w celu 
zwiększenia dostępności określonej grupy pacjentów do świadczeń 
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, podkreślając za-
sadność realizacji przez pielęgniarki i położne świadczeń gwaranto-
wanych, które są zawarte w tych poradach.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
wprowadzającego porady pielęgniarki POZ i położnej POZ, pro-
jektodawca wskazywał na potrzebę „usprawnienia funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym 
osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, które wymagają interwencji bez konieczności bezpo-
średniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego przez 
wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookre-
śleniem warunków ich realizacji”.

Ponadto, należy przypomnieć, iż obecnie obowiązujące rozporzą-
dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej zarówno w przypadku pielęgniarki POZ, a także 
położnej POZ ogranicza wizytę realizowaną w domu świadczenio-
biorcy do przypadków medycznie uzasadnionych.

Przypomnienia wymaga fakt, iż 2 października 2019 r. ogłoszono 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1864) 
wprowadzające porady pielęgniarskie w poradni chirurgii ogólnej, 
diabetologicznej, kardiologicznej oraz porady położnej w zakresie 
położnictwa i ginekologii. W uzasadnieniu do projektu ww. roz-
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porządzenia wskazano, iż wprowadzenie porad było podyktowane 
w  pierwszej kolejności analizą, z której wynikało, że w Rzeczypos-
politej Polskiej jedne z najwyższych współczynników chorobowości 
dotyczą niewydolności serca i innych schorzeń kardiologicznych, 
cukrzycy oraz związanej z nią powikłań, w tym zespołu stopy cuk-
rzycowej. Ponadto, istotne było także zapewnienie właściwej opieki 
dla kobiet w zakresie położnictwa i ginekologii.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach porady pielęgniarki 
i położnej w AOS zostały wycenione w Zarządzeniu Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 
2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna. Szczegółowa wycena procedur dotyczyła 
świadczeń gwarantowanych w ww. poradniach specjalistycznych, 
na przykład: oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki, 
wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej, usunięcie szwów ze ściany 
jamy brzusznej.

Poradę pielęgniarki POZ i położnej POZ należy wycenić analogicz-
nie, jak w przypadku porady pielęgniarki i położnej w AOS. Zasadnym 
byłoby przyjęcie wyceny dla każdego zakresu świadczenia objętego 
poradą pielęgniarki POZ:

1) profilaktyka chorób i promocja zdrowia,
2) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekars-
kiego,

3) ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach 

kontynuacji leczenia,
5) ordynowanie wyrobów medycznych,
6) wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych,
oraz dla każdego zakresu świadczenia objętego poradą położnej 

POZ:
1) porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii 

ginekologicznej,
2) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
3) ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
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4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach 
kontynuacji leczenia,

5) ordynowanie wyrobów medycznych,
6) wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych,
7) wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety cię-

żarnej.

Ponadto, należy przypomnieć, że w pracach przy tworzeniu porady 
pielęgniarki POZ, położnej POZ brali udział przedstawiciele Minister-
stwa Zdrowia z Departamentów: Pielęgniarek i Położnych, Polityki 
Lekowej i Farmacji, Analiz i Strategii, Prawnego, a także przedstawi-
ciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypracowany finalnie projekt porady pielęgniarki POZ, położnej 
POZ rozgraniczał świadczenia zdrowotne, które powinny być wy-
konywane odrębnie od świadczeń realizowanych w ramach stawki 
kapitacyjnej.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadzenie 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia porady pielęgniarki POZ oraz 
porady położnej POZ, stanowi realizację postulatów ujętych w § 1 
ust. 6 Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego między Ogól-
nopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Na-
czelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego oczekujemy pilnej wyceny 
ww. porad w celu ich kontraktowania przez świadczeniodawców.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas
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W  
ycena porady pielęgniarki/położnej POZ

Warszawa, 31 sierpnia 2021
Ministerstwo Zdrowia 
DLU.740.36.2021.AG

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo o znaku NIPiP-NRPiP-DM.0025.106.2021.

MK z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie wyceny porady pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz położnej POZ, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższego.

Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2021 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.49), 
Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw zmian w podstawowej 
opiece zdrowotnej. Do zadań powyższego Zespołu należeć będzie:

- przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmio-
tów POZ;

- wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń POZ;
- wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki ka-

pitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we 
wszystkich poradach lekarskich.

Jednym z elementów prac podejmowanych przez ww. Zespół, 
wpisujących się w przywołane wypracowanie zmian w zakresie fi-
nansowania POZ, będzie także wnioskowana porada pielęgniarki 
oraz położnej POZ.

Nowe rozwiązania przełożą się na zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do świadczeń z zakresu POZ oraz właściwej jakości ich rea-
lizacji, wskazując prawidłowy kierunek zmian, korzystnych zarówno 
dla świadczeniodawców, jak i pacjentów. Wypracowane regulacje 
prawne przełożą się również na nowe podejście do zagadnień fi-
nansowania POZ.

Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Waldemar Kraska  

Sekretarz Stanu

Informacje NRPiP - POZ



125

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.84.2021.JP

Pan/Pani  
Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma, znak: NIPIP-NRPIP-DM.0025.141.2020.JP, 
skierowanego do Ministerstwa Zdrowia w sprawie prowadzenia przez 
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkol-
ne profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania 
zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych z zacho-
waniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, w imieniu Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przesyłam wydane przez 
Ministerstwo Zdrowia w dniu 23 lutego 2021 r. zalecenia organi-
zacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej 
metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych 
w okresie epidemii.

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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Z  
ałącznik - grupowa profilaktyka fluorkowa

Zalecenia organizacyjne  
dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej  

metodą nadzorowanego szczotkowania  
w szkołach podstawowych  

w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2  
wydane przez Ministerstwo Zdrowia  

w dniu 23 lutego 2021 r

A. Grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego 
szczotkowania w szkołach podstawowych może być reali-
zowana w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, pod 
warunkiem odpowiedniego przygotowania organizacyjnego 
szkoły zmniejszającego ryzyko transmisji zakażenia:
1. W czasie przeprowadzania grupowej profilaktyki fluor-

kowej metodą nadzorowanego szczotkowania (dalej: flu-
oryzacja), łazienka powinna być wyłączona z dostępu dla 
innych uczniów.

2. Zaleca się, aby fluoryzacja była prowadzona w czasie trwa-
nia lekcji dydaktycznej (nie podczas przerw), aby nie zak-
łócać dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych 
dla innych uczniów.

3. Przed rozpoczęciem fluoryzacji pomieszczenie higienicz-
no-sanitarne powinno być sprzątnięte, a urządzenie higie-
niczno-sanitarne (umywalka, w tym również bateria umy-
walkowa oraz najbliższe jej otoczenie) zdezynfekowane.

4. Fluoryzację nadzoruje pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania lub higienistka szkolna.

5. Przed rozpoczęciem fluoryzacji uczniowie powinni umyć 
ręce wodą z mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć pa-
pierowym ręcznikiem.

6. W łazience podczas fluoryzacji powinien znajdować się 
pojemnik na odpady komunalne, w miarę możliwości 
otwierany za pomocą przycisku pedałowego, gabarytowo 
uwzględniający przewidywaną ilość wytworzonych od-
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padów (jednorazowe szczoteczki, jednorazowe papierowe 
ręczniki).

7. W czasie szczotkowania zębów w łazience:
a) może przebywać taka liczba uczniów, aby każdy z nich 

miał dostęp do jednej umywalki z zachowaniem odle-
głości od siebie min. 1,5 m lub

b) przestrzenie pomiędzy umywalkami powinny być wy-
posażone w przegrody ze zmywalnego tworzywa lub 
zmywalny, przenośny parawan zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem się kropel wody i drobnoustrojów.

8. Uczniowie powinni używać do szczotkowania (fluoryzacji) 
zębów:
a) szczoteczki jednorazowe, które po użyciu należy nie-

zwłocznie wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne 
znajdującego się w łazience,

b) osobiste szczoteczki wielokrotnego użytku, które są 
przechowywane przez ucznia w szczelnie zamkniętym 
pojemniku, a w domu są wyparzane w temperaturze co 
najmniej 600C.

9. Każdorazowo podczas trwania szczotkowania zębów pie-
lęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higie-
nistka szkolna powinna być wyposażona w środki ochrony 
osobistej: fartuch flizelinowy, rękawice, maskę chirurgicz-
ną i przyłbicę.

10. Po zakończonej fluoryzacji pielęgniarka środowiska nau-
czania i wychowania lub higienistka szkolna wyrzuca do 
kosza na odpady komunalne znajdującego się w łazience 
jednorazowe środki ochrony osobistej z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa.

11. W czasie fluoryzacji powinna być przydzielona osoba 
sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobistej: far-
tuch flizelinowy, rękawice, maskę chirurgiczną i przyłbicę.

12. Osoba sprzątająca, po każdej zakończonej sesji szczotko-
wania zębów, pomiędzy poszczególnymi grupami uczniów, 
powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki, 
w tym:
a)  dezynfekcję roztworem wirusobójczym umywalek, 

przeg ród i parawanów,
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b) skuteczne wywietrzenie łazienki, w tym zgodnie z cza-
sem podanym w instrukcji użytego środka,

c) opróżnienie kosza na odpady komunalne znajdującego 
się w łazience oraz jego dezynfekcję,

d) umycie podłogi wodą z detergentem.

B. W sytuacji braku możliwości zastosowania w/w zaleceń do-
tyczących prowadzenia fluoryzacji w szkołach, rekomenduje 
się, aby w czasie przeznaczonym na fluoryzację zębów wśród 
uczniów w danej klasie, pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania lub higienistka szkolna w ramach celowanego 
programu edukacji zdrowotnej uczniów, omawiały zasady 
higieny jamy ustnej, przygotowały film instruktażowy do-
tyczący szczotkowania zębów oraz informację dla rodziców 
o znaczeniu regularnych wizyt u dentysty.

Opracowanie i konsultacja:

Dr hab. n. med. Iwona ParadowskaStankiewicz  
Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii

Dr n. med. Krystyna PiskorzOgórek  
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Prof. dr hab. med. Dorota OlczakKowalczyk  
Konsultant Krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
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W  
arunkowe prawo wykonywania zawodu 

Pismo NRPiP oraz odpowiedź otrzymana z Departamentu 
Rozwoju Kadr Medycznych w MZ w sprawie pielęgniarek posia-
dających warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Warszawa, 14 czerwca 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-OIE.060.139.2021 

Pani Małgorzata Zadorożna  
Dyrektor Departamentu  
Rozwoju Kadr Medycznych  
w Ministerstwie Zdrowia 

W związku z pismem otrzymanym z Warszawskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącym kwestii zatrudniania pie-
lęgniarek posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki w podmiotach leczniczych poza oddziałami covidowymi 
zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie sposobu postępowania 
w poniższej kwestii. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 35a ust. 20  ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. 
poz. 479) pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo 
wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18 ww. ustawy, nie 
może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu 
poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świad-
czeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Pielęgniarka 
albo położna zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w ja-
kim podmiocie i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni 
od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w danym 
podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do 
cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 14 i 16 ww. ustawy. 

Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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W świetle powyższego po przyznaniu przez okręgową radę pie-
lęgniarek i położnych warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki albo warunkowego prawa wykonywania zawodu położ-
nej osoba, która uzyskała takie PWZ może wykonywać zawód tylko 
w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

W sytuacji jednak gdy obecnie likwidowane są oddziały covidowe 
podmiotach leczniczych albo podmiot leczniczy przestał być już 
podmiotem przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych 
pacjentom chorym na COVID-19 jest możliwa sytuacja w której oso-
by te nie będą mogły wykonywać zawodu zgodnie z decyzją Ministra 
Zdrowia tj. w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

W świetle powyższego powstaje pytanie, czy osoby te mogą być 
zatrudniane w tych podmiotach leczniczych w innych oddziałach 
niż oddziały covidowe? 

Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 35a ust. 20 przed-
miotowej ustawy? 

Kwestia ta ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji likwidacji 
oddziałów covidowych  podmiotach leczniczych bądź utraty przez 
podmiot leczniczy statusu podmiotu leczniczego przeznaczonego do 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

Z wyrazami szacunku 

Mariola Łodzińska  
Wiceprezes NRPiP
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W  
arunkowe prawo wykonywania zawodu 

Warszawa, 22 lipca 2021 r.
Departament Rozwoju  
Kadr Medycznych 
Ministerstwo Zdrowia 
RKP.0212.118.2021.MM

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Wiceprezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2021 r., znak: NIPiP-NRPiP-
-OIE.060.139.2021 w sprawie zatrudniania pielęgniarek, które uzy-
skały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej oraz które posiadają warunkowe prawo wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki, Departament Rozwoju Kadr Medycznych 
uprzejmie przekazuje poniższą informację.

Na podstawie art. 35a ust. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), zwanej 
dalej „ustawą”, pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wy-
konywania zawodu, o którym mowa w ust. 18 ustawy, nie może 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza 
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Poprzez podmioty lecznicze przeznaczone do udzielania świad-
czeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, bez względu 
na zakres tych świadczeń, należy rozumieć podmioty wymienione 
w wykazie opracowywanym przez właściwego miejscowo dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w  poro-
zumieniu z wojewodą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1842).
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Listy takich podmiotów znajdują się na stronach wojewódzkich 
oddziałów NFZ, w BIP OW NFZ, w zakładce „podmioty udzielające 
świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19”.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 35a ust. 21 ustawy, 
na wniosek pielęgniarki albo położnej, minister właściwy do spraw 
zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, zgody 
na wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę albo położną, posiada-
jącą prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, poza 
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

W decyzji wskazuje się podmiot, w którym dana pielęgniarka albo 
położna będzie wykonywać zawód.

Z poważaniem 

Edyta Gadomska  
Zastępca Dyrektora 
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P  
ismo Ministra Zdrowia do NRPiP

Warszawa, 01 czerwca 2021 r. 
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Rozwoju  
Kadr Medycznych  
RKPM.024.6.2021 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, w związku z pismem (znak: NIPiP-NRPiP-
-OIE.060.16.2021) w sprawie pytań dotyczących interpretacji prze-
pisów art. 35a i art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), zwanej dalej: „usta-
wą”, Departament Rozwoju Kadr Medycznych przedkłada poniższe 
wyjaśnienia, odnosząc się do poszczególnych pytań. 

I.  Przyznawanie prawa wykonywania zawodu przez okręgową 
radę pielęgniarek i położnych na podstawie decyzji admini-
stracyjnej Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykony-
wanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej (art. 35a ustawy). 

1. Czy decyzja administracyjna MZ będzie obligatoryjnie skła-
dana do okręgowej rady pielęgniarek i położnych przez osobę 
zainteresowaną czy jedynie przez nią okazywana? 

W odniesieniu do pytania nr 1, należy wskazać, że podstawą przyz-
nania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki lub prawa wykonywania zawodu położ-
nej, o którym mowa w art. 35a ust. 6 i ust. 18 ustawy, jest decyzja 
Ministra Zdrowia, o której mowa w ust. 3 oraz w ust. 17 ustawy. 
Mając powyższe na uwadze oraz dotychczasową praktykę stosowa-
ną przy stwierdzaniu i przyznawaniu prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub zawodu położnej, zgodnie z którą, do stosownego 
wniosku dołączana jest „kopia świadectwa lub dyplomu oraz suple-
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mentu, jeżeli dotyczy (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
pracownika OIPiP) - oryginał do wglądu”, w opinii Departamentu 
właściwym jest zastosowanie analogicznej praktyki w odniesieniu 
do decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia. 

2. Czy okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznając pra-
wo wykonywania zawodu będzie miała możliwość weryfikacji 
dokumentów na podstawie których została wydana decyzja 
administracyjna MZ? Jeśli tak, to w jaki sposób uzyska do nich 
dostęp czy otrzyma je od Ministerstwa Zdrowia czy będzie 
mogła domagać się ich okazania przez osobę zainteresowaną? 
Jeśli nie, to na jakiej podstawie okręgowa rada będzie mogła 
odmówić wydania takiego prawa? 

3. Jakie dokumenty osoba, o której mowa w art. 35a ww. ustawy 
ma obowiązek złożyć do ORPiP i na podstawie jakich przepi-
sów? Na podstawie jakich dokumentów ORPiP dokona wpisu 
danych ww. osoby do okręgowego rejestr - wpisu danych w 
zakresie miejsca zatrudnienia, posiadanego wykształcenia czy 
innych obligatoryjnych danych wynikających z art. 44 ust. 1 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej? 

Odnosząc się do pytań nr 2 i 3,  należy wskazać, że udzielenie zgody 
Ministra Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa 
w art. 35a ust. 3 oraz ust. 17 ustawy, uzależnione jest od spełnienia 
przez wnioskodawcę określonych warunków. 

Szczegółowa weryfikacja wnioskodawców pod kątem spełniania 
ww. warunków prowadzona jest w Ministerstwie Zdrowia i poprze-
dza wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody przez 
Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, 
w trybie art. 35a ust. 1 lub ust. 14 ustawy. W związku z tym, w opinii 
Departamentu, nieuzasadnionym wydaje się działanie, polegające 
na ponownej weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków wymaganych do wydania ww. decyzji administracyjnej, ce-
lem przyznania prawa wykonywania zawodu, mając bowiem na uwa-
dze treść art. 35a ust. 1 i ust. 14 ustawy, należy przyjąć, że czynność 
wyrażenia zgody i czynność wydania prawa wykonywania zawodu 
jest warunkowana uprzednim spełnieniem tych samych przesłanek. 
Ponadto, z treści przepisu art. 35a ust. 6 i ust. 18 ustawy nie wynika 
literalny obowiązek dla okręgowej rady pielęgniarek i położnych 

Informacje NRPiP - warunkowe PWZ



135

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

w omawianym zakresie. Zgodnie z tymi przepisami okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych, na podstawie stosownej decyzji Ministra 
Zdrowia, przyznaje prawo wykonywania zawodu lub warunkowe 
prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wyko-
nywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu 
położnej”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której 
mowa w art. 35a ust. 3 lub ust 17 ustawy, i wpisuje pielęgniarkę albo 
położną do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy. Na po-
trzeby wpisu do ww. rejestru pielęgniarka lub położna, posiadająca 
decyzję, o której mowa w art. 35a ust. 3 lub ust 17 ustawy, może 
przedłożyć okręgowej radzie pielęgniarek i położnych do wglądu 
dokumenty, niezbędne do dokonania tego wpisu. 

4. Czy ORPiP ma prawo odmówić przyznania PWZ osobie. która 
złoży decyzję administracyjną MZ o wyrażeniu zgody na wy-
konywanie zawodu pielęgniarki lub położnej - w przypadku 
trudności w komunikacji w języku polskim z taką osobą? W jaki 
sposób Minister Zdrowia będzie weryfikował znajomość języka 
polskiego osób, o których mowa w art. 35a ww. ustawy? 

Odnosząc się do pytania nr 4, należy wskazać, że samorząd zawo-
dowy pielęgniarek i położnych jest organem właściwym do stwier-
dzenia i oceny przesłanek odmowy wydania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej. 

Zgodnie z art. 35a ust. 6 i 18 ustawy, w przypadku odmowy wy-
dania prawa wykonywania zawodu lub odmowy przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu, okręgowa rada pielęgniarek 
i położnych niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do 
spraw zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia. Warun-
kiem wydania decyzji przez Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 
35a ust. 3 ustawy, jest m.in. złożenie oświadczenia przez wniosko-
dawcę, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do 
wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych. 
Warunek ten nie dotyczy decyzji, o której mowa w art. 35a ust. 
17 ustawy. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że osoby 
ubiegające się o zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu 
pielęgniarki lub położnej, w trybie art. 35a ustawy, kontaktują się 
z  pracownikami Ministerstwa Zdrowia telefonicznie lub osobiście 
w związku ze złożonym wnioskiem. Z bezpośrednich rozmów wynika, 
że wnioskodawcy sprawnie posługują się językiem polskim. Ponad-
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to część wnioskodawców do wniosku dołącza stosowny certyfikat 
o ukończonym kursie języka polskiego lub zaświadczenie z uczelni 
o realizacji kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, prowadzonego 
w języku polskim. 

5. Czy ORPiP przyznając osobie PWZ na okres do 5 lat może 
zweryfikować posiadanie dokumentu uprawniającego ww. oso-
bę do pobytu w Polsce i okres ważności takiego dokumentu? 

Odnosząc się do pytania nr 5, Departament informuje, że przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w trybie 
art. 35a ustawy, nie wiąże się z obowiązkiem weryfikowania przez 
organ wydający ten dokument, uprawnień wnioskodawcy związa-
nych z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Jakie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe powinna posiadać 
pielęgniarka, położna sprawująca nadzór nad pielęgniarką, po-
łożną o której mowa w art. 35a ww. ustawy? Czy pielęgniarka, 
położna, która zostanie wyznaczona przez kierownika podmio-
tu leczniczego do sprawowania nadzoru nad pielęgniarką lub 
położną, o której mowa w art. 35a ww. ustawy może odmówić 
wykonania takiego polecenia? 

Odnosząc się do pytania nr 6, Departament informuje, że kwestia 
sprawowania nadzoru nad pielęgniarką i położną, która uzyskała 
prawo wykonywania zawodu w trybie art. 35a ustawy, powinna być 
przedmiotem szczegółowych uzgodnień między pracodawcą i pra-
cownikiem (pielęgniarką lub położną), który, co do zasady, powinien 
wyrazić zgodę na przyjęcie i realizację nowych obowiązków służbo-
wych. Kierownik podmiotu leczniczego odpowiada za organizację 
pracy w danej placówce oraz zabezpieczenie personelu medycznego 
niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym określe-
nie zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Odmowa 
wykonania obowiązków służbowych przez pracownika regulowana 
jest na gruncie przepisów prawa pracy. 

7. W związku z treścią art. 35a ust. 9 i 10 ww. ustawy pojawiają 
się następujące pytania: 

a) Jakie działania ma podjąć ORPiP w przypadku gdy podmiot 
leczniczy nie powiadomi ORPiP o rozwiązaniu umowy o pracę 
z pielęgniarką, położną? 
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b) Co w sytuacji gdy pielęgniarka, położna nie poinformuje OR-
PiP o zaistnieniu jednego z przypadków wskazanych w art. 35a 
ust. 10 ww. ustawy w terminie miesiąca od dnia rozwiązania 
umowy o pracę - czy w tym okresie może posługiwać się PWZ? 

Odnosząc się do pytania nr 7 lit. a i b, w opinii Departamentu, 
w celu realizacji przez okręgową radę pielęgniarek i położnych obo-
wiązku, o którym mowa w art. 35a ust. 9 ustawy, podmiot wyko-
nujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 
2 ustawy, powinien niezwłocznie powiadomić właściwą okręgową 
radę pielęgniarek i położnych o rozwiązaniu umowy o pracę z pie-
lęgniarką lub położną. 

Ponadto, zgodnie z art. 46 ustawy, pielęgniarka i położna, wpisane 
do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, są obowiązane 
do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęg-
niarek i położnych, o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w art. 44 ust. 1 ustawy, jednak nie później, niż w terminie 14 dni 
od dnia ich powstania. O powyższym obowiązku informacyjnym 
pielęgniarka lub położna zostaje pouczona na etapie wydawania 
dokumentu PWZ. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 
48 ust. 5 ustawy, zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych 
do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia 
pielęgniarki lub położnej. 

Mając na uwadze powyższe, niewypełnienie obowiązku informa-
cyjnego wobec okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikają-
cego z art. 35a ust. 9 ustawy, zarówno przez podmiot leczniczy, jak 
i przez pielęgniarkę lub położną, w opinii Departamentu, skutko-
wać będzie utrzymaniem tej pielęgniarki lub położnej w rejestrze, o 
którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, do czasu wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu, w przypadkach o  których mowa w art. 35a 
ust.11 ustawy. 

c) Czy ORPiP po skreśleniu pielęgniarki, położnej z rejestru 
w  oparciu o art. 35a ust. 9 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej może domagać się od niej zwrotu dokumentu PWZ? 
Czy w przypadku wygaśnięcia PWZ wydanego na podstawie 
art. 35a ust. 6 i ust. 18 pielęgniarka lub położna ma obowiązek 
zwrotu dokumentu PWZ do ORPiP? Odnosząc się do pyta-
nia nr 7 lit. c, należy podkreślić, że w światle art. 35a ust. 11 
i ust. 23 ustawy, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
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położnej, o którym mowa w art. 35a ust 6 i 18, wygasa. m.in. 
w przypadku skreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek 
i  położnych. Zasady ewentualnego zwrotu ww. prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki lub położnej do okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych, co do zasady, powinny być analogicz-
ne, jak w przypadku prawa wykonywania zawodu wydanego 
w odrębnych trybach, określonych ustawą. 

d) Czy ORPiP może dokonać skreślenia pielęgniarki, położnej 
z rejestru z urzędu, bez formalnego wniosku pielęgniarki, po-
łożnej? W związku z powyższym powstaje również problem 
w jaki sposób dokonać wpisu tegoż wykreślenia w dokumencie 
PWZ? 

Odnosząc się do pytania nr 7 lit. d, należy wskazać, że kwestie 
dotyczące skreślenia pielęgniarki lub położnej z rejestru, o którym 
mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, regulowane są przepisami ustawy oraz 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 628). 

8. Jak technicznie dokonać wpisu adnotacji, o których mowa w 
art. 35a ust. 13 i 18 ww. ustawy w dokumencie PWZ i w Cen-
tralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych? Należy wskazać, iż 
zakres miejsca na dokonanie wpisów ww. adnotacji w  doku-
mencie PWZ może okazać się nie wystarczający. 

W odniesieniu do pytania nr 8, w opinii Departamentu, kwestia 
dotycząca wpisu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych adno-
tacji, o której mowa w art. 35a ust. 13118 ustawy, stanowi czynność 
administracyjno-techniczną, pozostawiając pewną swobodę w tym 
zakresie, okręgowej radzie pielęgniarek i położnych. W sytuacji, gdy 
podstawą wydania prawa wykonywania zawodu jest decyzja adminis-
tracyjna Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy, 
okręgowa rada pielęgniarek i położnych może w dokumencie „Pra-
wo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania 
zawodu położnej” dokonać zapisu w następującym brzmieniu, np.: 
„zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia zostały 
określone w decyzji Ministra Zdrowia nr ...... z dnia...”  Natomiast, w 
przypadku gdy podstawą wydania prawa wykonywania zawodu jest 
decyzja administracyjna Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 35a 
ust. 17 ustawy, okręgowa rada pielęgniarek i położnych w dokumen-
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cie „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wyko-
nywania zawodu położnej”, może dokonać zapisu w następującym 
brzmieniu, np.: „warunkowe prawo wykonywanie zawodu wydane 
na podstawie decyzji Ministra Zdrowia nr  z dnia...”. 

9. Co w przypadku cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu 
przez Ministra Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej - czy 
i w jaki sposób ORPiP ma dokonać wpisu w tym zakresie w do-
kumencie PWZ? W jaki sposób ORPiP zostanie poinformowana 
o powyższej decyzji administracyjnej MZ? 

Odnosząc się do pytania nr 9, Departament informuje, że wydanie 
decyzji przez Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 35a ust. 27 usta-
wy, skutkuje wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej na podstawie przepisu art. 35a ust. 11 pkt 2 i ust. 23 
pkt 2 ustawy. 

Z uwagi na skutek prawny tej decyzji, jakim jest wygaśnięcie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, stosowna informacja 
w powyższym zakresie zostanie przekazana do właściwej okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych. 

10. Czy pielęgniarka, położna posiadająca warunkowe prawo 
wykonywania zawodu w przypadku wskazanym w art. 35a ust. 
21 ww. ustawy (wydanie decyzji administracyjnej MZ w sprawie 
wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę 
albo położną poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na CO-
VID-19) jest zobowiązana do poinformowania ORPiP o zmianie 
miejsca, w którym będzie wykonywać zawód? 

Odnosząc się do pytania nr 10, należy wskazać, że zgodnie z art. 
46 ustawy, pielęgniarka i położna, wpisane do rejestru, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, są obowiązane do niezwłocznego 
zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 usta-
wy, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy, 
zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów do-
konuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub 
położnej. Mając powyższe na uwadze oraz obowiązek, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
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rządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 628), zgodnie 
z którym członkowie samorządu są zobowiązani aktualizować dane 
w rejestrze pielęgniarek i położnych, pielęgniarka lub położna powin-
na poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych o zmianie 
miejsca zatrudnienia, w związku z art. 44 ust. 1 pkt 20 ustawy. 

11. W związku z treścią art. 35a ust. 26 ww. ustawy powstaje 
pytanie, kto będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę lub 
krzywdę wyrządzoną przez pielęgniarkę, położnej, w okresie 
gdy wykonywała ona zawód wyłącznie na podstawie i w zak-
resie określonym w decyzji administracyjnej MZ? 

12. Czy pielęgniarka, położna, której ORPiP przyznała PWZ na 
podstawie art. 35a ust 6 i ust. 18 ww. ustawy podlega odpo-
wiedzialności zawodowej zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.)? 

Odnosząc się do pytania nr 11 i 12, należy wskazać, że pielęgniarka 
albo położna wykonująca zawód na wyłącznie podstawie i w zakresie 
określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 3 albo 
ust. 17 podlega odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej, 
z wyłączeniem odpowiedzialności zawodowej, za szkody będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego 
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, na pod-
stawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego - kodeksu 
karnego, kodeksu cywilnego. 

Pielęgniarka i położna będąca członkiem samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych podlega odpowiedzialności zawodowej, na 
podstawie przepisów ustawy o  samorządzie zawodowym pielęg-
niarek i położnych. Ponadto należy nadmienić że, zgodnie z prze-
pisami ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy ponosi 
odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
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II. Odnosząc się do pytań dotyczących odbywania przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położ-
nej (art. 26 ust. 5 ustawy), Departament przedstawia poniżej 
stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

1. Czy pielęgniarka, położna ma obowiązek zgłoszenia do ORPiP 
zatrudnienia z zaznaczeniem, że zatrudnienie nastąpiło na pod-
stawie art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej? 

Odnosząc się do pytania nr 1, należy wskazać na art. 26 ust. 1 usta-
wy, zgodnie z którym pielęgniarka lub położna, które nie wykonują 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 
a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić 
o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć 
trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej 
osoby uprawnionej wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki 
lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem 
zawodowym. Natomiast przepis art. 26 ust. 5 ustawy, zwalnia ww. 
pielęgniarkę lub położną, w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego 
lub stanu epidemii, z obowiązku odbycia przeszkolenia, o którym 
mowa w art. 26 ust. 1, pod warunkiem, że przez pierwsze 3 miesiące 
wykonywania zawodu ta pielęgniarka lub położna udziela świadczeń 
zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej. Obo-
wiązek zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i po-
łożnych o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu nadal pozostaje. 

2.  Czy pielęgniarka, położna jest zobowiązana do złożenia 
do ORPiP dokumentu potwierdzającego, że przez pierwsze 
3  miesiące wykonywania zawodu udzielała świadczeń zdro-
wotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej - np. 
zaświadczenia z pomiotu leczniczego? W myśl art. 26 ust. 5 ww. 
ustawy warunkiem zwolnienia pielęgniarki, położnej z  prze-
szkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu jest to aby 
przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udzielała ona 
świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub 
położnej. ORPiP bez uzyskania pisemnego potwierdzenia, że 
pielęgniarka, położna spełniła ten warunek nie będzie miała 
możliwości stwierdzenia czy dana pielęgniarka jest zwolniona 
z odbycia przeszkolenia. Nie będzie też możliwe jakiekolwiek 
odnotowanie tego faktu.
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3. Jaka jest rola, udział ORPiP w realizacji ww. przepisu? - Czy 
ORPiP kieruje pielęgniarkę, położną do takiego wykonywania 
zawodu, organizuje ww. osobie egzamin po zakończeniu wy-
konywania zawodu w trybie art. 26 ust. 5 ww. ustawy, wydaje 
zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu po zakończeniu wykonywania zawodu 
przez tę osobę w trybie art. 26 ust. 5 ww. ustawy? 

4. Czy ORPiP jest zobowiązana wydawać ww. pielęgniarce, po-
łożnej dokument potwierdzający zwolnienie z odbycia prze-
szkolenia? Czy musi być podjęta w przedmiotowej kwestii 
uchwała ORPiP? 

Odnosząc się do pytania nr 2, 3 i 4 należy podkreślić, że przepis 
art. 26 ust. 5, w szczególnych okolicznościach - tj. w okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - nadaje 
pielęgniarce lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć 
jego wykonywanie, szczególne uprawnienie - tj. zwolnienie z obo-
wiązku odbycia przeszkolenia, pod warunkiem że przez pierwsze 3 
miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod 
nadzorem innej pielęgniarki lub położnej. W opinii Departamentu 
spełnienie tego warunku winno być udokumentowane na poziomie 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, do której zgłasza się dana 
pielęgniarka lub położna w trybie art. 26 ust. 1, celem wypełnienia 
obowiązku zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu. Praktyczne 
zastosowanie regulacji określonej art. 26 ust. 5 ustawy, należy do 
kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, przy 
jednoczesnym uznaniu prawa pielęgniarki lub położnej do uprawnie-
nia, określonego ww. przepisem ustawy, ale także stosownego udo-
kumentowania tego uprawnienia na poziomie właściwej okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych. W opinii Departamentu przedmioto-
wa kwestia może zostać dookreślona stosowną uchwałą samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych, dotyczącą zasad powrotu do 
zawodu po przerwie w wykonywaniu zawodu. Jednocześnie należy 
wskazać, iż w odniesieniu do pielęgniarki lub położnej, która powró-
ciła do wykonywania zawodu w trybie art. 26 ust. 5 ustawy, nie będą 
miały zastosowania przepisy dotyczące przeszkolenia, o których 
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mowa w art. 26 ust. 1-2a, 3 i 4 ustawy, w przypadku zakończenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

5. Czy pielęgniarka, położna, w trybie art. 26 ust. 5 ww. ustawy, 
może udzielać świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej 
pielęgniarki, położnej tylko w podmiocie leczniczym (szpital 
i inne podmioty lecznicze - przychodnia, hospicjum, sanato-
rium) czy również w innej jednostce np. w DPS? 

Odnosząc się do pytania nr 5, Departament uprzejmie informuje, 
iż pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy może 
udzielać świadczeń zdrowotnych w każdym podmiocie leczniczym, 
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Dom po-
mocy społecznej, zwany dalej: „DPS” nie jest świadczeniodawcą w 
rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
i nie jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w rozu-
mieniu ustawy o działalności leczniczej. Jednakże zgodnie z art. 4 
ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również za-
trudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach 
o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych 
pielęgniarki, określonych w tej ustawie. Celem powyższego przepisu 
było zapewnienie ciągłości wykonywania zawodu przez pielęgniarkę, 
co nie oznacza, że w domu pomocy społecznej taka pielęgniarka 
mogłaby udzielać świadczeń zdrowotnych (zachowuje ona upraw-
nienia zawodowe). W świetle obecnie obowiązujących przepisów 
prawa, świadczenia zdrowotne na terenie domów pomocy społecznej 
mogą być udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne, 
w tym pielęgniarki, ale zatrudnione przez podmiot leczniczy - na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem leczniczym, 
a domem pomocy społecznej. Natomiast, dom pomocy społecznej 
może być podmiotem leczniczym (udzielać świadczeń zdrowotnych, 
czyli wykonywać działalność leczniczą), jako jednostka budżetowa 
(zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej), ale po uprzednim wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, tzn. po spełnieniu warunków 
wykonywania działalności leczniczej, o których mowa w art. 17 ust. 
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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6. Czy pielęgniarka, położna, która rozpoczęła wykonywanie 
zawodu w podmiocie leczniczym w okresie obowiązywania 
art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i nadal pra-
cuje w tym podmiocie leczniczym może aktualnie ubiegać się 
o zaliczenie przez ORPiP okresu wykonywania zawodu w ww. 
podmiocie leczniczym do okresu przeszkolenia - na podstawie 
nieobowiązującego już art. 26b ust. 3 ustawy? 

Odnosząc się do pytania nr 6, uprzejmie informujemy, iż osoba, 
która powróciła do wykonywania zawodu (nie ma przerwy w jego 
wykonywaniu) w okresie obowiązywania art. 26b ustawy, po zakoń-
czeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie musi 
zrealizować warunku, o którym była mowa w art. 26b ust. 3 ustawy, 
tj. zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zamiarze 
wykonywania zawodu, w terminie roku od dnia zakończenia zawodu 
na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy oraz zdać egzamin przewidziany 
w programie przeszkolenia, ponieważ przepis ten został uchylony 
z dniem 30 grudnia 2020 r. W odniesieniu do tej osoby, nie będą miały 
zastosowania przepisy w części dotyczącej przeszkolenia, o których 
mowa w art. 26 ust. 1-2a, 3 i 4 ustawy. 

Z poważaniem 
Małgorzata Zadorożna  

Dyrektor
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N  
ierówności w zdrowiu wg Ministra Zdrowia

Warszawa, 13 lipca 2021
Minister Zdrowia 
ZPN.07.16.2021 (3)

Rada do spraw  
Zdrowia Publicznego  
oraz inne instytucje realizujące  
Narodowy Program Zdrowia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicz-
nego PZH - Państwowym Instytucie Badawczym został opracowany 
materiał informacyjny pt. Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich 
pomiaru w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

W dokumencie zawarto informacje przedstawiające zakres poję-
ciowy nierówności w zdrowiu oraz katalog wskaźników opisujących 
sytuację zdrowotną oraz jej determinanty.

Przekazując to opracowanie do Państwa instytucji pragnę zauwa-
żyć, że waga niwelowania nierówności w zdrowiu została podkreślo-
na już na etapie tworzenia jednego ze strategicznym dokumentów 
w zdrowiu publicznym, tj. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.). 

Jednym z zadań z zakresu zdrowia publicznego, wymienionych 
w  ka talogu w art. 2 ww. ustawy, jest ograniczanie nierówności 
w zdro wiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych. 
Og raniczanie nierówności w zdrowiu to także cel strategiczny Naro-
dowego Programu Zdrowia na lata 2021-20251.

Państwa instytucje, zarówno planujące działania publiczne jak i wy-
konujące zadania na rzecz społeczeństwa, mają wpływ na różne 
aspekty zjawiska nierówności społecznych i ekonomicznych, oraz ich 
wpływu na zdrowie - tak zdrowia jednostek jak i populacji. Wierzę, 
że syntetycznie opisane w opracowaniu treści będą pomocne i ins-
pirujące w Państwa codziennej pracy. 
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Poznanie i analiza zjawisk oddziałujących na nierówne szanse 
zdrowotne leży, lub powinna leżeć, u podstaw wszelkich działań 
publicznych.

Jest związana bezpośrednio z jakością życia w naszym kraju.
Proszę przyjąć to opracowanie jako zaproszenie do dalszej współ-

pracy i wzmocnienia działań instytucji publicznych na rzecz ograni-
czania nierówności w zdrowiu determinowanych tak różnymi aspek-
tami. Uprzejmie proszę też o upowszechnienie materiału w komór-
kach organizacyjnych Państwa instytucji.

Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Waldemar Kraska  
Sekretarz Stanu

1. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-2025 jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz 
zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. Narodowy 
Program Zdrowia na lata 2021-2025 został wydany w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. 
poz. 642).

Otrzymują:
1) Kancelaria Prezydenta RP,
2) Ministerstwo Aktywów Państwowych,
3) Ministerstwo Cyfryzacji,
4) Ministerstwo Edukacji i Nauki,
5) Ministerstwo Finansów,
6) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
7) Ministerstwo Infrastruktury,
8) Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
9) Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
10) Ministerstwo Obrony Narodowej,
11) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
12) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
13) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
14) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
15) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
16) Ministerstwo Sprawiedliwości,
17) Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii,
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18) Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy,
19) Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
20) Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii,
21) Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
22) Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
23) Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
24) Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii,
25) Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
26) Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego,
27) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
28) Główny Inspektorat Sanitarny,
29) Główny Inspektorat Sanitarny Wojska Polskiego,
30) Narodowy Fundusz Zdrowia,
31) Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 

Badawczy,
32) Centralny Zarząd Służby Więziennej,
33) Centrum e-Zdrowia,
34) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-

łożnych,
35) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
36) Główny Inspektor Sanitarny,
37) Główny Urząd Statystyczny,
38) Instytut Ekspertyz Sądowych,
39) Instytut Matki i Dziecka,
40) Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi,
41) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
42) Instytut Psychiatrii i Neurologii,
43) Komenda Główna Policji,
44) Krajowa Administracja Skarbowa,
45) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
46) Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
47) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
48) Krajowe Centrum do spraw AIDS,
49) Naczelna Izba Aptekarska,
50) Naczelna Rada Lekarska,
51) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
52) Narodowy Fundusz Zdrowia,
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53) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. 
prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

54) Narodowy Instytut Leków,
55) Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie 

- Państwowy Instytut Badawczy,
56) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH - Państwowy 

Instytut Badawczy,
57) Ośrodek Rozwoju Edukacji,
58) Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna,
59) Polskie Towarzystwo Suicydologiczne,
60) Przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracodawców 

w Radzie do spraw Zdrowia Publicznego,
61) Rzecznik Praw Pacjenta,
62) Straż Graniczna,
63) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
64) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
65) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,
66) Żandarmeria Wojskowa.
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T  
eleplatforma Pierwszego Kontaktu - TPK

Twoja pomoc medyczna (TPK)  
w godzinach wieczornych,  

w weekendy i święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę 
Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer 
TPK  800 137 200 otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza 
godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. 
Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady 
udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni 
wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej 
są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż 
dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest 
miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego 
zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy 
poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. 
Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy - pielęgniarki 
lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć 
telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.
Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne 
i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, 
ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpie-
czonych i mieszkających w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? 
Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 1800 do 800 rano kolejnego dnia, czyli po godzi-
nach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo 
w sobotę, niedzielę i święta.
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Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach 
obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna: poza 
godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 następnego dnia; 
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, 
w godzinach od 800 do 800 następnego dnia.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, kon-
sultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez 
telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, 
a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać 
ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może 
wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko 
cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy 
personel medyczny zaleci:

▶ wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

▶ kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 
800 - 1800, od poniedziałku do piątku)

▶ a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdro-
wia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: 
• nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ; 
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 

sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a za-
stosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy; 

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychod-
ni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój 
stan zdrowia.

Jak wygląda rozmowa?
1. Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, infor-
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mujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego 
Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł 
wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

2. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka 
lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem 
uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu 
zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad 
niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połącze-
nia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie 
której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz 
udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach 
nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie 
zespołu ratownictwa medycznego.

3. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje 
dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do 
lekarza, podczas tego samego połączenia.

4. Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wy-
wiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. 
W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, 
pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwol-
nienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, 
lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa 
medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej 
stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem 

mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą 
o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłu-
macza Polskiego Języka Migowego.

Porady są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, 
rosyjskim i ukraińskim. Możesz także skorzystać z wideorozmo-
wy z tłumaczem języka migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, 
weekend lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu
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P  
ismo Ministra ds. Unii Europejskiej

Minister do spraw Unii Europejskiej 
Konrad Szymański 
DKSE.9400.5.2021.JK

Wg rozdzielnika
Szanowne Panie i Panowie,  

członkowie Komitetu do Spraw Europejskich,

zwracam się do Państwa w kwestii Konferencji w sprawie przy-
szłości Europy, która stanowi forum debaty ze społeczeństwem 
obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, 
na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską.

W dniu 10 marca 2021 r. Współprzewodniczący Konferencji - Prze-
wodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Premier Portugalii, sprawującej obecnie prezydencję 
w Radzie Unii Europejskiej - podpisali wspólną deklarację międzyins-
tytucjonalną rozpoczynającą Konferencję. Wydarzenie publicznie 
inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. 
Dzień Europy.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platfor-
ma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod adresem 
https://futureu.europa.eu/. 

Będzie ona dostarczać informacji o pracach prowadzonych w ra-
mach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych 
kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. Platforma oferuje również 
narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, 
dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wy-
szukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Obszary 
tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na plat-
formie, to: 

1) zmiany klimatu i środowisko; 
2) zdrowie; 
3) zatrudnienie i gospodarka; 
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4) transformacja cyfrowa; 
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) migracje; 
7) edukacja, kultura, młodzież i sport; 
8) międzynarodowa rola UE; 
9) demokracja europejska; 
10) inne.
Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz pod-

czas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne Konferencji 
oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania 
raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, 
który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Kon-
ferencji wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji 
unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań 
następczych na forum UE.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o prze-
kazanie interesariuszom, z którymi Państwo współpracujecie (np. 
organizacjom pozarządowym, think-tankom jednostkom eduka-
cyjnym, instytucjom naukowym, samorządom zawodowym, sto-
warzyszeniom branżowym, instytucjom nadzorowanym, mediom, 
ośrodkom naukowym itp.) informacji o Konferencji oraz zachęcanie 
ich do wzięcia w niej aktywnego udziału.

Sugeruję również, aby rozważyli Państwo włączenie w Konferen-
cję, w szczególności wykorzystując jej platformę cyfrową, wydarzeń 
już zaplanowanych na najbliższy rok, takich jak konferencje, debaty 
i konsultacje społeczne oraz analizy i raporty.

W razie potrzeby udzielenia dalszych wyjaśnień, do Państwa dys-
pozycji pozostaje pion Unijny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 
dkse.sekretariat@kprm.gov.pl, tel. 22 694 7506).

Z poważaniem,

Konrad Szymański  
Minister do Spraw Unii Europejskiej

Otrzymują:

1. Minister - Członek Rady Ministrów - Pan Michał Cieślak, Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów;
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2. Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Spe-
cjalnych - Pan Mariusz Kamiński, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów;

3.  Minister - Członek Rady Ministrów - Pan Łukasz Schreiber, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

4. Minister - Członek Rady Ministrów - Pan Michał Wójcik, Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów;

5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - Pan 
Mariusz Haładyj;

6. Przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych - Pan Artur 
Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych;

7. Przedstawiciel Ministra Cyfryzacji - Pan Adam Andruszkie-
wicz, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

8. Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki - Pan Wojciech Mur-
dzek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki;

9. Przedstawiciele Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej:
- dział rozwój regionalny - Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
- dział budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe - Pan 

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów;
10. Przedstawiciel Ministra Infrastruktury - Pan Andrzej Bittel, 

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury;

11. Przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska - Pan Adam 
Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska;

12. Przedstawiciel Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu - Pan Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;

13. Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - Pan Marcin 
Ociepa, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej;

14. Przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Pani 
Anna Schmidt, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej;

Informacje NRPiP



155

Biuletyn nr 119/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

15. Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Ry-
szard Kamiński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi;

16. Przedstawiciel Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - Pan 
Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii;

17. Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości - Pan Sebastian Ka-
leta, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości;

18. Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji - Pan Bartosz Grodecki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji;

19. Przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych - Pan Piotr 
Wawrzyk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

20. Przedstawiciel Ministra Zdrowia - Pani Anna Goławska, Pod-
sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia;

21. Przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pan 
Rafał Siemianowski, Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów.

Do wiadomości:
1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Pan 

Tomasz Chróstny;
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Pan Hubert Nowak ;
3. Przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezydenta RP - Pan Krzysztof 

SZCZERSKI, Sekretarz Stanu, KP RP;
4. Przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego - Pan 

Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu NBP;
5. Przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji - Pani 

Monika Salamończyk, Wiceprezes Rządowego Centrum Le-
gislacji;

6. Szef Centrum Analiz Strategicznych, Pełnomocnik Prezesa 
Rady Ministrów - Pan Norbert Maliszewski, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów.
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P  
ismo NIPiP do MZ - System Informacji Medycznych

Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r.
NIPiP-NRPiP-DM.0025.91.2021.JP

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z treścią art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 666, 
ze zm.) oraz występującymi w przestrzeni publicznej oraz w środo-
wisku medycznym licznymi wątpliwościami co do kręgu podmiotów 
obowiązanych do przekazywania danych o zdarzeniach medycznych 
do Systemu Informacji Medycznej w ramach platformy P1 oraz zak-
resu danych podlegających przekazywaniu, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie: 

1) czy obowiązek przekazywania danych zdarzenia medycznego, 
o którym mowa w art. 56 ust. 2a ww. ustawy, obejmuje wszystkie 
podmioty wykonujące działalność leczniczą (w tym indywidu-
alne i grupowe praktyki zawodowe oraz podmioty lecznicze), 
niezależnie od zakresu udzielanych świadczeń?

2) czy obowiązek przekazywania danych zdarzenia medycznego 
do systemu P1 dotyczy również podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, które nie prowadzą Elektronicznej Do-
kumentacji Medycznej lub dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej?

3) czy obowiązek przekazywania danych zdarzenia medycznego 
do systemu P1 obejmuje również udzielanie świadczeń zdrowot-
nych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, w tym m.in. z zakresu 
opieki długoterminowej?

4) jakie kategorie świadczeń zdrowotnych są wyłączone z obowiąz-
ku raportowania danych o zdarzeniach medycznych do systemu 
P1?
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5) czy podmiot wykonujący działalność leczniczą (praktyka zawo-
dowa lub podmiot leczniczy), którego warunki organizacyjno-
-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci 
elektronicznej jest zobowiązany do przekazywania danych do 
platformy P1, a jeżeli tak - w jaki sposób powinien zrealizować 
powyższy obowiązek?

6) czy osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej, zatrudnione 
na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielające świad-
czeń zdrowotnych na rzecz usługodawców w ramach własnych 
praktyk zawodowych są zobowiązane do przekazywania danych 
o zdarzeniach medycznych do systemu P1 oraz, czy są zobowią-
zane do uzyskania certyfikatów WSS i TLS w systemie P1?

7) kto ponosi koszt dostosowania infrastruktury teleinformatycznej 
praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego do wskazanych 
wyżej wymogów oraz, czy przewidziane są formy wsparcia fi-
nansowego dla podmiotów zobowiązanych w celu dostosowania 
swoich działalności do obowiązków wynikających z przywoła-
nych wyżej przepisów prawa?

8) jakie konsekwencje prawne wiążą się z niezrealizowaniem przez 
usługodawców obowiązków wynikających z art. 56a ust. 2 i 4 
ustawy?

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i możliwie 
szybkie udzielenie odpowiedzi w powyższym zakresie, aby uniknąć 
jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu obowiązków ciążących 
na przedstawicielach zawodu pielęgniarek i położnych w związku 
z przywołanymi wyżej regulacjami.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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O  
dpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 06 sierpnia 2021
Anna Goławska  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Zdrowia 
DIWP.024.117.2021.MG

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do pisma znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.91.2021.JP 
w sprawie obowiązku przekazywania danych zdarzenia medycznego 
do Systemu Informacji Medycznej (dalej: SIM), uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych informacji.

Od dnia 1 lipca br. usługodawcy zobowiązani są:

1) przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarza-
nego,

2) dokonywać za pośrednictwem SIM wymiany danych zawartych 
w elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej EDM) okreś lo-
nej w przepisach wydanych na podstawie 13a ustawy z dnia 
29  kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 666), zwanej dalej „ustawą o SIOZ”.

Obowiązek przekazywania do SIM danych dotyczących zdarzenia 
medycznego dotyczy wszystkich usługodawców. 

Pojęcie usługodawcy zostało zdefiniowanie w art. 2 pkt 15 usta-
wy o SIOZ, zgodnie z którym usługodawcą jest świadczeniodawca, 
o  którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
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Wskazany przepis z kolei definiuje świadczeniodawcę jako:

1) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej,

2)  osobę fizyczną inną niż wymieniona w pkt.1, która uzyskała 
fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych 
i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

3) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne,

4) podmiot udzielający opieki farmaceutycznej, o której mowa 
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie far-
maceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97).

Należy podkreślić, iż odesłanie w definicji usługodawcy zawar-
tej w ustawie o SIOZ do przepisu art. 5 pkt 41 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie 
oznacza, iż usługodawcą będzie wyłącznie podmiot, który posiada 
umowę z publicznym płatnikiem (NFZ). Art. 5 pkt 41 ww. ustawy 
nie uzależnia bowiem nabycia statusu świadczeniodawcy od faktu 
posiadania umowy z NFZ (tak jak czyni to np. art. 5 pkt 14 ustawy 
dotyczący lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), lecz odnosi się do 
szerokiego pojęcia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
który może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno komercyjnie, 
jak i finansowanych ze środków publicznych (omawiany przepis nie 
wprowadza ograniczeń w tym zakresie). 

Zatem obowiązek przekazywania do SIM danych dotyczących 
zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich usługobiorców, niezależ-
nie od źródła finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak 
również niezależnie od rodzaju udzielanych świadczeń. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż przez zdarzenie medyczne na-
leży rozumieć działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne 
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich udzielania, w tym także świadczenia zdrowotne z zakresu 
opieki długoterminowej. 

Szczegółowy zakresu danych zdarzenia medycznego jakie usługo-
dawcy zobowiązani są przekazywać do SIM w związku z wypełnie-
niem ciążącego na nich obowiązku określa rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji 
oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu 
Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253). 

W tym miejscu warto podkreślić, iż jedną z przekazywanych da-
nych są dane dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, 
do której przekazywania będą zobowiązani usługodawcy, którzy 
z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej wytwarzają 
powołaną dokumentację.

Warto podkreślić, iż obowiązek przekazywania danych zdarzenia 
medycznego ma na celu uzyskanie istotnych i kompleksowych infor-
macji o stanie zdrowia pacjenta. W związku z powyższym pielęg niarki 
i położne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w pod-
miocie leczniczym, jak i udzielające świadczeń zdrowotnych w  ra-
mach własnych praktyk zawodowych wyłącznie w zakładzie leczni-
czym, na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład, nie muszą indywidualnie przekazywać danych o zdarze-
niach medycznych do SIM. Wynika to z faktu, iż udzielając świadczeń 
zdrowotnych w ramach tych zdarzeń medycznych, pielęgniarki lub 
położne nie działają jako samodzielny usługodawca, lecz na rzecz (czy 
też w imieniu) usługodawcy, który je zatrudnia (z którym współpra-
cują). W związku tym to właśnie podmiot leczniczy zatrudniający 
(współpracujący) na ww. zasadach z pielęgniarkami i położnymi jest 
w tym przypadku usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy 
o  SIOZ, i tym samym jest zobligowany do przekazywania do SIM 
danych o zdarzeniach medycznych zrealizowanych w  danym pod-
miocie leczniczym zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o SIOZ.

W świetle powyższego pielęgniarki i położne, udzielając świadczeń 
zdrowotnych w ramach praktyk zawodowych wyłącznie w zakła-
dzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład, nie muszą również podłączać się jako 
usługodawca do Systemu e-Zdrowia (P1) na zasadach określonych 
w art. 7 ust. 3a3c ww. ustawy o SIOZ.

Podkreślenia wymaga natomiast, że jeżeli pielęgniarka lub położna 
udziela świadczeń zdrowotnych w ramach innych rodzajów praktyk 
zawodowych niż wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład, to wpisuje się ona w ww. pojęcie usługodawcy i wówczas 
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to na niej ciąży obowiązek podłączenia się do Systemu e-Zdrowia 
i przekazywania danych zdarzenia medycznego.

Obowiązek zapewniania możliwości wymiany danych zawartych 
w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przekazywania do 
SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie infor-
macji spoczywa na usługodawcach. Niemniej Ministerstwo Zdrowia, 
NFZ oraz Centrum e-Zdrowia wspierają świadczeniodawców w pro-
cesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowania oraz szkolenia. 
Takie dofinansowanie było przewidziane w zakresie wdrażania EDM 
na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ, w efekcie których zrealizowano 
dwa pilotaże w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Pierwszy Pilotaż EDM trwał od sierpnia 2020 r. do końca kwietnia 
2021 r., skierowany był do najliczniejszej grupy usługodawców rea-
lizujących świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpital-
nego. Usługodawcy mogli uzyskać dofinansowanie nabycia i sfinan-
sowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług 
związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub 
prowadzeniem wymiany EDM, które kształtowało się w przedziale od 
15 tys. do 30 tys. Natomiast w ramach aktywnego udziału w Pilotażu, 
usługodawcy mogli uzyskać z NFZ finansowanie na poziomie nawet 
72 570 zł miesięcznie w przypadku leczenia szpitalnego i 33 456 zł 
miesięcznie w pozostałych rodzajach świadczeń objętych Pilotażem.

Mając na względzie potrzebę dalszego wsparcia usługodawców 
w omawianym procesie, uruchomiono drugi etap Pilotażu EDM, 
który trwał do końca czerwca 2021 r. i był skierowany do wszystkich 
usługodawców posiadających zawarte umowy z NFZ. 

W ramach Pilotażu usługodawcy mogli również uzyskać dofi-
nansowanie nabycia i sfinansowania urządzeń informatycznych lub 
oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raporto-
wania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM (15 
tys. zł), oraz finansowanie aktywnego udziału na poziomie 15 tys. 
zł miesięcznie (kryterium min. tylko 20 wymian EDM miesięcznie).

Ponadto trwają szkolenia w ramach projektu: „Poprawa jakości 
świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie 
pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami 
i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” - na każdym ze szkoleń 
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prezentowany jest blok tematyczny obejmujący zakresem EDM i zda-
rzenia medyczne. 

Odnosząc się do pytania o konsekwencje prawne związane z nie-
dostosowaniem się usługodawców do obowiązków wymiany danych 
zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz prze-
kazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego 
w systemie informacji, uprzejmie informuję, że na obecną chwilę nie 
przewidujemy kar lub innych konsekwencji prawno-finansowych. 
Jednak podmioty lecznicze powinny jak najszybciej dostosować się 
do ww. obowiązków, gdyż są to obowiązki wynikające z ustawy (art. 
56 ust. 2a ustawy o SIOZ).

Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Anna Goławska  

Podsekretarz Stanu 
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Pożegnania

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

2 czerwca 2021 roku z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki 
Śp.

Małgorzaty Jolanty Michalewicz
Od ponad 30 lat pracowała w Klinice Chorób Zakaź
nych Hepatologii. Była osobą ciepłą, pozytywnie nas
tawioną do życia, uśmiechniętą. Zawsze wrażliwa na 
ludzką krzywdę. Z dumą i ogromnym oddaniem wy
konywała zawód pielęgniarki.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...

Koleżanki i Koledzy z Kliniki Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii USK w Białymstoku
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Pożegnania

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 czerwca 2021 r.,  
po ciężkiej chorobie odeszła nasza Koleżanka 

ś.p. Ludmiła Lao

Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie,
Cyceron

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1975 roku w Samodzielnym Miej-
skim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białymstoku jako pielęgniarka 
szkolna, a następnie pracowała jako przełożona w Pogotowiu Miejskim. 
Przez kolejne lata z pasją i ogromnym oddaniem poświęcała się pracy 
pielęgniarki szkolnej. Do ostatnich dni z dużym zaangażowaniem 
i wielką wrażliwością pochylała się nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
Dziękujemy Ci Lucyno za to jaką byłaś i że byłaś wśród Nas. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„PROMED-SCHOL” Danuta Szotko  

z kadrą pielęgniarek szkolnych. 
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W  
enflon

Zakładanie wenflonu u chorych otyłych, oparzonych, obrzęk-
niętych, czy po chemioterapii bywa prawdziwym wyzwaniem 
nawet dla doświadczonego personelu pielęgniarskiego. Ilość 
nieudanych prób, z którymi zmierzyć się musi tak pacjent, jak 
i pracownik medyczny, bywa zarówno bolesna, jak stresująca. 
A im dalej w las, tym więcej drzew - krwawienia podskórne 
utrudniają kaniulizację, upływa czas, narasta zmęczenie chorego. 

Typowym rozwiązaniem problemu „braku żyły” jest kontakt 
z oddziałem bloku operacyjnego, celem założenia wkłucia cen-
tralnego. O ile, rzecz jasna, taki oddział w ogóle funkcjonuje na 
terenie szpitala. Warto jednak pamiętać, że istnieje inna alterna-
tywa, która wymaga, poza kosztownym sprzętem, jedynie dozy 
odwagi, samo przekonania i wyobraźni. Ale o niej za chwilę.

Zupełnie przypadkiem natknąłem się ostatnio na film kanału 
Nysora regioNal aNesthesia, który rekomenduje innowacyjne po-
dejście do pozyskiwania dostępu do żył obwodowych tak grzbie-
tu, jak strony wierzchniej dłoni. Proponowany na filmie rękoczyn 
nazwano roboczo „reverse Esmarch”. Abstrahując od ułożenia 
kończyny poniżej poziomu serca, czy ogrzewania tak niej, jak 
i całego pacjenta (koce, ciepłe strumienie powietrza, folie NRC, 
woreczki z ciepłym płynem) metoda odwróconego Esmarcha 
odchodzi od starej, dobrze nam znanej stazy na rzecz długich, 
gumowych taśm. Owe taśmy, używane na blokach operacyjnych 
do wyciskania krwi z operowanych kończyn (ortopedia) celem 
zminimalizowania krwawienia śródoperacyjnego, służyć mogą 
do mobilizacji krwi w kierunku niedostatecznie wypełnionych 
żył obwodowych.

I tu tkwi cała istota pomysłu - owijając ramię pacjenta taśmą, 
spowijamy ją dalej, w kierunku dłoni chorego, kończąc na jego 
nadgarstku. W ten sposób gromadzimy obecną tu krew na sa-
mym obwodzie, wypełniając słabo widoczne naczynia krwionoś-
ne, a więc - w rozumieniu przestrzennym - zwiększamy średnicę 
żył obwodowych, co znacząco ułatwia nam, pielęgniarkom i pie-
lęgniarzom, kaniulizację. Jako specjalista anestezjologii i inten-

Z mojej praktyki
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sywnej terapii jestem świadomy zagrożeń, a więc możliwych 
powikłań, związanych z zakładaniem cewników centralnych. 
Pracując już dostatecznie długo na bloku operacyjnym, widzia-
łem zarówno zagrażające życiu, czy zdrowiu, zaburzenia rytmu 
serca, czy wypuszczone z rąk prowadnice, których usuwaniem 
zajmuje się zawsze kardiochirurgia. Jednym słowem - żyła obwo-
dowa ma swoje niezaprzeczalne plusy - jej kaniulizacja jest tania, 
umożliwia z reguły szybkie podanie płynów, pozwala w wielu 
przypadkach na żywienie paraenteralne, oraz nie naraża chorego 
na zbyt wielkie ryzyko powikłań. W przeciwieństwie właśnie do 
cewników centralnych.

Jak więc poradzić sobie w sytuacjach szczególnych, gdy nawet 
„odwrócony Esmarch” nie daje znaczącej poprawy w wizualizacji 
żył? 

W tym właśnie miejscu pojawia się kwestia odwagi, samo prze-
konania i wyobraźni. No i dostępności metody. Na słowo „USG” 
wielu z nas myśli jedynie o specjalistach, jak gdyby skompliko-
wany sprzęt medyczny należał do artefaktów niedotykalnych dla 
pielęgniarek. Okazuje się jednak, że obsługa takiego aparatu nie 
jest ani skomplikowana, ani zakazana przez prawo. Spójrzmy 
na to w ten sposób - aparat USG ma uprościć proces diagnozy, 
wchodząc nieomal bezinwazyjnie w ciało, jak aparat fotograficz-
ny. Ultrasonografia ułatwia pracę. Skoro więc może być dobrym, 
skutecznym narzędziem w sytuacji problemowej, należy z niego 
zwyczajnie skorzystać. Po to w końcu istnieje.

Okazuje się bowiem, że polskie prawo nie zakazuje używania 
takiej aparatury przez pielęgniarki. To raczej my sami unikamy 
podejmowania wyzwania, traktując innowacyjność jako niepo-
trzebny balast, ryzyko, czy zabawne „wydumki” ekscentryków 
bez umiejętności praktycznych. Jeszcze niedawno pielęgniarki 
w Polsce odmawiały wykonywania badania EKG bez uprzedniego 
uczestnictwa w stosownym kursie specjalistycznym. Podejrze-
wam, że blisko połowa z nas nie umie obsługiwać defibrylatora, 
czy nawet AED, zostawiając ową tajemną wiedzę lekarzom.

Wydaje mi się, że podobne myślenie dotyka innowacyjności 
- z jednej strony zazdrościmy i podziwiamy pielęgniarki z Za
chodu, których szyje zdobią nie tylko naszyjniki, ale i doktorskie 
stetoskopy. Z drugiej - odmawiamy sobie prawa i obowiązku 

Z mojej praktyki
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używania takiego sprzętu, jak gdyby miał on nie tyle ułatwiać, 
co utrudniać nam pracę. Ten lęk przed „nowym” wynikać może 
z obawy przed „nowymi” obowiązkami. Ale na sprawę można też 
spojrzeć inaczej - dostępność do sprzętu specjalistycznego stano-
wi gwarancję bezpieczeństwa, wiedzy i koniec końców upraszcza 
pracę. Jak by na to nie patrzeć, przez lata pracy w zawodzie na-
uczyłem się wielu umiejętności, wykraczających zapewne ponad 
przyjęty standard - i czuję się z tym zdecydowanie dobrze, bo 
i bezpiecznie. Komfort pracy to bezpieczeństwo pracy w szero-
kim tego słowa znaczeniu. Nabywanie nowych umiejętności to 
jak zdawanie egzaminu na prawo jazdy. Z początku wydaje się 
zbędne, a z czasem - trudno nam wszystkim wyobrazić sobie 
życie bez samochodu. Bo auto, tak jak wiedza, czy dostęp do 
wielu czynności, ułatwia zwyczajnie funkcjonowanie

Wracając do tematu trudnego dostępu do żył obwodowych, nie 
piszę tu nawet o cewnikach midline, zakładanych z prowadnicą, 
o których wspominał wcześniej Maciej Latos w artykule „Cew
niki” (MPiP, nr4, 2021). Piszę o zwykłych wenflonach z dobrze 
znanego nam i nieco już wstydliwego systemu otwartego. Okazu-
je się, że igła to igła i jej projekcja z poziomu ultrasonografii nie 
różni się wcale od kaniul wyposażonych w prowadnicę. Jedyną 
różnicą jest mniejsza średnica naczynia żylnego w stosunku do 
dostępu centralnego, a co za tym idzie - większa podatność na-
czynia na odkształcenie w czasie cewnikowania, co tym bardziej 
usprawiedliwia korzystanie z aparatów USG. Technicznie - rzecz 
jest całkiem zwyczajna. Zakładania wenflonu odbywa się zawsze 
z użyciem stazy, której zastosowanie poszerza średnicę naczynia 
nawet dwukrotnie. Następnie - po uprzedniej dezynfekcji skóry 
oraz zabezpieczeniu głowicy USG - uwidaczniamy żyłę odpro-
mieniową ramienia (rzadziej - odłokciową, lub pośrodkową) 
w projekcji osi krótkiej, lub długiej. 

W tym momencie okazuje się często, że żyła obecna jest w 
miejscu, gdzie nie przypuszczalibyśmy jej istnienia przez dotyk, 
oklepywanie, zastosowanie nitrogliceryny, czy innych sztuczek 
gwarantujących rzekomo sukces. Oceniamy głębokość, średnicę 
naczynia, obecność struktur towarzyszących (nerwy, tętnice), po 
czym, dbając o optymalny kierunek, wprowadzamy igłę jedynie 
pod kontrolą wzroku utkwionego nie w rękę, a w ekran USG. 

Z mojej praktyki
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To największa różnica w stosunku do codzienności - zakłada-
nie wenflonu obywa się przy monitorze, to na nim powinniśmy 
zobaczyć charakterystyczną kropeczkę (oś krótka), lub echo igły 
na całej długości naczynia (oś długa).

Korzystanie z USG, które wydaje się być czynnością wyso-
kospecjalistyczną i trudną, jest w rzeczywistości niezwykle in-
tuicyjne, oraz zwyczajnie ciekawe. Internet pełen jest filmów 
instruktażowych, gdzie pielęgniarki z Zachodu dzielą się do-
świadczeniem z młodszymi koleżankami, które wchodzą dopiero 
w zawód. Z mojego punktu widzenia, korzystanie z ultrasonogra-
fii jest proste, pod warunkiem zrozumienia istoty obrazu, jakim 
jest zawsze i paradoksalnie - widok dwuwymiarowy.

Rozpoznanie naczynia żylnego jest zupełnie proste (uciska-
ne głowicą żyły zamykają się, w przeciwieństwie do „sztywno
ściennych” tętnic, czy zupełnie nieelastycznych nerwów), ocena 
przebiegu naczynia pozwala odnaleźć optymalny punkt do jego 
nakłucia, cewnik wprowadzany jest zwykle pod kątem 45 stopni 
i nierzadko głębiej, niż w codziennej praktyce (nawet do 0,5-1,5 
cm), co skutkuje znów koniecznością zastosowania zdecydowane-
go ucisku po jego usunięciu. Niemniej, jak z każdą nową umiejęt-
nością, kaniulizacja żył obwodowych pod kontrolą USG wymaga 
praktyki oraz powtórzeń. Nie nazwałbym siebie ekspertem - 
rozumiem już dobrze rolę wniosków wyciąganych z trudności, 
jakimi są niedokładne pozycjonowanie głowicy (mając w pamięci 
małą obiektywnie średnicę naczyń żylnych), czy zbyt dynamiczne 
wprowadzenie igły, skutkujące przebiciem naczynia (nie wyklu-
czającym jednak sukcesu). Pomimo wszystko - zdecydowanie 
pochwalam metodę, skromnie rekomenduję jej stosowanie, oraz 
zachęcam kolegów i koleżanki do pierwszych, odważnych prób. 
Jak do tej pory, mój stosunek udanych kaniulizacji do prób, jest 
jak jeden do jednego. Każdorazowe wykorzystanie ultrasono-
grafu kończyło się udaną lokalizacją i punkcją naczynia żylnego.

To, w jakim kierunku rozwijać się będzie nasz zawód, zależy od 
nas samych. Możemy zaciągnąć hamulec, odgradzając się murem 
od nowoczesności, a w rezultacie - inwestując spore pieniądze 
w kursy, czy też szkolenia z zakresu wiedzy, czy też umiejętności, 
których nabycie powinno mieć miejsce już z chwilą zdobycia 
licencjatu, a już na pewno - tytułu magistra. Z drugiej - mo-

Z mojej praktyki
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żemy podążać za światem, gdzie pielęgniarka nie jest jedynie 
narzędziem w rękach lekarza, ale samodzielnym pracownikiem, 
bogatym w wiedzę i inicjatywę.

Mam czasem wrażenie, że owa inicjatywa traktowana jest nie 
raz i nie dwa jako niepotrzebne wychodzenie przed szereg. Wy-
obraźmy sobie na chwilę, z jaką oceną spotkałaby się wśród ko-
leżanek pielęgniarka ze stetoskopem, czy właśnie z głowicą USG 
w dłoni. Obawiam się, że w miejscu podziwu, czy zrozumienia, 
zakwitła by szybciej zawiść, podkreślana ukradkiem plotkami 
i humorystycznym pukaniem się w czoło.

Nie jestem pewien, czy owa rywalizacja na drodze plotek jest 
fair. W rzeczywistości - znaczy ona nierzadko więcej, niż wiedza, 
czy umiejętności. To zwyczajne kopanie po nogach, gdy brakuje 
już zwykle argumentu i merytoryki. Zamiast więc podpatrywać 
z powątpiewaniem tych „nadto ambitnych”, wszystkich kryty-
ków, czy zwyczajnych plotkarzy zachęcam do wyjrzenia przez 
okno nie tyle domu, co kraju.

Okazać się może, że świat poszedł do przodu, a wy sami, stojący 
w miejscu, zostaliście na stacji wczorajszej rzeczywistości, którą 
będziecie musieli wcześniej, czy później gonić.

Cytując fizyka Williama Pollarda:
„Nauka i innowacja idą w parze.  

Arogancja sukcesu polega na myśleniu,  
że to, co zrobiłeś wczoraj, wystarczy na jutro”

Sebastian Kuklo 
plg. spec.anest. i int. opieki 

mgr oligofrenopedagogiki
jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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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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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

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

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

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

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

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

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

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

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Informacje
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Informacje

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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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

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


