
Drogie Koleżanki  i Koledzy, 
życzę Wam wiary i nadziei, że jutro będzie lepsze, miłości i zdrowia - których wszyscy 

pot rzebujemy oraz (w tych dziwnych czasach) dobrego słowa i wspomnienia chwil gdy 
wszyscy gromadziliśmy się zgodnie przy jednym stole.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku
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Szanownie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
mija kolejny rok, jakże trudny i ciężki dla Nas wszystkich, a w szczególności dla 

osób bezpośrednio pracujących na oddziałach covidowych. W związku z trudną 
i dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2, OIPiP w Białymstoku podjęła działania mające 
wesprzeć Nasze Koleżanki i Kolegów - członków Izby poprzez:
• interwencyjną pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych w aspekcie 

pracy z pacjentem, w bezpośrednim zagrożeniu własnego zdrowia i życia,
• doposażenie wszystkich pielęgniarek i położnych w środki ochrony osobistej 

tj. w rękawiczki, płyny dezynfekcyjne i maseczki chirurgiczne,
• pomoc prawną dla członków samorządu - w odpowiedzi na zgłaszane przez 

pielęgniarki i położne liczne wątpliwości dotyczące ich uprawnień i obowiąz-
ków w związku z trwającą epidemią,

• specjalistyczne zapomogi finansowe w związku z zachorowaniem na Covid-19 .
Nie możemy jednak zapominać, że wszystkie aspekty naszej działalności za-

wodowej (a i w dużej mierze życia) są zależne od aktualnych „ustawodawców”...  
Stąd - wspólnie ze związkami zawodowymi i wszystkimi innymi organizacja-

mi zrzeszającymi zawody medyczne, uczestniczymy w akcjach protestacyjnych 
i  negocjacyjnych z przedstawicielami rządu w celu poprawy warunków pracy 
i płacy pielęgniarek i położnych - na kolejnych stronach tego numeru Biuletynu 
przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tym protestem.

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Ż  
yczenia świąteczne KSPiPP

Katolickie Stowarzyszenie  
Pielęgniarek i Położnych Polskich

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie

C.K. Norwid

Łamiąc się opłatkiem, życzę, aby Chrystus zagościł w Waszych 
sercach, aby ubogacił miłością i pokojem, aby rozjaśnił ciemne dni, 
aby rozradował w smutkach, aby pocieszył w zmartwieniach, aby 
umocnił w codzienności, aby dalej prowadził drogą dobra i miłości.

Niech Maryja czuwa przy każdej i każdym z Was,  
jak czuwała w betlejemską noc.

W Nowym 2022 Roku życzę wszystkim Pielęgniarkom, Położnym 
i Pielęgniarzom oraz Waszym Rodzinom pogodnych, zdrowych 
i dobrych dni, w których będziecie doświadczać Bożej Opatrzności.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich w Białymstoku 

Stanisława Zimnoch - Prezes

Życzenia i gratulacje
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Po 35 latach pracy w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 
na emeryturę odeszła pielęgniarka z oddziału chirurgii, 
ostatnio pracująca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

DANUTA GAJLEWICZ .
Zawsze pełna energii, wigoru, zapału, z mnóstwem 

planów, żyjąca w ciągłym biegu.
Życzymy byś mając więcej czasu zrealizowała wszystkie 
swoje marzenia, byś cieszyła się wnusią, podróżowała, 
poświęcała czas rodzinie, by zdrowie i pomyślność cię 

nie opuszczały.
Koleżanki i koledzy z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 w Dąbrowie Białostockiej.

Życzenia i gratulacje
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Tyle dni pięknych za nami 
Tyle chwil wspólnie spędzonych 
My dzisiaj Was w pracy żegnamy 
Nim rozejdziemy się w swoje strony 
Jeśli któraś z nas kiedyś niebacznie 
Przyczyniła Wam bólu i smutku 
To nam dzisiaj darujcie, wybaczcie 
I bądźcie szczęśliwe! Życzymy krótko

Naszym Drogim Koleżankom

Annie Burak   Annie Filipczuk
Annie Gałeckiej Iwonie Gierejko
Alinie Koszyckiej Czesławie Jakubowskiej
Teresie Kuklik Grażynie Kurasz
Danucie Mareckiej Alicji Pasemko
Marii Pietruczuk Jolancie Ratyńskiej

i Zdzisławie Zajkowskiej

w związku z przejściem na emeryturę dziękujemy za 
wieloletnią współpracę i zaangażowanie, za rzetelne 
i solidne wykonywanie wszystkich powierzonych 
obowiązków.
Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na 
nowym etapie życia, a także spełnienia wszystkich 
marzeń i upragnionego odpoczynku. 

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  

im. L. Zamenhofa w Białymstoku

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

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

Naszej Drogiej Koleżance

Zdzisławie Zajkowskiej

w związku z przejściem na emeryturę
Serdeczne podziękowania za wieloletnią 
współpracę i życzenia zdrowia i długich 
lat życia składa 

Pielęgniarska Kadra Kierownicza  
Uniwersyteckiego Dziecięcego  

Szpitala Klinicznego 
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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R  
aport NIPiP - Liczby nie kłamią

Liczby nie kłamią 
czyli - co wiemy o zawodach pielęgniarki i położnej.  

Jaka jest statystyczna pielęgniarka i położna - ile ma lat,  
ile nas rzeczywiście jest, czy cudzoziemcy mogą uzupełnić 
 lukę pokoleniową? Co jeszcze o naszych zawodach mówią 

dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych?

Przedruk tekstu Arkadiusza Szcześniaka  
z Magazynu Pielęgniarek i Położnych (nr 9/21)

O tym, jak niejednorodna jest opinia społeczeństwa na nasz te-
mat, mogą świadczyć choćby badania CBOS-u z ostatnich dwóch 
lat. W 2019 r. pielęgniarka znalazła się na drugim miejscu w hie-
rarchii najbardziej prestiżowych zawodów w Polsce, z kolei rok 
później zajęła dopiero pozycję 14. Co ciekawe w 2020 r. zawód 
ten został oceniony najniżej właśnie w naszym kraju, podczas gdy 
pozostałe 16 krajów biorących udział w analogicznym badaniu 
(m.in. Włochy, Chiny, Niemcy, Hiszpania czy Anglia) oceniły na-
szą profesję nieporównywalnie wyżej. Niestabilność i niejasność 
podejścia Polaków do nas, jako grupy zawodowej, odzwierciedlają 
nie tylko raporty CBOS-u, ale także rzeczywistość, a zwłaszcza 
rzeczywistość pandemiczna. Od kiedy koronawirus pojawił się 
w Polsce, media coraz głośniej mówią o katastrofalnych bra-
kach kadrowych w pielęgniarstwie i położnictwie, zwłaszcza 
w kontekś cie protestów, które są desperacką próbą uzmysłowienia 
rządzącym, że nie są to puste słowa. Aby „zdiagnozować” rze-
czywistą kondycję naszych zawodów, Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych przygotowała raport „Katastrofa Kadrowa Pielęg-
niarek i Położnych” (dostępny na stronie nipip.pl). Wskazuje on, 
że bez zapewnienia właściwej liczby personelu medycznego nie 
będziemy mogli mówić o bezpieczeństwie pacjenta, lecz o zagro-
żeniach powstających w wyniku braku medyków na oddziałach. 

Alarmujemy w nim, że musimy brać wiele dodatkowych dyżu-
rów i nadgodzin, aby system ochrony zdrowia w Polsce się nie 
załamał. To ma jednak swoje konsekwencje - jesteśmy przepra-

Raport NIPiP
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cowani, częściej popełniamy błędy i zbyt wcześnie umieramy. 
Pielęgniarki żyją o 20 lat krócej niż inne Polki! 

Pacjenci nie tylko muszą długo czekać na SOR-ach na pomoc. 
Wiele oddziałów w Polsce jest zamykanych z powodu braku per-
sonelu. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, niemal 280 placówek 
będzie musiało zostać zamkniętych z powodu braków kadrowych 
wśród pracowników medycznych.

 Wyjaśnijmy, z jakich źródeł Naczelna Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych korzysta, tworząc raporty. Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych od kilkunastu lat ma ustawowy obowiązek prowa-
dzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. System 
funkcjonuje od 2005 r. i składa się z danych wprowadzanych 
przez wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych. 

Zakres danych zawartych w Ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej daje podstawę prawną do zbierania i przetwarzania 
między innymi podstawowych danych osobowych, informacji 
o wykształceniu czy też o miejscu pracy. Zgodnie z przepisami 
wskazanej ustawy dane w większości przypadków są aktualizo-
wane poprzez oświadczenia składane przez pielęgniarki i położ-
ne. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z okręgowymi 
izbami pielęgniarek i położnych pozyskuje z rejestru PESEL in-
formacje o zgonach, a od roku 2020 informacje o ukończonych 
specjalizacjach z Systemu Monitorowania Kształcenia. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia podmioty prowadzące rejestry pielęgniarek, położnych 
muszą przekazywać do Centralnego Wykazu Pracowników Me-
dycznych dane swoich członków w terminie 1 dnia roboczego 
od dnia powzięcia uchwały w sprawie wpisania pracownika 
medycznego na listę członków odpowiedniej izby. Chodzi o ich 
identyfikację i uwierzytelnienie w systemie informacji, a także 
weryfikację ich uprawnień zawodowych. NIPiP udostępnia także 
możliwość weryfikacji aktualnych uprawnień na stronie: https://
nipip.pl/weryfikacja-pwz/. W tym przypadku należy znać podsta-
wowe dane osobowe, które umożliwią identyfikację uprawnień. 
Ze względów bezpieczeństwa nie ma otwartej bazy danych osób 
posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub zawodu położnej. Obecnie NIPiP wraz z Centrum E-Zdrowie 
(dawniej CSIOZ) prowadzi prace projektowe nad stworzeniem 

Raport NIPiP
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elektronicznego prawa wykonywania zawodu, które ma być 
w przyszłości dostępne w aplikacji mObywatel. 

Dane zawarte w CRPiP są wykorzystywane w celu przygotowy-
wania raportów czy analiz statystycznych opisujących strukturę 
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Co roku szczegółowe 
dane są przekazywane Ministrowi Zdrowia oraz każdej insty-
tucji, która zwróci się o ich udostępnienie. NIPiP współpracuje 

Raport NIPiP
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także z Głównym Urzędem Statystycznym. W 2019 r. Główny 
Urząd Statystyczny wydał raport „Usługi publiczne w zakresie 
ochrony zdrowia”. Częścią tego raportu są dane dotyczące kadry 
pielęgniarskiej i położniczej, co pozwoliło zweryfikować jakość 
danych zawartych w CRPiP, a dotyczących m.in miejsc pracy. 
Jak wskazuje GUS, „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są 
możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych 
(dokładność)”.

Ile lat ma statystyczna pielęgniarka i położna? 
Pierwszą ważną informacją jest to, ile osób co roku uzyskuje 

prawo wykonywania zawodu. Tutaj dane w sposób jasny pokazują 
spadek liczby stwierdzonych praw po zakończeniu kształcenia 
w szkołach średnich. W latach 2005-2006 rocznie pwz uzyskiwało 
ok. 7 tys. osób rocznie. Po zmianie systemu kształcenia liczba ta 
spadła do ponad 5 tys. i niestety w kolejnych latach w dalszym 
ciągu spadała. W latach 2011-2013 stwierdzano tylko ok. 3,5 tys. 
osób. 

Jednak nawet liczba ok. 5,5 tys. stwierdzonych pwz nie jest 
wystarczająca. Struktura wieku pokazuje, że w latach 2021-2030 
średnio w każdym roku ok. 9 320 osób uzyska uprawnienia eme-
rytalne. W dalszym ciągu nie ma więc mowy o zastępowalności 
pokoleń.

Brak odpowiedniej liczby absolwentów z ostatnich kilkunastu 
lat doprowadził do znacznych zmian struktury wiekowej - za-
równo w przypadku pielęgniarek, jak i położnych. Średnia wie-
ku pielęgniarek w 2008 r. wyniosła 44 lata i do 2021 r. wzrosła 
do 53,2; średnia wieku położnych w tym samym czasie wzrosła 
z 43 do 51, a należy zaznaczyć, że w niektórych województwach 
średnia ta jest jeszcze wyższa.

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

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wieko-
wy jest taki sam, czyli 51-60 lat i obejmuje 10 094 zatrudnionych. 

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

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

Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Główny 
Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do 
wykorzystania do produkcji danych statystycznych (dokładność)”1. 

 

I. Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

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

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

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

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

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek 

Udział % Liczba 
położnych 

Udział % 

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

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

Źródło: CRPiP stan na 2021-05-24 
 

 
1 Dane z CRPiP zostały wykorzystane w raporcie GUS: „Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia” 
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/uslugi-publiczne/uslugi-publiczne-w-zakresie-ochrony-zdrowia,3,1.html  
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Stanowi to 35,8% zatrudnionych położnych. Osoby pracujące 
pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stanowią 23,5% 
i jest ich 6 683. 

Dane te pokazują, że sytuacja z roku na rok pogarsza się. 
Największy kryzys wystąpi, gdy osoby obecnie znajdujące się 
w przedziale 51-60 lat odejdą z zawodu. Prognozy wskazują, że 
w przypadku utrzymania obecnej liczby osób uzyskujących pwz 
braki do 2025 r. zwiększą się o kolejne 16 tys. osób, a do 2030 r. 
- o 36 tys. 

Żeby nie pogorszyć już i tak trudnej sytuacji, rocznie pwz mu-
siałoby uzyskiwać ok. 10 tys. osób, a wyrównując do średniej 
pielęgniarek przypadających na 1 tys. mieszkańców w państwach 
OECD należałoby stwierdzić rocznie 20 tys. praw wykonywania 
zawodu. To jest blisko 4 razy więcej niż w roku 2020! 

NIPiP zbadała jeszcze jedno zjawisko dotyczące zgonów pielęg-
niarek i położnych. Dane te pochodzą z jedynego wiarygodnego 
źródła, jakim jest rejestr PESEL. Co ważne, dane te są weryfiko-
wane także dla osób skreślonych z rejestru, np. z powodu wy-
jazdu za granicę czy przejścia na emeryturę. Dane jednostkowe 
uzyskane z tego rejestru pozwoliły na sprawdzenie, jak wygląda 
struktura wieku zmarłych osób. Średnia wieku zgonu w latach 
2016-2020 r. wyniosła 61,5 roku. 

Niestety, zwiększa się także z roku na rok liczba osób zmarłych. 
Mimo że mamy nawet niepełne dane za 2020 r., wyraźnie widać 
miesięczne wzrosty na jesieni 2020 r. Do września 2020 r. średnia 

Raport NIPiP
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liczba miesięcznych zgonów wynosiła ok. 90, a w październiku 
nastąpił wzrost do 136. 

W najbliższym czasie NIPiP pozyska dane za cały 2020 r. 
i pierwszą połowę 2021 r., co pozwoli ocenić, czy ta negatywna 
tendencja dalej występuje. 

Czy obcokrajowcy uzupełnią lukę pokoleniową?

Do grudnia 2020 r. prawo wykonywania zawodu uzyska-
ło i w dalszym ciągu pracowało w Polsce 332 obcokrajowców. 
Co prawda w ujęciu procentowym nastąpił wzrost o ponad 100% 
w stosunku do roku 2014 - wówczas było to 145 obcokrajow-
ców, jednak w ujęciu liczbowym to zjawisko nie jest zauważalne 
w skali ogólnej liczby pielęgniarek i położnych. Zmiany przepi-
sów uchwalone w trakcie trwania stanu epidemicznego ułatwiły 
ścieżkę uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce, jednak 
skalę zjawiska poznamy dopiero na koniec roku 2021. Już dzisiaj 
mamy sygnały, iż po uzyskaniu pwz w Polsce osoby te planują 
dalszą karierę w innych państwach Unii Europejskiej. 

Dodajmy, że od momentu wejścia do Unii Europejskiej wyda-
liśmy blisko 22 tys. zaświadczeń niezbędnych do pracy w pań-
stwach UE. Nie ma niestety dokładnych statystyk, ile pielęgniarek 
i położnych pracuje w poszczególnych państwach, ale zakładając, 
iż tylko połowa z tych osób pracuje poza Polską, to można przy-
jąć, iż jest to 10 tys. osób. W większości przypadków to młode 
pielęgniarki i położne - do 40 roku życia, czyli w przedziale wie-
kowym, w którym są obecnie największe braki. 

Raport NIPiP
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Jak Polska wypada na tle innych państw? 

Jeżeli chodzi o kadrę medyczną, to dane statystyczne publikuje 
OECD. Ze względu na różnice występujące w systemach ochrony 
zdrowia informacje te dotyczą osób które pracują w opiece nad 
pacjentem - zalicza się do nich kierownictwo szpitali czy przy-
chodni. Ostatnio zaktualizowane dane pokazują, że średnia dla 
państwa UE to 8,2 pielęgniarek, podobnie dla państwa OECD. 
Polska niestety ma wskaźnik znacznie niższy od średniej, czyli 
5,1. Jest on także niższy niż w państwach ościennych, takich jak 
Czechy - 8,1, Słowacja 5,7, w Niemczech zaś wskaźnik wynosi aż 
13,2 czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce.

Co z wykształceniem? 

Na ponad 300 tys. zarejestrowanych pielęgniarek 56 tys. po-
siada tytu licencjata, a ponad 33 tys. uzyskało tytuł magistra. 
Blisko 30% posiada zatem wykształcenie wyższe. Centralny Re-
jestr Pielęgniarek i Położnych zawiera także informacje o tym, 
iż pielęgniarki posiadają ok. 60 tys. dyplomów potwierdzających 
ukończenie specjalizacji, przy czym należy pamiętać, iż niektóre 
osoby ukończyły więcej niż jedną. 

W przypadku położnych 8,6 tys. z blisko 40 tys. zarejestrowa-
nych posiada tytuł licencjata, a blisko 5 tys. posiada tytuł magis-
tra. Oznacza to, że blisko 35% położnych posiada wyksztalcenie 
wyższe. W przypadku położnych specjalizację uzyskało ok. 8 tys. 
położnych, a kurs kwalifikacyjny ukończyło, kolejne 7 tys. osób.

Raport NIPiP
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K  
alendarium

07.09.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

07.09.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

09.09.2021 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

09.09.2021 Szkolenie w trybie on-line nt. Obowiązki względem 
ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą - uczest-
niczyła Mariola Bogdan.

11.09.2021 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej - uczest-
niczyło 12 pielęgniarek operacyjnych.

11.09.2021 Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony 
Zdrowia w Warszawie - uczestniczyło 100 członków sa-
morządu pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP 
w Białymstoku.

14.09.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ w Starostwie Powiato-
wym w Mońkach - uczestniczyła Dorota Rojsza.

14.09.2021 Szkolenie w trybie on-line e-AKTA - skrócenie okresu 
przechowywania akt pracowniczych - uczestniczyła Ma-
riola Bogdan.

15.09.2021 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji oraz 
Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska.

20.09.2021 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w trybie wideokonferencji - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

22-23.09.2021 XXXI Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych uczestniczyła Cecylia Dolińska (w trybie on-
-line) i Beata Olejnik (w trybie stacjonarnym).

Kalendarium OIPiP
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23.09.2021 Szkolenie w trybie on-line nt. Platforma Usług Elek-
tronicznych dla płatnika - uczestniczyła Pani Mariola 
Bogdan.

29.09.2021 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.04.2021 do 
30.06.2021 roku.

05.10.2021 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w formie wideokonferencji - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

12.10.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

12.10.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

13.10.2021 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki dla pielęgniarek w Warszawie.

18.10.2021 XXXII Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia Do-
lińska i Beata Janina Olejnik.

20.10.2021 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

20.10.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

27.10.2021 Posiedzenie Organu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

04.11.2021 Konferencja upowszechniająca MApy poTrzeb zdro-
woTnych w województwie podlaskim zorganizowana przez 
Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu pn. Mapy potrzeb 
zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój we współpracy z Zarządem Wojewódz-
twa w Białymstoku on-line - uczestniczyła Alina Jurczuk.

Kalendarium OIPiP
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09.11.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.11.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
16.11.2021 XXXIII Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w trybie on-line uczestniczyła Cecylia Dolińska 
i Beata Janina Olejnik.

17.11.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

18.11.2021 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 
Białystok - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

23.11.2021 Wspólne spotkanie on-line Komisji Prawa i Legislacji 
oraz Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska i Beata Janina Olejnik.

24.11.2021 Spotkanie on-line Rady Programowej Magazynu 
Pielęgniarki i Położnej - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

26.11.2021 Konferencja w trybie on-line polsKi łAd oraz pozostałe 
zmiany w przepisach podatkowych 2020/2021 - uczestni-
czyła Mariola Bogdan.

26.11.2021 Spotkanie on-line z Członkami Zespołu roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli 
wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej Syste-
mu Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

27.11.2021 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

29.11.2021 Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej w formie on-line Obciążenia i ryzyko 
zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarek i położnych. 
Prewencja wykroczeń zawodowych - uczestniczyła Pani 
Agata Panas, zastępcy ORzOZ i pracownik biura ORzOZ.

30.11.2021 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
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sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.07.2021 do 
30.09.2021 roku.

8 IX - 20 IX - 7 X - 13 X - 29 X - 10 XI - 30 XI 2021 Posie dzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W okresie stanu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 31 mar-
ca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono 
możliwość podejmowania m.in. uchwał przez kolegialne 
or ga ny samorządów zawodowych przy wykorzystaniu 
środ ków bezpośredniego porozumiewania się na odleg-
łość lub w trybie obiegowym.
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 
września do listopada 2021 r. odbyło się 7 Prezydium Ok-
ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jedno posiedzenie 
odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpoś redniego 
porozumiewania się na odległość,  w 6 terminach przepro-
wadzono głosowanie nad uchwałami w trybie obiego-
wym, w sumie podjęto 111 uchwał.
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 7 pielęgniarek i 3 położnych,
•	wpis do rejestru: 4 pielęgniarek,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 29 pielęgniarek i 6 położ-
nych,

•	wydania duplikatu prawo wykonywania zawodu: jed-
nej pielęgniarce,

•	przyznania cudzoziemcowi prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki na czas określony i wpisu do rejes-
tru: jednej pielęgniarce.

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

łalność leczniczą: 15 pielęgniarek i 1 położną,

Kalendarium OIPiP
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•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą: 6 pielęgniarek,

•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą: 3 pielęgniarek.

3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowano na przeszkolenie: 3 pielęgniarki i 2 położ-

ne.
4. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-

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

nie podyplomowe: 3 uchwały (Fundacja preTiuM z sie-
dzibą we Wrocławiu),

•	wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych: 
2 uchwały (Fundacja preTiuM z siedzibą we Wrocławiu).

5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (106 osob).

6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 4 

uchwały (13 osób - w tym 6 osób w związku z CO-
VID-19),

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

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

8. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela sa-
morządu do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego - 2 uchwały.

9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
- 12 uchwał.

Kalendarium OIPiP
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O  
gólnopolski protest pracowników ochrony zdrowia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 
11 września 2021 roku zorganizowała wyjazd do Warszawy w ra-
mach

Ogólnopolskiego Protestu  
Pracowników Ochrony Zdrowia

O godzinie 8 rano spod Białostockiej Filharmonii członko-
wie naszego samorządu wraz z Przedstawicielami Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ubrani w białe 
koszulki i czepki wyruszyli autokarami na akcję protestacyjną 
do Warszawy.

Oprócz atrybutów reprezentujących zawód pielęgniarki i po-
łożnej, dla Naszych członków samorządu organizatorzy przygo-
towali transparenty z takimi hasłami, jak: 

KrótKo żyjemy, bo ciężKo pracujemy

ZaprasZamy na oddZiały, bo niedługo ZamyKamy

pandemia braKów pielęgniareK i położnych trwa od lat

umieramy o 20 lat wcZeśniej, niż inne polKi

żądamy godnych ZarobKów

nie ma medycyny beZ diagnostyKi

politycy! nie róbcie Z medyKów niewolniKów!

Warto podkreślić, że w organizację protestu pracowników 
ochrony zdrowia w Warszawie zaangażowała się rekordowa 
liczba związków i samorządów zawodowych działających w ob-
szarze ochrony zdrowia. W tym dniu na ulicach Warszawy, po 
raz pierwszy w historii we wspólnym proteście połączyły siły 
reprezentacje wszystkich zawodów medycznych. Ogólnopolski 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy powołano już 2 sierpnia tego 
roku. 

W skład Komitetu weszli m.in. Ogólnopolski Związek Zawodo-
wy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Dia-

Ogólnopolski Protest Ochrony Zdrowia
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gnostyki Medycznej i Fizjoterapii, przedstawiciele Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radiotera-
pii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku 
Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związku Za-
wodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Publicznej, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Naczelnej Izby 
Aptekarskiej. Niedługo później do Komitetu dołączyły również 
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Me-
dycznego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, a tak-
że Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych 
Elektroradiologii.

Początek demonstracji został zaplanowany na godzinę 12 na 
placu Krasińskich. Około 1230 protestujący wyruszyli pod bu-
dynek Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej, o godzinie 
13 przeszli przez Nowy Świat. Po drodze zatrzymali się jeszcze 
przy Pałacu Prezydenckim, gdzie minutą ciszy upamiętnili me-
dyków zmarłych z powodu pandemii koronawirusa. Następnie 
po godzinie 14 dotarli przed gmach Sejmu. 

Przed Sejmem przemawiali liderzy samorządów i związków 
zawodowych, przedstawiono 5 postulatów pracowników ochrony 
zdrowia:
•	Znacznie	szybszy	niż	planowany	wzrost	nakładów	na	system	

opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (tyle 
ile w sąsiednich krajach przy średniej OECD na 2018 rok 
wynoszącej 8.8% PKB),

•	Zwiększenie	wynagrodzeń	pracowników	ochrony	zdrowia	
do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej 
krajowej w celu 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-
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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.

Po godzinie 15 Protest dotarł pod Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów. 

W tym miejscu na pasie zieleni zostało utworzone tzw. Białe 
Miasteczko 2.0. 

Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez pielęgniarki w 2007 
roku. To miejsce debat oraz rozmów z pacjentami - tam też będą 
odbywać się codziennie konferencje prasowe jak również przed-
stawiciele wszystkich zawodów medycznych prowadzą badania 
profilaktyczne, konsultacje i panele edukacyjne.

Manifestacja w dniu 11 września była jedną z największych 
manifestacji w historii ochrony zdrowia. 

Maszerowaliśmy jako jeden zespół i czuliśmy jedność.

Dorota Rodziewicz 
Skarbnik ORPiP w Białymstoku
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L  
ist Komitetu Protestacyjno-Strajkowego do Premiera

Protest ochrony zdrowia:  
List Komitetu do Premiera 

wraz z projektem porozumienia  
proponowanego przez OKPS  

z 13.10.2021

Warszawa, 13 października 2021 r. 
Ogólnopolski Komitet  
Protestacyjno-Strajkowy  
Pracowników Ochrony Zdrowia 

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników 

Ochrony Zdrowia to blisko 600 tys. pracowników publicznej ochrony 
zdrowia. Walczymy o warunki, które umożliwiają realizację potrzeb 
pacjentów i wykonywanie naszych obowiązków, czyli ratowanie 
i  dbanie o ludzkie życie i zdrowie na najwyższym poziomie oraz 
w zgodzie z naszą wiedzą oraz umiejętnościami. 

Sytuacja w systemie ochrony zdrowia ewidentnie pogarsza się, 
pandemia obnażyła skalę wszechobecnych problemów. Każdy z nas, 
zderzył się z problemem dostępu do lekarza - tak pierwszego kontak-
tu jak i specjalisty, z długim oczekiwaniem na karetkę, trudnościami 
związanymi z wykonywaniem badań diagnostycznych i z długimi 
kolejkami do rehabilitacji. 

Mając tego pełną świadomość, zmagając się każdego dnia z syste-
mowymi niedomogami i dramatem naszych pacjentów tkwiących 
w kolejkach, po wyczerpaniu formuły spotkań z wiceministrem po-
wołanym do prowadzenia z nami dialogu, zwracamy się do Pana, 
jako osoby decyzyjnej. Rozmowy o ochronie zdrowia nie są w stanie 
zamknąć się w obszarze kompetencji jednego resortu. W celu wy-
pracowania rozwiązań mogących zmienić oblicze polskiego systemu 
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ochrony zdrowia, potrzebny jest bezpośredni dialog z premierem, 
umożliwiający w sposób wieloaspektowy odniesienie się do proble-
mów i potrzeba naszych pacjentów. 

Chcemy poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Minister 
Zdrowia sprowadził nasze postulaty jedynie do kwestii podwyżek 
wynagrodzeń, co jest niezrozumiałe i opinię publiczną wprowadza 
w błąd. Zaprezentowane 7 października 2021 r. przez Ministra Zdro-
wia Porozumienie było osadzone na tak dużym poziomie ogólności 
i miało tak wielkie braki merytoryczne, że trudno je nawet uznać 
za projekt dokumentu. Szczegółowo punkt po punkcie przeanali-
zowaliśmy treść i wskazaliśmy, że to, co zostało napisane na tych 
kartkach, nie miało nawet podstaw, by nazywało się porozumieniem. 
Nasuwa się nam wniosek, że Minister Zdrowia potrzebuje wsparcia 
merytorycznego, szczególnie w zakresie strategicznego planowania 
finansowego. 

Panie Premierze, 

Zdrowie Polaków, to sprawa ogólnonarodowa i dotyczy wszyst-
kich ponad podziałami politycznymi i społecznymi. Debat i rozmów 
na ten temat było już bardzo dużo i wypracowano wiele koncepcji 
poprawy sytuacji. Minister Zdrowia w swojej szufladzie trzyma po-
wstałe z jego udziałem opracowanie „Strategiczne kierunki rozwo-
ju systemu ochrony zdrowia w Polsce”. Pomysły oraz sprawdzone 
w innych krajach rozwiązania są, ale brakuje woli politycznej do ich 
wprowadzenia. 

Dziś do Pana Premiera RP kierujemy projekt opracowanego 
prawdziwego porozumienia, które może być impulsem do podjęcia 
działań i wprowadzenia konstruktywnych zmian. Chcemy podpisać 
dokument stanowiący zobowiązanie w formie podstawy prawnej 
do wypłaty wynagrodzeń oraz do rzeczywistej wyceny świadczeń 
w  określonym terminie, będący jasnym wyrazem woli współpra-
cy przy szybkim wprowadzaniu zmian legislacyjnych, z określonym 
czasem wejścia w życie takich zmian, a nie zbiór intencji, deklaracji 
i założeń czy planów. 

Zwracamy się kolejny raz z prośbą o spotkanie. Liczymy, że na-
szej kolejnej prośby nie pozostawi Pan bez odpowiedzi. Niezależnie 
od odpowiedzi, odpowiedzialność za zdrowie każdego obywatela 
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naszego kraju, wśród których są Pana wyborcy, pozostanie Pana 
odpowiedzialnością.

Chcemy leczyć, nie protestować. Chcemy rozmawiać i być szano-
wani. Jesteśmy przekonani, że właśnie rozmowy z Panem Premie-
rem dobre przyniosą rozwiązania. Nie wierzymy, żeby Premier blisko 
40-milionowego państwa mógłby przejść obok jednego z ważniej-
szych problemów swojego kraju bezrefleksyjnie i nie podjąć próby 
jego rozwiązania, szczególnie, że dotyczy on praktycznie wszystkich 
obywateli Polski i zwłaszcza, że inne próby rozmów spełzły na ni-
czym. Protest trwa już ponad miesiąc. O ponad miesiąc za długo. 
Problemy kumulowały się latami. O lata za długo.

Szanowny Panie Premierze proszę przyjąć nasze zaproszenie na 
spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia 15 października 
2021 o godz. 900 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
przy ul. Pory 78 lok. 10 w Warszawie.

W załączeniu przedstawiamy:
1. Projekt Porozumienia intencyjnego Ministra Zdrowia z dnia 

7.10.2021 r.
2. Uwagi Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 

Pracowników Ochrony Zdrowia do ww. dokumentu.
3. Projekt Porozumienia opracowany przez Ogólnopolski Komitet 

Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia z dnia 
13.10.2021 r.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNI-
KÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowni-
ków Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
*Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa 
Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopol-
ski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * Federacja 
Porozumienie Zielonogórskie
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L  
ist do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

List Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
Pracowników Ochrony Zdrowia  

wystosowany do Pana Wicepremiera  
Jarosława Kaczyńskiego

Warszawa, 18 października 2021 r. 
Ogólnopolski  
Komitet Protestacyjno-Strajkowy  
Pracowników Ochrony Zdrowia

Sz. P. Jarosław Kaczyński  
Premier i Prezes  
Partii Prawo i Sprawiedliwość 

Szanowny Panie Premierze,  
Szanowny Panie Prezesie, 

zwracamy się dzisiaj do Pana jako do osoby, która dostrzega naj-
trudniejsze problemy społeczne i nie boi się podejmować ryzyka ich 
rozwiązywania. Reprezentujemy 600 tys. pracowników publicznej 
ochrony zdrowia i walczymy o warunki, które umożliwią nam wy-
konywanie naszych obowiązków, czyli ratowanie i dbanie o ludzkie 
życie i zdrowie na najwyższym poziomie oraz w zgodzie z naszą wie-
dzą oraz umiejętnościami. Nie jest prawdziwą teza Ministra Zdrowia, 
iż nasz protest jest tylko o podwyżki. To kiepska próba ucieczki od 
prawdziwych problemów, które dotykają 40 mln pacjentów, a szcze-
gólnie tych najsłabszych, najuboższych, z mniejszych miejscowości. 

Każdy Polak wie, że sytuacja w publicznym systemie ochrony zdro-
wia ewidentnie pogarsza się. Mamy do czynienia z jej niekontrolowa-
nym upadkiem, a jednocześnie coraz lepiej ma się sektor prywatny, 
do którego dostęp mają tylko nieliczni, najzamożniejsi obywatele. 
Prawda jest taka, że składają się na to lata zaniechań. Jednak pan-
demia obnażyła i pogłębiła skalę wszechobecnych problemów. Dziś 
każdy, kto chce skorzystać z publicznej ochrony zdrowia, a nie należy 
do uprzywilejowanych osób, zderza się z problemem dostępu do 
lekarza. Inne codzienne problemy to długie oczekiwanie na karetkę 
lub na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, trudności z wykony-
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waniem badań diagnostycznych i z wielomiesięcznymi, a czasem 
nawet idącymi w lata kolejkami do rehabilitacji. 

Zmiany są konieczne. Inaczej te problemy ze zdrowia rozleją się na 
inne obszary: pomoc społeczną, rynek pracy, dzietność, edukację, 
bezpieczeństwo i wiele innych. Zdrowie to podstawa silnego społe-
czeństwa. Wydawało się nam, że naturalnymi adresatami tych pro-
blemów są osoby, które ponoszą konstytucyjną odpowiedzialność za 
zarządzanie państwem w tych obszarach: premier i minister zdrowia. 
Niestety nie podjęli właściwego dialogu, a z ich wypowiedzi wynika, 
że nie zdają siebie sprawy ze skali problemu zarówno w wymiarze 
społecznym, jak i ekonomicznym. Dziwi nas to, bo są to osoby, które 
posiadają doświadczenie w zarządzaniu finansami. Nie rozumiemy 
także, dlaczego nie potrafią skorzystać z pozytywnego doświadczenia 
prowadzenia dialogu przez poprzedników w Ministerstwie Zdrowia, 
do których wiadomości pozwalamy sobie skierować to pismo. 

Problem zlekceważył Minister Zdrowia proponując nam podpisanie 
porozumienia, które było sformułowane na tak dużym poziomie 
ogólności i miało tak wielkie braki merytoryczne, że trudno je na-
wet uznać za projekt dokumentu. Szczegółowo punkt po punkcie 
przeanalizowaliśmy treść (analizę załączamy do niniejszego pisma) 
i wskazaliśmy, że to, co zostało napisane na tych kartkach, nie miało 
nawet podstaw, by nazywało się porozumieniem. Nasuwa się nam 
wniosek, że Minister Zdrowia potrzebuje wsparcia merytorycznego, 
szczególnie w zakresie strategicznego planowania finansowego. Prob-
lem zlekceważył także Premier RP w żaden sposób nie angażując się 
w rozwiązanie problemów ochrony zdrowia i nie odpowiadając na 
żaden z naszych listów czy apeli (pismo z 13.10.2021 r. w załączeniu). 
Szanowny Panie Premierze,  
Szanowny Panie Prezesie, 

nam nie chodzi o awanturę polityczną. Ani razu nie zwróciliśmy 
się, ani nie skorzystaliśmy z wsparcia politycznego. Nam zależy tyl-
ko na merytorycznej rozmowie, która doprowadzi do rozwiązania 
problemów, do wdrażania mechanizmów, które pozwolą nam bez-
piecznie i efektywnie leczyć. Nie robimy wyjątków i leczymy tak 
samo każdego pacjenta bez względu na to czy jest Marszałkiem 
Sejmu RP, policjantem, przedszkolanką, emerytem, nauczycielem, 
kurierem, dzieckiem, staruszkiem czy prezesem banku. I nie ważne 
kim jest, bo dla nas każdy pacjent jest najważniejszy.
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 Dziś pacjentem jest ochrona zdrowia. Wciąż utrzymujemy ją przy 
życiu angażując się w pracę po wiele godzin (bywa, że i ponad dobę 
bez przerwy). Niestety widzimy, że powoli zaczyna nam brakować 
sił. Lekarze, pielęgniarki, położne pracujące w publicznym systemie 
ochrony zdrowia to w większości osoby starsze. Jeśli przejdą one 
na emeryturę, co w pewnym momencie jednak nastąpi, nie będzie 
miał kto leczyć. Kolejki już teraz są ogromne, a będą jeszcze większe. 
Stale wzrasta średnia wieku Polaków i zapotrzebowanie na usługi 
medyczne. Stan zdrowia Polaków odbije się na gospodarce. 

Prosimy Pana Prezesa o zainicjowanie prawdziwego dialogu ze 
stroną rządową, z osobami, które posiadają zarówno kompetencje 
finansowe, jak zarządcze i wiedzę o systemie ochronie zdrowia, ale 
przede wszystkim posiadają zrozumienie dla kluczowych problemów 
społecznych. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź i podjęcie 
rozmów, bo naprawdę nie chcemy dalszej eskalacji i zaostrzania form 
protestu. 

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNI-
KÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowni-
ków Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
*Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa 
Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopol-
ski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * Federacja 
Porozumienie Zielonogórskie
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L  
ist Komitetu Protestacyjno-Strajkowego do Premiera

Protest Ochrony Zdrowia:  
List Komitetu do Premiera  

- Dzień Zaduszny 02.11.2021

Warszawa, 2 listopada 2021 r.
Ogólnopolski Komitet  
Protestacyjno-Strajkowy  
Pracowników Ochrony Zdrowia

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

dzisiaj nie piszemy do Pana kolejnego zwykłego, formalnego listu. 
Dziś piszemy z trudem hamując emocje. To my, medycy, codzien-
nie patrzymy na umierających pacjentów i ich rodziny. Tego nie 
doświadcza Minister Zdrowia. Z ulicy Miodowej, gdzie mieści się 
Ministerstwo Zdrowia, niestety, widać mniej, albo udaje się, że widać 
tak mało. Jednak my, doświadczający codziennie bliskości ludzkich 
tragedii, nie potrafimy już dłużej zachować zimnej krwi.

Panie Premierze,
codziennie przybywa nam tysiące chorych na koronawirusa. Mamy 

634 osoby pod respiratorami, z których prawdopodobnie ponad 
80 procent umrze. Tylko wczoraj zmarło 13 pacjentów. To ludzie, 
którzy byli rodzicami, dziadkami, pracowali, zostawili bliskich i wiele 
niedokończonych spraw. Mamy przepełnione szpitale i brak miejsc 
dla nowych pacjentów. Nie tylko covidowych. My jesteśmy coraz 
bardziej zmęczeni i coraz bardziej sfrustrowani.

Panie Premierze,
powiedział Pan, że w odpowiednim momencie włączy się Pan Pre-

mier do rozmów z nami. Czy będzie lepszy moment niż teraz? Ile 
osób musi umrzeć, żeby zaczął Pan rozmawiać z nami o ratowaniu 
publicznej ochrony zdrowia? Zapewne ufa Pan Premier swojemu 
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ministrowi, ale może jednak warto zwrócić uwagę na to, co on mówi, 
bo bardzo często mija się z prawdą. Robi to tak często, jak często 
problemy mają kolejne szpitalne oddziały, czyli codziennie.

Panie Premierze,
wierzymy, że znajdzie Pan czas na spotkanie lub włączy się w roz-

mowy z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, 
których celem jest szybka poprawa sytuacji. To ten Rząd poniesie 
polityczny ciężar pandemii i problemów w publicznej ochronie zdro-
wia. Problemów, które niestety najbardziej dotykają rejony kraju 
zdominowane przez wyborców Pana partii. To ten Rząd poniesie 
również odpowiedzialność moralną za wiele ludzkich istnień, o któ-
rych jako medycy wiemy, że można było uratować.

Panie Premierze,
to już najwyższy czas, by przestał Pan nas ignorować i lekcewa-

żyć problemy ochrony zdrowia. Nadszedł ten moment na Pańskie 
włączenie się do rozmów z nami, o którym Pan wspominał kilka 
dni temu.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNI-
KÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowni-
ków Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
*Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa 
Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopol-
ski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * Federacja 
Porozumienie Zielonogórskie
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O  
statni list Komitetu P-SPOZ do Premiera

Warszawa, 3 listopada 2021 r.
Ogólnopolski Komitet  
Protestacyjno-Strajkowy  
Pracowników Ochrony Zdrowia 

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

w ciągu ostatnich 5 lat zwracaliśmy się do Pana wielokrotnie z proś-
bą o spotkanie w związku ze stanem publicznej ochrony zdrowia. 
Do spotkania nigdy nie doszło. Zorganizowaliśmy pokojową manife-
stację - pracownicy wszystkich zawodów ochrony zdrowia masowo, 
w liczbie ok. 40 tysięcy, przybyli pod Pana siedzibę we wrześniu tego 
roku. Nadal Pan się z nami nie spotkał i nie próbuje zaradzić fatalnej 
sytuacji w publicznym systemie opieki zdrowotnej. 

Wysyłaliśmy też pisma i apele informujące o realnej sytuacji w szpi-
talach i przychodniach. Każde z tych pism pozostało bez odpowiedzi. 
Ostatnie pismo zostało wysłane do Pana na początku październi-
ka br., poprzednie  19.10.2020,  również w grudniu 2020 i najstarsze 
w listopadzie 2017 r. To tylko pojedyncze przykłady.

Gdyby środowisko polskich medyków miało takie podejście do 
wykonywania swojej pracy i wypełniania swoich obowiązków za-
wodowych, to stan zdrowia naszego społeczeństwa byłby drama-
tycznie gorszy, niż jest obecnie. Od początku pandemii mimo braku 
wsparcia rządu, mimo braku sprzętu - maseczek, respiratorów, butli 
z tlenem - z poświeceniem wykonywaliśmy swoją pracę w wymiarze 
ponadnormatywnym.

Obowiązkiem polityków jest służba narodowi i dbanie o bezpie-
czeństwo zdrowotne Polaków. 

Jeżeli po raz kolejny rząd nie podejmie rozmów, to przy wzbiera-
jącej kolejnej fali pandemii, której szczyt przypadnie przed święta-
mi, ludzie zobaczą i zrozumieją, że dramatyczna sytuacja ochrony 
zdrowia i olbrzymia śmiertelność jest wyłączną winą polskiego rzą-
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du. Wirusem może zarazić się każdy. Leczyć i pomóc potrafią tylko 
medycy. Politycy nie umieją założyć wenflonu i obsłużyć respiratora.

Spotkanie, którego żądamy, jest konsekwencją ciągłego i inten-
cjonalnego ignorowania od 5 lat apeli i wniosków przedstawicieli 
środowisk medycznych oraz niewystarczającej reakcji na tragiczne 
warunki w jakich funkcjonuje systemu opieki zdrowotnej. 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie wzrostu finansowania publicz-
nej ochrony zdrowia, brak spójności finansowania świadczeń medycz-
nych oraz celowe zamykanie oddziałów szpitalnych, doprowadziło 
do nieprzewidywalnie wysokiego wskaźnika śmiertelności polskich 
pacjentów w ostatnich 2 latach - niemającego związku z wirusem 
COVID-19 takich jak: zgony pacjentów z chorobą nowotworową, 
zbyt późno zdiagnozowany rak piersi u młodych kobiet, znacznie 
zwiększona liczba amputacji kończyn z powodu cukrzycy i zabu-
rzeń naczyniowych. Od początku epidemii prawie 140 000 Polaków 
zmarło, choć nie musiało umrzeć.

Jeżeli rząd nie spotka się z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyj-
no-Strajkowym natychmiast i do końca listopada nie zostaną pod-
jęte działania ratunkowe, to doprowadzi to jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia do kolejnego dramatycznego wzrostu zgonów 
Polaków. Wigilia zamieni się w żałobę narodową. Naszym zdaniem to 
ostatnia szansa, aby Pan Premier i Rząd mogli spełnić swoją służebną 
rolę wobec Polek i Polaków.

Dla wykazania sytuacji wskazujemy co następuje:

1. Śmiertelność - szczególnie niezaszczepionych starszych pacjen-
tów wymagających leczenia respiratorem - wynosi obecnie 70%.

2. Chorują również dzieci - mamy w kraju epidemię wirusa RSV, 
COVID-19 oraz grypy jednocześnie.

Decyzje rządu od początku pandemii podejmowane były niemery-
torycznie, bez uwzględnienia opinii środowisk medycznych i potrzeb 
pacjentów w oparciu wyłącznie o potrzeby polityków - otwieranie 
i zamykanie szkół, zamykanie lasów, chaos prawny, lekceważenie 
zakazu zgromadzeń i noszenia maseczek w trakcie kampanii wy-
borczej. Wszystkie wymienione czynniki powodowały brak zaufania 
i współpracy ze strony społeczeństwa oraz doprowadziły do chaosu 
w kraju, między innymi w zakresie dotyczącym szczepień.

Ogólnopolski Protest Ochrony Zdrowia



33

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Panie Premierze,

 Wskaźnikiem alarmującym o dramatycznej sytuacji w publicznej 
ochronie zdrowia jest śmiertelność Polaków, która jest porównywal-
na z okresem II wojny światowej, a byłaby wyższa, gdyby medycy 
zachowywali się jak politycy.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana, po raz kolejny z żądaniem 
spotkania, którego celem będzie ustalenie i podjęcie natychmia-
stowych działań ratunkowych. Dotychczasowe rozmowy określiły 
stanowiska stron: Ministerstwa Zdrowia i Ogólnopolskiego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. W dal-
szych rozmowach muszą jednak uczestniczyć przedstawiciele Minis-
terstwa Finansów z uwagi na to, że obecnie nie można podjąć właś-
ciwych decyzji bez dodatkowego wsparcia z budżetu. Koniecznym 
dla prowadzenia rozmów może być udział neutralnego mediatora. 

W proponowanym kształcie i składzie mamy szanse na osiągnięcie 
porozumienia służącego dobru społeczeństwa oraz zatrzymaniu za-
paści w publicznej ochronie zdrowia i wytyczenia kierunków szybkiej 
i niezbędnej reformy ochrony zdrowia na przyszłość.

Naszą intencją nie jest uruchomienie środków prawnych wobec 
dotychczasowych zaniechań, lecz realny dialog i współpraca w celu 
ratowania chorych Polek i Polaków.

W naszej ocenie nadszedł właśnie ten moment na Pańskie włą-
czenie się do rozmów z nami, o którym Pan wspominał kilka dni 
temu. Dlatego proponujemy spotkanie w trzecim tygodniu listopada 
- pomiędzy 15 a 20 listopada br. w miejscu wskazanym przez stronę 
rządową oraz w składzie wymienionym poniżej:

- Premier Rządu Mateusz Morawiecki,
- Minister Finansów,
- Minister Zdrowia,
- neutralny mediator,
- wydelegowani przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Prote-

stacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Pismo niniejsze przesyłamy do wiadomości Pana Prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
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M  
inisterialny „SUKCES” medialny

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy  
Pracowników Ochrony Zdrowia 

Warszawa, 8 listopada 2021 r. 

Ministerialny „SUKCES” medialny,  
czyli o nieporozumieniu  

Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wraz z Ministrem 
Zdrowia ogłosił podpisanie „porozumienie” ws. podwyżek, jakie 
mają dostać najmniej zarabiający pracownicy w systemie ochrony 
zdrowia. W związku z tym przypominamy: 

- W Zespole Trójstronnym 17 marca 2021 roku podpisano 
już jedno, jakoby bardzo dobre dla medyków porozumienie 
o podwyżkach, które było podstawą wprowadzenia w życie 
od 1 lipca 2021 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochro-
ny zdrowia. W odpowiedzi na krzywdzące zapisy tej ustawy 
40 tys. osób wyszło na manifestację, a protest pracowników 
ochrony zdrowia trwa do dziś. To właśnie te działania budo-
wały presję na Ministra Zdrowia i doprowadziły do podpi-
sania na Zespole Trójstronnym dokumentu z 5 listopada br. 

- Zgodnie z definicją przedmiotem każdego porozumienia są 
zobowiązania dotyczące realizacji zadań ze sfery admini-
stracji publicznej. W dokumencie z dnia 5 listopada nie ma 
zobowiązań, a jest wyrażone jedynie poparcie rozpoczęcia 
procedowania projektu zmian. W związku z tym jest to STA-
NOWISKO Zespołu Trójstronnego, a nie „porozumienie” 
i nie ma ono mocy sprawczej. 

Podwyżki wciąż dla wybranych 

Niestety wciąż na podwyżki mogą liczyć tylko osoby mające 
umowy o pracę w podmiotach leczniczych. To olbrzymi problem 
i powód do dalszego dzielenia środowiska medyków. 
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- Zgodnie z przepisami podwyżki należą się tylko osobom zat-
rudnionym na dzień 31 maja 2021 roku, co zawęża krąg osób 
uprawnionych do podwyżek.

- Brak zapewnienia finansowania. W dokumencie nie wska-
zano i jednoznacznie nie zadeklarowano zapewnienia finan-
sowania tych podwyżek. Pominięto palącą kwestię zmiany 
wycen świadczeń, która umożliwiłaby także podniesienie 
wynagrodzeń medykom udzielających świadczeń na tzw. 
kontraktach. 

- Braki kadrowe wśród medyków. Trudno zrozumieć także 
inne uzgodnienia Zespołu, które dają wyższe wynagrodze-
nie pracownikom niemedycznym niż medykom. W dobie 
pandemii takie regulacje nasilą już i tak olbrzymią frustrac-
ję medyków. Przypomnijmy, że to właśnie przedstawicieli 
zawodów medycznych brakuje. 

- Brak oparcia systemu wynagradzania o merytoryczne prze-
słanki: kompetencje i doświadczenie. Konieczne jest pre-
miowanie realnie posiadanego wykształcenia i kompetencji, 
które wykorzystujemy swojej pracy. Powszechną praktyką 
jest nie uznawanie przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia 
przez pracodawców posiadanego wykształcenia. 

Bez naszego protestu  
nie byłoby nawet tych małych zmian 

Nadal trwa protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-
-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Podpisane przez 
Zespół Trójstronny stanowisko nie jest niczym nowym: podobne 
propozycje zostały przedstawione przez Ministra Zdrowia Komi-
tetowi. Jednak odrzuciliśmy je jako niewystarczające, ponieważ 
ograniczały grono osób uprawnionych do podwyżek i nie było 
mowy o zmianach wycen, czy innych koniecznych zmianach or-
ganizacyjnych, o których mówią nasze postulaty. Obawiamy się, 
że te niewielkie i częściowe zmiany, choć oczywiście konieczne, 
będą argumentem do niewprowadzania kolejnych zmian, o które 
zabiega Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony 
Zdrowia, nad czym ubolewamy. 

Minister Zdrowia wielokrotnie kłamliwie zarzucał Komitetowi 
Protestacyjno-Strajkowemu Pracowników Ochrony Zdrowia, iż 

Ogólnopolski Protest Ochrony Zdrowia



36

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

koncentruje się tylko na kwestii podwyżek. A przecież stanowi-
sko Zespołu Trójstronnego koncentruje się tylko i wyłącznie na 
podwyżkach i Ministrowi Zdrowia to nie przeszkadza. Sytuacja 
publicznej ochrony zdrowia jest dramatyczna i konieczne są także 
zmiany organizacyjne, których domagamy się jako członkowie 
Komitetu.

Obecna sytuacja jasno wskazuje, iż jakiekolwiek zmiany są 
możliwe, o ile są popierane przez całe środowisko medyków, 
a nie jego części. Podkreślamy, iż w obradach i rozmowach nie 
brali udziału przedstawiciele zawodów medycznych, a jedynie 
przedstawiciele niektórych związków zawodowych, którzy w nie-
wielkiej skali reprezentują zawody medyczne.

600 000 pracowników ochrony zdrowia nie ma aktualnie głosu 
w Zespole Trójstronnym, w którym prowadzony jest prowizo-
ryczny, a nie realny dialog.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNI-
KÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowni-
ków Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
*Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa 
Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopol-
ski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * Federacja 
Porozumienie Zielonogórskie
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I  
nformacje PTP

Stanowisko Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

w sprawie akcji protestacyjnej środowisk medycznych  
z dnia 11 września 2021 

Wobec braku efektywnych działań rządu na rzecz zagwaranto-
wania i poprawy dostępu do bezpiecznej i profesjonalnej opieki 
zdrowotnej, jako Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popieramy 
działania środowisk medycznych prowadzone od dnia 11 wrześ-
nia w formie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. 

W poczuciu odpowiedzialności za stan polskiego pielęgniars-
twa, jego stan kadrowy, miejsce i rolę pielęgniarki w polskim 
systemie ochrony zdrowia, politykę kształcenia kadr pielęgniar-
skich, budowanie warunków rozwoju profesji a także rozwój 
badań naukowych w pielęgniarstwie, nie możemy zgodzić się 
na wieloletnie pozorowanie przez obecny rząd działań na rzecz 
pielęgniarstwa. 

Wobec dramatycznej sytuacji w której znajdują się polscy pac-
jenci, którzy z każdym kolejnym dniem tracą faktyczny dostęp 
do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, a podczas hospi-
talizacji nie mają zapewnionego dostępu do niezbędnej opieki 
pielęgniarskiej, nie możemy milczeć i bezkrytycznie wysłuchiwać 
obietnic politycznych. 

Nie zgadzamy się aby decyzje dotyczące zmian systemowych 
oraz nowe rozwiązania legislacyjne były podejmowane wyłącznie 
w oparciu o przesłanki polityczne, a nie rekomendacje wypra-
cowane przez środowiska pielęgniarskie, wiedzę ekspercką oraz 
determinanty zmian oparte na wynikach badań naukowych. 

Wyrażamy również nasz stanowczy sprzeciw wobec prowadzo-
nej przez obecny rząd stałej polityki dezinformacji społeczeństwa 
i obrażania środowisk medycznych. 

Z przykrością stwierdzamy, że deprecjonowanie roli i znaczenia 
pielęgniarstwa w polskiej opiece zdrowotnej, jest oznaką niekom-
petencji decydentów sektora opieki zdrowotnej, oraz brakiem 
szacunku do profesjonalistów a także troski o życie Polaków. 
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Podkreślamy, że nasz protest zrodził się z kilkuletniego braku 
dialogu ze stroną rządową, braku szacunku do środowisk me-
dycznych, braku rozumienia potrzeb polskich pacjentów, a nie 
wyłącznie z pobudek finansowych. 

Uzasadnieniem naszego stanowiska są szczegółowe wnioski do-
tyczące braku realizacji zgłaszanych przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie postulatów w ramach współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia w okresie 2015-2021 ( Załącznik 1). 

dr Grażyna Wójcik  
Prezes Zarządu Głównego  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

Załącznik nr 1 
do Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  

z dnia 11.09.2021r. w sprawie akcji protestacyjnej  
środowisk medycznych 

Wykaz niezrealizowanych przez rząd postulatów PTP  
z okresu 2015-2021 

1) Brak działań systemowych na rzecz wdrożenia poziomów 
kompetencyjnych w pielęgniarstwie: pielęgniarka ogólna, pie-
lęgniarka specjalistka, pielęgniarka zaawansowanej praktyki 
APN - rekomendacje Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 
2002, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich 
2015, i zapisy dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na 
Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” 2019. 

2) Zaniechanie realizacji większości działań zapisanych w do-
kumencie pn. „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pie-
lęg niarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętym uchwałą Ra dy 
Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r. 

3) Brak faktycznego wdrożenia w systemie POZ, porady pielęg-
niarskiej wynikający z nie zagwarantowania w budżecie NFZ 
środków finansowych dedykowanych wdrożeniu świadczeń 
pielęgniarskich kluczowych dla poprawy dostępności do 
usług POZ. Niezrealizowane obietnice rządu od roku 2018. 

4) Brak działań na rzecz zagwarantowania bezpiecznych stan-
dardów kadrowych w opiece pielęgniarskiej w polskich szpi-
talach, poprzez przyzwolenie na funkcjonowanie placówek 
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nies pełniających norm kadrowych oraz upolitycznienie za-
rządzania placówkami. 

5) Brak zmiany od 2015 roku, poziomu finansowania i wyceny 
świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej i hospicjum domowym, co przy stałym 
wzroście kosztów pracy doprowadziło do degradacji samo-
dzielnych świadczeń realizowanych przez pielęgniarki na 
rzecz przewlekle chorych. 

6) Brak działań na rzecz wypracowania i wdrożenia rozwiązań 
systemowych w zakresie wzmocnienia i finansowania rozwo-
ju badań naukowych w pielęgniarstwie, pomimo przyjęcia 
powyższych zobowiązań w dokumencie  „Polityka Wielolet-
nia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Pol-
sce”. 

7) Brak działań na rzecz rozwoju systemu specjalizacji pie-
lęgniarek i położnych (iluzoryczny sposób finansowania 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek w tym specjalizacji 
pielęgniarek i położnych), model oparty o założenia z końca 
XX wieku. 

8) Brak pełnego wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej pos-
tanowień Dyrektywy 2005/36 WE w części dotyczącej kom-
petencji pielęgniarek w podmiotach leczniczych. 

9) Brak wdrożenia skutecznych mechanizmów motywacyjnych 
i instrumentów finansowych zachęcających absolwentów pie-
lęgniarstwa do podejmowania decyzji o zatrudnieniu i wy-
konywaniu zawodu w Polsce. 

10) Brak zaplecza merytorycznego na poziomie Ministerstwa 
Zdrowia i wykorzystania wyników badań naukowych dla 
prowadzenia nowoczesnej polityki pielęgniarskiej państwa. 
Polityka obecnego rządu w odniesieniu do działalności zawo-
dowej pielęgniarek oparta jest na tradycji, wiedzy potocznej 
oraz dyskryminacyjnych postawach polityków wobec kobiet. 

Warszawa, dnia 11.09.2021 r.
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K  
onkurs Pielęgniarka Roku 2021

7 grudnia 2021 roku
Zarząd Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Białymstoku

Pani dr Cecylia Dolińska
Okęgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca

Przekazuję w załączeniu komunikat nr 1 Zarządu Głównego PTP 
i Regulamin Konkursu Pielegniarka 2021 pt. 

Innowacje 2021 roku  
w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Bardzo proszę o rozpropagowanie dokumentów na stronie Waszej 
OIPIP i w innych dostepnych dla kadry zarządzającej i ogółu pielęg-
niarek miejscach, celem jak największej popularyzacji Konkursu.

Liczę w dużym stopniu na zaangażowanie kierowniczej kadry 
pie lęgniarskiej. Proszę Was o aktywną i twórczą postawę. Głęboko 
wierzę że pomimo trwającej pandemii, wiele zadziało się dobre-
go i kreatywnego w placówkach medycznych w Waszym regionie, 
z  czym będziecie chciały się pochwalić. Warto, by wysiłek i trud 
pielęgniarek, pomimo tak trudnych czasów, ujrzał światło dzienne 
w perspektywnie nie tylko lokalnej ale i krajowej. Wszystkim nam 
powinno zależeć, by Podlasie odniosło ponownie sukces, jak zdarzało 
się to w poprzednich latach na Konkursie Pielęgniarka Roku, z czego 
jesteśmy dumni. Kultywujmy tradycję czynnego udziału w Konkursie.

Proszę o kontakt, pozdrawiam Wszystkich serdecznie

Przewodnicząca ZO PTP w Białymstoku
dr hab. Matylda Sierakowska

W załączeniu
1. Ogłoszenie o KPR 2021
2. Regulamin KPR 2021

Konkurs Pielęgniarka Roku
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K  
onkurs Pielęgniarka Roku 2021

XVII edycja Konkursu  
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Komunikat I
Zapraszamy zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2021 

roku innowacje, mające na celu poprawę jakości opieki i bez-
pieczeństwa pacjenta.

Zachęcamy do podzielenia się swoim doświadczeniem w ra-
mach Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2021.

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

Decyzją Zarządu Głównego PTP podtrzymano zasadę oceny 
osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających bezpośredni wpływ 
na jakość procesu leczenia i opieki oraz sytuację zdrowotną pod-
opiecznych.

Doceniając znaczenie głosu młodego pokolenia, chcemy za-
chęcić do aktywnego uczestniczenia w Konkursie studentów 
kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo, którzy w swoim 
doświadczeniu praktycznym spotkali inspirujące i kreatywne 
zespoły pielęgniarskie i położnicze. Przez wskazanie, wsparcie 
i zachęcenie starszych koleżanek do uczestniczenia w Konkur-
sie mogą Oni tworzyć kolejną ciekawą płaszczyznę zrozumienia 
i współpracy na płaszczyźnie student - mentor.

Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku obejmuje corocz-
nie Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz nasi kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony 
zdrowia.

Formuła Konkursu jest ukierunkowana na promowanie in-
nowacyjności oraz wdrażania zmian w pielęgniarstwie, pracy 
zespołowej oraz zaangażowaniu zespołów pielęgniarskich w dzia-
łania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia, mających na 
celu dobro pacjenta.

Konkurs Pielęgniarka Roku
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Nowe, czyli innowacyjne rozwiązania to takie, które dotychczas 
nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki 
pomysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskie-
go. Rozwiązania te powinny cechować się oryginalnością oraz 
oparciem na dowodach naukowych. 

Aplikujące zespoły powinny posiadać pełne prawa autorskie 
do koncepcji i wdrożonych rozwiązań. Wskazywane w konkur-
sie innowacje powinny być efektywniejsze od dotychczasowych 
rozwiązań i być zweryfikowane poprzez metody badawcze lub 
analityczne.

Cele XVII edycji Konkursu
Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych 

w 2021 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub or-
ganizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie 
jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta 
i mających wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej 
grupy odbiorców świadczeń zdrowotnych.

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

Regulamin ogólny

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

2. W ramach Konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, 
których realizacja przebiegała w 2021 roku i zostały w swoim 
podstawowym zakresie wdrożone, z możliwością kontynu-
owania wybranych elementów działań w kolejnych latach.

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

Konkurs Pielęgniarka Roku
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4. W procedurę zgłaszania mogą być zaangażowani partne-
rzy zewnętrzni będący w stanie merytorycznie ocenić war-
tość innowacyjnego działania zespołu (studenci, pacjenci, 
współpracownicy w zespole terapeutycznym). Procedura 
zgło szenia musi odbyć się za zgodą zainteresowanych i z 
uwzględnieniem kryteriów zawartych w pkt. 3

5. Zespoły aplikujące składają wnioski na Formularzach okreś-
lonych przez Organizatora Konkursu, w terminach zgodnych 
z Harmonogramem, w formie elektronicznej na adres ZG 
PTP z dopiskiem Konkurs PR 2021.

6. Ocena aplikacji obejmuje następujące etapy:
1) ocena formalna – Biuro PTP;
2) ocena merytoryczna:

- etap wojewódzki - wizytacja projektu i ocena z udziałem 
Zarządu Oddziału PTP

- etap krajowy - ocena członków Kapituły Konkursu
3) Finał Krajowy Konkursu – Prezentacja Projektów i wy-

łonienie Laureatów przez członków Kapituły Konkursu 
Pielęgniarka Roku. Niniejszy etap oceny uzależniony jest 
od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

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

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

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

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

11. Laureaci Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku „Innowa-
cje Roku 2021” zostaną uhonorowani Tytułem Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku 2021 oraz nagrodami zespołowymi.

Konkurs Pielęgniarka Roku
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Kryteria ogólne oceny projektów w Konkursie
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Innowacje Roku 2021 w zakresie  
poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Projekty będą oceniane przez członków Kapituły Konkursu 
PR według następujących kryteriów:

Rodzaj kryterium Waga punktowa  
max liczba pkt.

1 Nowatorstwo projektu w odniesieniu do funkcjo-
nujących rozwiązań w pielęgniarstwie w Polsce i na 
świecie

20 pkt*

2 Oparcie projektu na dowodach naukowych 15 pkt*

3 Znaczenie projektu dla odbiorców opieki pielęgniar-
skiej

25 pkt*

4 Zaangażowanie w projekt partnerów zewnętrznych 15 pkt*

5 Organizacja procesu wdrożenia 10 pkt*

6 Autorstwo i kierowanie projektem przez pielęgniarkę 
lidera zespołu

10 pkt*

7 Stan zaawansowania projektu/ewaluacja 5 pkt*

* poszczególne kryteria główne zostaną uszczegółowione w materiałach in-
formacyjnych Konkursu

Kapituła Konkursu 

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
Innowacje Roku 2021 w zakresie  

poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Mając na celu zagwarantowanie, jak najwyższego poziomu 
etycznego oraz merytorycznego na wszystkich etapach Konkursu 
oraz zapewnienie obiektywnych warunków oceny aplikacji pro-
jektowych, Zarząd Główny PTP powołuje Kapitułę Konkursu, 
w skład której zostaną zaproszone osoby mające status auto-
rytetów zawodowych i reprezentujące następujące organizacje 
i instytucje, tj.:

Konkurs Pielęgniarka Roku
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1. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTP - 3 osoby
2. Przedstawiciele NRPiP - 1 osoba
3. Przedstawiciel MZ - 1 osoba
4. Przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarskich - 2 osoby
5. Przedstawiciel organizacji menadżerskich - 1 osoba
6. Przedstawiciel OZZPiP - 1 osoba
7. Przedstawiciel organizacji pacjentów - 1 osoba

Harmonogram Konkursu 

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Innowacje Roku 2021 w zakresie  
poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

1. Komunikat I do 15 grudnia 2021 r.
2. Przesyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2022 r.
3. Ocena formalna projektów na poziomie ZG PTP do 10 lutego 

2022 r.
4. Ocena merytoryczna projektów do 15 marca 2022 r.
5. Wyłonienie finalistów

Konkurs Pielęgniarka Roku
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I  
nformacje KSPiPP

Informacje Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich 

Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy w dniu 30.10.2021 r. 

Ks. Wojciecha Rosłana.
Ks. Wojciech był Asystentem Kościelnym od 1997 roku. 
Przez 24 lata był naszym duchowym autorytetem kapłańskim i słu-

żył ogromną wiedzą teologiczną. Prowadził nas do Boga.
Bóg zatrzymał zegar Jego życia, ale pamięć pozostanie na zawsze

Stanisława Zimnoch 
Prezes

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne, którym nie są obce 
wartości chrześcijańskie na spotkania, które odbywają się w każdą 
IV niedzielę miesiąca w „Starym Kościele” przy Katedrze o godz. 
15-ej. Rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie 
Eucharystia i spotkanie formacyjne. 

Zapraszamy również na pielgrzymowanie z nami. 
Oczywiście wszystko jest uzależnione od sytuacji epidemiologicz-

nej.
Stanisława Zimnoch  

664-896-876

Informacje KSPiPP
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S  
zkolenia w OIPiP w drugim półroczu 2021

 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
W drugim półroczu 2021 roku 227 pielęgniarek i położnych 

ukończyło kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.
Panie położne  skorzystały z kursu kwalifikacyjnego w dzie-

dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w położnictwie i ginekologii, pielęgniarki i położne miały możli-
wość podniesienia swoich kwalifikacji na dwóch kursach specja-
listycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 
a Panie pielęgniarki na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniars twa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Po wygranym postępowaniu przetargowym, jesienią rozpo-
częły się dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa inter-
nistycznego oraz pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek, 
na których nowe kompetencje będzie uzyskiwało 50 pielęgniarek. 

Zauważając duże zapotrzebowanie na szkolenia specjalizacyjne 
i wychodząc naprzeciw prośbom naszych koleżanek, wskazują-
cych dziedziny, w których chciałyby się kształcić OIPiP w Bia-
łymstoku planuje w 2022 roku przeprowadzenie z własnych 
środków:
•	4	szkoleń	specjalizacyjnych	w	dziedzinach:

- pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek,
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

dla pielęgniarek, 
- pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i po-

łożnych, 
- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

•	Kursu	kwalifikacyjnego	w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego dla pielęgniarek oraz kursów specjalistycznych  
szczepienia ochronne - dla pielęgniarek i położnych.

•	Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęg-
niarek i położnych.

Szkolenia w OIPiP
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•	Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla dorosłych  dla pielęgniarek i położnych.

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

•	Leczenie ran dla pielęgniarek.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego wyk-
ładowcom i uczestnikom, zajęcia teoretyczne na szkoleniach po-
dyplomowych organizowanych przez OIPiP w Białymstoku od-
bywają się w dalszym ciągu z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Zachęcam wszystkich członków OIPiP w Białymstoku do 
udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz do śledzenia informacji 
nt. dokładnych terminów rozpoczynania się szkoleń na stronie 
OIPiP w Białymstoku.

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 kwalifikacyjny
Pielęgniarstwo anestezjologiczne  

i intensywnej opieki  
dla pielęgniarek

Adrianna Ciwoniuk  Marta Ciborowska
Magdalena Dąbrowska  Milena Dudzińska
Joanna Gołębiewska  Kinga Kisiel
Joanna Kochanowska  Kamila Kołos-Rusin
Lucyna Łapińska   Dominika Łapińska
Patrycja Łojek  Joanna Łuba
Marzena Łupińska  Alicja Matys
Kamila Michalska  Alicja Mirek
Aneta Pezowicz   Aleksandra K. Pietraszko
Anna Polińska   Barbara Sałaskiewicz
Sylwia Stankiewicz  Katarzyna Krystyna Snarska
Kornelia Szorc  Zuzanna Świsłocka
Elżbieta Waluk  Izabela Elżbieta Tomaszuk
Joanna Weremijewicz  Urszula Wilemajtys
Renata Zajkowska  Edyta Żamojtuk
Karolina Żuk

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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P  
ropozycje szkoleń na 2022 r. w OIPiP w Białymstoku

I półrocze 2022 rok
Specjalizacje  

w dziedzinie pielęgniarstwa

1. Psychiatrycznego dla pielęgniarek
2. Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3. Neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych
4. Rodzinnego dla pielęgniarek

Kursy kwalifikacyjne  
w dziedzinie pielęgniarstwa

1. Psychiatrycznego dla pielęgniarek

II półrocze 2022 rok
Kursy specjalistyczne

1. Szczepienia ochronne - dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęg-

niarek i położnych
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

dla dorosłych dla pielęgniarek i położnych
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i po-

łożnych
5. Leczenie ran dla pielęgniarek

Szkolenia w OIPiP
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Poz. 2131
z dnia 10 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji  
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyski-
waniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 
2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zas-
tosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 857, 1404 
i 1950) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) chirurgiczna asysta lekarza.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 17 
w brzmieniu:

„17. Specjalista w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza”;
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli dodaje się 

wiersz oznaczony lp. 17 w brzmieniu:
„17 chirurgiczna asysta lekarza

1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego 
lub

2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, 
zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem 
ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu za-
wodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie 
ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa”

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

Minister Zdrowia:  
A. Niedzielski

Szkolenia w OIPiP
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E  
gzamin państwowy

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki  
przeprowadzonego w dniu 13 października 2021 r.

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin 809

Liczba osób przystępujących do egzaminu 787

Liczb osób nieobecnych na egzaminie 22

Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny 783

Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny 4

Wynik najwyższy 138

Wynik najniższy 61

Zdawalność 99,49%

Średnia punktów z egzaminu 130,08

W dniu 13 października 2021 r. uczestniczki specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, której organizatorem była OIPiP w Białymstoku  zdały 
pozytywnie egzamin specjalizacyjny.

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku serdecznie gratuluję kolejnym specjalistom w dziedzinie 
pielęgniarstwa życząc wiele satysfakcji w podniesieniu kwalifi-
kacji oraz dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca ORPiP  

w Białymstoku

Szkolenia w OIPiP
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L  
ist Prezeski NRPiP Zofii Małas

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r. 

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPIP-NRPiP-DS.015.399.2021.MT 

Przewodnicząca/cy  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, które odbyło się w dniu 16 listopada 2021 r. przesyłam 
w załączeniu do niniejszego pisma projekt - odpowiedź na pismo 
otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w sprawie podejmowania przez 
Ministerstwo Zdrowia szeregu działań ukierunkowanych na wzmoc-
nienie pozycji zawodów pielęgniarek i położnych. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Informacje NIPiP
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

dziękując za przekazanie informacji na temat podejmowania 
przez Ministerstwo Zdrowia szeregu działań ukierunkowanych na 
wzmocnienie pozycji zawodów pielęgniarek i położnych zauważyć 
należy, że niestety ale na dzień dzisiejszy owe działania nie znala-
zły odzwierciedlenia w aktach prawnych gwarantujących należyte 
spełnienie obietnic i obowiązku wobec reprezentowanych przez nas 
grup zawodowych. 

Przypomnieć bowiem należy, że wszelka aktywność Ministerstwa 
Zdrowia nie wynikała dotąd z samodzielnej inicjatywy i realizacji 
obowiązków. Gdyby bowiem nie działania, inicjatywa i trud pono-
szone do chwili obecnej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno 
-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia to nadal kwestie istotne 
dla pielęgniarek i położnych nie zostałyby podjęte. 

Przy czym co istotne, to brak propozycji ze strony Ministra Zdrowia 
co do konkretnych treści i terminów wprowadzenia zmian w aktach 
prawnych doprowadził do sytuacji, w której nie było możliwe pod-
pisanie porozumienia przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno 
-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. 

Rozpoczęcie następnie rozmów z Trójstronnym Zespołem ds. 
Ochrony Zdrowia oceniamy jako celowe i zapewne wygodniejsze roz-
wiązanie dla Ministra Zdrowia. Wszak zespół ten umiejscowiony jest 
przy Ministerstwie Zdrowia i jego konstrukcja zawarta w Regulaminie 
z lutego 2020 r. nie uwzględnia udziału samorządów zawodowych. 

Niestety takie działania Ministra Zdrowia doprowadziły do no-
welizacji obowiązującej od 1 lipca 2021 r. ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
która jest skrzętnie wykorzystywana przez pracodawców. Oferu-
ją oni i wprowadzają niekorzystne zasady wynagradzania dla tych 
pielęgniarek i położnych, które posiadają najdłuższy staż pracy, są 
filarem pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, często uczą, wdrażają, 
pomagają innym pielęgniarkom i położnym. 

Informacje NIPiP
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Powyższe zmusza reprezentowane przez nas grupy zawodowe do 
notorycznej walki ze stosowaniem zasad nierównego traktowania 
i dyskryminacji płacowej przez zarządzających podmiotami lecz-
niczymi. 

Nie wsłuchanie się w głos reprezentantów pracowników a uwzględ-
nienie oczekiwań głównie pracodawców doprowadziło do wprowa-
dzenia krzywdzących zapisów i w konsekwencji manifestacji 40 tys. 
osób w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie. 

Pomimo takiego doświadczenia Minister Zdrowia ponownie zde-
cydował się na rozmowy z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony 
Zdrowia, czego rezultatem nie jest zwarcie porozumienia a jedynie 
- jak wynika z przekazanej informacji - uzgodnienia stanowiska i to 
z pominięciem postulatów samorządów zawodowych (!). 

Stanowisko to: 
- nawet nie jest porozumieniem a więc nie jest czynnością prawną, 

z której wynikałyby zobowiązania co do treści i terminów wpro-
wadzenia zmian ustawodawczych, 

- nie zawiera projektu żadnych zmian do aktów prawnych - należy 
podkreślić, że podczas prac z Ogólnopolskim Komitetem Prote-
stacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia powstawa-
ły konkretne zapisy do ustaw a nie ogólne deklaracje, 

- nie wskazano i jednoznacznie nie zadeklarowano zapewnienia 
finansowania deklarowanych pobieżnie zmian,

- w ogóle nie podjęto kwestii zmiany wycen świadczeń, która umoż-
liwiłaby także podniesienie wynagrodzeń tym, którzy udzielają 
świadczeń na tzw. kontraktach. 

Kluczowa jest też informacja w Pana piśmie o opóźnieniu o siedem 
miesięcy naprawienia obecnej, wadliwej regulacji ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników ochrony zdrowia (!). 

Wskazał Pan bowiem, że: W przyjętym stanowisku przewiduje się 
wzrost współczynników pracy - od lipca 2022 r. 

Tymczasem Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pra-
cowników Ochrony Zdrowia podnosił i tłumaczył, że istnieje natych-
miastowa potrzeba zmian, już od 1 stycznia 2022 r. Gotowe projekty 
zmian do aktów prawnych pozwalały na powyższe. 

Informacje NIPiP
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W naszej ocenie jest swoistą manipulacją informowanie o rze-
komym sukcesie w wypracowaniu zadawalającego stanowiska, bez 
udziału reprezentantów około 600 tys. pracowników ochrony zdro-
wia. 

W rzeczywistości owe stanowisko nie przekłada się na żaden kon-
kretny projekt zmian do ustawy o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. 
Ponadto proponowana siedmiomiesięczna zwłoka naprawy wadliwej 
ustawy jest nie do zaakceptowania. 

Mając powyższe na uwadze, jeśli prawdziwa jest deklaracja w Pana 
piśmie: 

- Liczę na merytoryczną współpracę i aktywny udział środowiska 
pielęgniarek i położnych w każdej dyskusji (..),

 to pod rozwagę poddajemy dotychczasowy sposób postępowania 
oraz zmianę podejścia i respektowanie zasady nihil novi sine com-
muni consensu („nic o nas bez nas”). 

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Informacje NIPiP
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D  
odatki covidowe

Dodatki covidowe dla medyków: 
 nowe zasady rozliczania

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatko-
we wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjen-
tem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla 
placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, ozna-
cza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

Od 1 listopada 2021 roku tzw. dodatek covidowy przysługuje 
personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pacjentami 
z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Koniec z incydentalnością
To zmiana oczekiwana przez placówki medyczne leczące pac-

jentów z COVID-19. Kierownicy tych placówek mieli często 
trudności z doborem kryteriów, po spełnieniu których personel 
medyczny kwalifikował się do otrzymania dodatkowego wyna-
grodzenia. Wątpliwości budziła tzw. incydentalność w udzielaniu 
pomocy pacjentom hospitalizowanym ze względu na podejrzenie 
i zakażenie koronawirusem.

Wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pa-
cjencie covidowym znacznie ułatwia placówkom medycznym 
wskazanie osób, które powinny otrzymać dodatek oraz indy-
widualne określenie jego wysokości. Nowe zasady są jednolite 
w skali kraju i obowiązują na oddziałach placówek medycznych, 
które zapewniają łóżka dla osób z COVID-19 (tzw. II poziom 
zabezpieczenia covidowego).

Nie będą więc możliwe sytuacje, jak jeszcze na wiosnę tego 
roku, gdy do dodatków covidowych w pełnej wysokości za cały 
miesiąc pracy zgłaszani byli pracownicy, którzy przy pacjentach 
covidowych przepracowali kilka godzin w ciągu 30 dni.

Konkretny termin na korekty informacji o dodatkach
Znowelizowane polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa 

NFZ w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężne-

Informacje NIPiP
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go w  związku z COVID-19 doprecyzowuje ramy czasowe na 
wprowadzanie korekt do informacji o liczbie personelu, który 
kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków nie-
zbędnych do wypłaty dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami korekty informacji (za okres do 
30 września 2021) o wysokości środków niezbędnych do wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia, łącznie z kosztami pracodawcy1, 
kierownicy placówek medycznych muszą przekazać do NFZ, do 
15 listopada 2021.

W przypadku korekt informacji w kolejnych okresach, kie-
rownicy placówek medycznych będą musieli przedstawić w cią-
gu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy 
informacja. Do 10 listopada placówki medyczne mają czas na 
przesłanie do NFZ informacji za październik 2021. Ewentual-
ne korekty tej informacji placówki, według nowych reguł, będą 
mogły złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku.

Wprowadzenie jasnych ram czasowych zapobiegnie przedłu-
żaniu czasu na poprawki dokumentów, w efekcie personel me-
dyczny, który zostanie zakwalifikowany do otrzymania dodatku 
po korekcie, szybciej otrzyma wypłatę.

Kto otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie  
i w jakiej wysokości?
Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika 

z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za 
każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być 
spełnione łącznie):

a) wykonuje zawód medyczny,
b) uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bez-

pośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2,

c) pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna za-
pewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwier-
dzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpie-
czenia covidowego).

Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 
15 tys. zł.

Informacje NIPiP
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Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

Trzy dni na wypłatę dodatku covidowego
Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie pla-

cówkom medycznym środków na sfinansowanie dodatkowego 
wynagrodzenia. Fundusz wypłaca placówkom należne środki 
w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane dokumenty są 
prawidłowe i nie wymagają korekty lub uzupełnienia. Czas pot-
rzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w naj-
większym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych 
przez NFZ z placówek medycznych.

Ponad 8 miliardów złotych na dodatkowe wynagrodzenie
Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił już ponad 8,2 

miliarda złotych na dodatki covidowe dla personelu medycznego 
i niemedycznego, w tym:

a) 8,06 miliarda złotych dla personelu medycznego,
b) 219 milionów złotych (dodatki jednorazowe) dla pozostałego 

personelu.

[1] Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, koszty 
wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Informacje NIPiP



61

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 54 
Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania  
przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych  
oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm 

zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń 
zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec braku przywrócenia norm zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych wprowa-
dzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 paździer-
nika 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Po raz kolejny, we wrześniu 2021 r. normy zatrudnienia pielęg-
niarek i położnych zostały zawieszone, co bezpośrednio wpływa 
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i jakość udzielanych 
świadczeń zdrowotnych.

Brak wymogu obowiązku zatrudnienia określonej liczby pielęg-
niarek i położnych prowadzi do znacznego zmniejszania przez 
kierowników podmiotów leczniczych liczby pielęgniarek i po-
łożnych na dyżurach w poszczególnych oddziałach szpitalnych, 
często doprowadzając do stosowania jednoosobowych obsad 
pielęgniarek i położnych w tych podmiotach.

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpływają liczne 
sygnały, iż brak wskaźników zatrudnienia w poszczególnych 
oddziałach szpitalnych doprowadza także do niezatrudniania 
absolwentów szkół wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub 
kierunku położnictwo.

Informacje NIPiP
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozumie, iż okres pan-
demii był szczególnym okresem, w którym wszelkie siły i środki 
należało przeznaczyć do szpitali jednoimiennych i oddziałów 
covidowych. Jednakże, obecnie wszystkie podmioty lecznicze 
starają się zrealizować umowy zawarte z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w latach 2020-2021, co skutkuje znacznie zwiększoną 
ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych, na rzecz zdecy-
dowanie większej liczby pacjentów, co bezsprzecznie wymaga 
zwiększenia obsad pielęgniarek i położnych w danym oddziale 
szpitalnym.

Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż w świetle pogarsza-
jących się warunków pracy w podmiotach leczniczych na sta-
nowiskach pielęgniarek i położnych, o których mowa powyżej, 
zauważalna jest tendencja braku podejmowania pracy na tych 
stanowiskach przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych istnieje 
potwierdzenie zależności pomiędzy niewłaściwym poziomem 
obsady pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, 
a nis ką jakością świadczonych usług zdrowotnych, a tym samym 
bezpieczeństwem pacjentów, oraz bezpiecznym wykonywaniem 
zawodu pielęgniarek i położnych.

NRPiP wnosi o pilne przywrócenie norm zatrudnienia z zak-
resu leczenia szpitalnego oraz o wznowienie prac nad wskaźni-
kami norm zatrudnienia w pozostałych gwarantowanych rodza-
jach świadczeń opieki zdrowotnej, tj. opieka paliatywna, opieka 
długoterminowa, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, leczenie uzdrowiskowe.

 Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander Zofia Małas
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S  
tanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 55 
Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach 

leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 
w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec braku minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych wykonujących 
świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadze-
nie w życie z dniem 3 grudnia 2020 roku rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiat-
rycznej i leczenia uzależnień, które zniosło minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 ze 
zm.) skorygowane następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 5 października 2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1785) - pro-
wadzi do znacznego pogłębienia problemów organizacyjnych 
w lecznictwie psychiatrycznym.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od wielu lat monituje, 
iż system lecznictwa psychiatrycznego, nie zapewnia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnie dos-
tępnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Dostępność do oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i mło-
dzieży jest zależna od miejsca zamieszkania, w przypadkach gdy 
w tych oddziałach nie ma wolnych miejsc, małoletni pacjenci są 
umieszczani na oddziałach dla dorosłych. 
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Nie wprowadzono rozwiązań, które mogły ograniczyć zróż-
nicowanie terytorialne w dostępie do leczenia psychiatrycznego 
dla małoletnich pacjentów. Nie zostały w pełni zrealizowane cele 
programu psychiatrii środowiskowej polegające na zmniejsze-
niu liczby hospitalizacji oraz położeniu nacisku na opiekę nad 
pacjentem w jego miejscu zamieszkania i profilaktykę zdrowia 
psychicznego.

Na powyższe nakładają się niedofinansowanie oraz brak prze-
pisów gwarantujących minimalne normy zatrudnienia pielęg-
niarek w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, które 
w  konsekwencji nie zapewniają należytej bezpiecznej opieki 
zdrowotnej pacjentom oraz bezpieczne wykonywanie zawodu 
przez pielęgniarki.

Kierownicy podmiotów w lecznictwie psychiatrycznym wobec 
braku wymogu wskaźników norm zatrudnienia znacznie zmniej-
szają liczbę zatrudnionych pielęgniarek w oddziałach, co często 
prowadzi do występowania jednoosobowych obsad w oddziałach 
szpitalnych.

Psychiatryczne oddziały szpitalne są oddziałami o wysokiej 
specyfice i niezapewnienie właściwych obsad pielęgniarek prze-
kłada się na występowanie znacznie zwiększonej liczby zdarzeń 
niepożądanych u pacjentów, pobiciach pielęgniarek, lub rezygna-
cji pielęgniarek z pracy w danym oddziale ze względu na znaczne 
pogorszenie warunków pracy.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych mając na uwadze 
og rom ne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów 
i bezpiecznego wykonywania zawodu przez pielęgniarki pilnie 
wnosi o wprowadzenie przepisów prawa określających wskaźniki 
minimalnych norm zatrudnienia z zakresu opieki psychiatrycz-
nej i leczenia uzależnień.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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O  
dpady medyczne - COVID-19 a pielęgniarki POZ

Warszawa, dnia 14 października 2021 r. 

Główny Inspektor Sanitarny  
HŚ.NS.541.217.2021.JŁ 

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 

nawiązując do wcześniejszej korespondencji w zw. z wystąpie-
niem znak: NIPiP-NRPiP-DM,025.41.2021.MK w sprawie zaleceń do-
tyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych 
u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycz-
nych, uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny uzyskał 
w  przedmiotowej sprawie opinię Narodowego Instytutu Zdrowia 
Pub licznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (w  załą-
czeniu), stanowiącą wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ww. 
zaleceń. 

Z poważaniem 
Główny Inspektor Sanitarny  

wz. Krzysztof Saczka  
Zastępca Głównego  

Inspektora Sanitarnego 
Załącznik:

Opinia NIZP PZH - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 29.09.2021 r., 
znak: B-BE-547-36/21 
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O  
dpady medyczne - COVID-19 a pielęgniarki POZ

Korespondencja w sprawie zaleceń  
dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ  

świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19,  
w zakresie przewożenia odpadów medycznych

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

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 COVID-19. Do odpadów 
medycznych należą m.in. środki ochrony indywidualnej, materiały 
opatrunkowe, igły, aparaty do przetaczania kroplowych 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 po-
dejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych. Działania te obejmują w szczególności: 

1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywa-
niem świadczeń zdrowotnych;
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2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych 
świadczeń;

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

1. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadząc 
badania i doświadczenia naukowo w zakresie medycyny stosują, 
opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania 
z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, 
transportu - i wstępnego magazynowania  odpadów medycz-
nych wraz z instrukcją  wraz z instrukcją selektywnego zbierania 
odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. 

2. Osoby udzielając 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. 
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Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia odpady medyczne powstałe 
w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania 
przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, zbierane są do po-
jemników lub worków o którym mowa w §3 ww. rozporządzenia 
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 gromadzę 
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 NRPiP  
Mariola Łodzińska
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O  
dpady medyczne - COVID-19 a pielęgniarki POZ

Warszawa, dnia 29.09.2021 r.
Narodowy Instytut  
Zdrowia Publicznego  
B-BE-547-36/21 

Pan Krzysztof Saczka  
Główny Inspektor Sanitarny  
ul. Targowa 65 03-729 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo nr HŚ.NS.541.217.2021 z dnia 11 sierpnia 
2021 r. dotyczące transportu odpadów medycznych środkami trans-
portu publicznego przez pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowot-
nych w domach pacjentów z COVID-19 Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że odpa-
dy medyczne zakwalifikowane do kodu 18 01 03* (odpady medyczne 
niebezpieczne) powinny być transportowane z zachowaniem prze-
pisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

Odpady medyczne niebezpieczne, co do których wiadomo, że 
istnieje małe prawdopodobieństwa, że zawierają materiał zakaźny 
wg przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych 
zaliczane są do kategorii B o kodzie UN 3291, zgodnie z wytycz-
nymi ECDC (Infection preyention and control and preparedness for 
COVID-19 in healthcare settings). 

Transport tego typu odpadów może odbywać się pojazdami nie-
oznakowanymi, a od kierowców nie wymaga się posiadania kwali-
fikacji ADR, jeśli odpady są opakowane i transportowane zgodnie 
z wytycznymi przewidzianymi dla tej kategorii odpadów (np. in-
strukcja pakowania P621). Najważniejsze jest aby odpady zostały 
tak opakowane, aby podczas transportu nie doszło do uwolnienia 
ich zawartości na zewnątrz. Opakowanie zewnętrze powinno zostać 
oznakowane w widoczny sposób tak, aby było możliwe zidentyfiko-
wanie zawartości opakowania. 
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Odpady medyczne powinny być zabezpieczone w transportowe 
pojemniki zamykane. Pojemniki transportowe po wyładowaniu od-
padów powinny zostać umyte i w razie potrzeby zdezynfekowane. 

Kluczowym aspektem jest zapewnienie bezpiecznego transportu 
niebezpiecznych odpadów medycznych. Transport odpadów me-
dycznych - zwłaszcza odpadów medycznych niebezpiecznych - środ-
kami komunikacji publicznej nie powinien mieć miejsca z uwagi na 
ryzyko narażenia na skażenie biologiczne ludzi i środowiska. 

Przykładowy opis procedury postępowania z odpadami medycz-
nymi wytwarzanymi podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych 
w środowisku domowym pacjenta, zaproponowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych dotyczy wyłącz-
nie odpadów medycznych niebezpiecznych. Procedura kończy się 
na opakowaniu odpadów w dodatkowy worek foliowy. Biorąc pod 
uwagę wytyczne ADR, odpady medyczne niebezpieczne powinny 
być opakowane w opakowanie pierwotne, opakowanie pośrednie 
(drugie) i opakowanie zewnętrzne. Jeśli druga warstwa opakowania 
nie jest sztywna, to opakowanie zewnętrzne powinno być sztywne. 
Opakowania powinny być zbudowane i zamknięte w taki sposób 
aby zapobiec utracie ich zawartości w normalnych warunkach prze-
wozu przez wibracje, zmiany temperatury, wilgotności lub ciśnienia. 
Opisane opakowanie nie wymaga zatwierdzenia typu konstrukcji. 

Na powierzchni każdego opakowania zewnętrznego należy umie-
ścić znak przewozowy. Znak musi być widoczny i czytelny, mieć po-
stać kwadratu w kształcie rombu o minimalnych wymiarach 50 x50 
mm, szerokość linii co najmniej 2 mm, a litery i cyfry mają mieć co 
najmniej 6 mm wysokości. Prawidłowa nazwa przewozowa Materiał 
biologiczny Kategoria B - UN 3291 - wysokość liter co najmniej 6 
mm powinna być oznaczona na opakowaniu zewnętrznym. 

Znak przewozowy nie musi być nadrukowany na opakowaniu ze-
wnętrznym. Może być narysowany odręcznie, o ile są przestrzegane 
wymiary. Do narysowania znaku należy użyć długopisu, mazaka o 
kontrastowym kolorze w stosunku do koloru opakowania zewnętrz-
nego. W przypadku przewozu odpadów w postaci płynnej, opako-
wanie pierwotne powinno być szczelne, a pomiędzy opakowaniem 
pierwotnym a pośrednim należy umieścić materiał chłonny w ilości 
wystraczającej do zaabsorbowania uwolnionego płynu tak, aby ciecz 
nie wydostała się z opakowania pośredniego na zewnątrz.
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 Jeśli podczas przewozu odpadów, istnieje konieczność zastosowa-
nia czynników chłodzących, to umieszcza się je na zewnątrz opako-
wania pośredniego, w opakowaniu zewnętrznym lub w opakowaniu 
zbiorczym. W przypadku zastosowania lodu opakowanie zewnętrzne 
lub opakowanie zbiorcze muszą być szczelne. 

Tak opakowane odpady medyczne niebezpieczne mogą być prze-
wożone w środkach transportu indywidualnego. 

Z poważaniem, 

dr hab. n. med. Rafał Gierczyński  
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa  

Epidemiologicznego i Środowiskowego  
NIZP PZH-PIB  

Rafał Krzysztof Gierczyński 
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I  
nterpelacja Joanny Jaśkowiak Posłanki na Sejm RP

Poznań 20 września 2021 r.
Sekretariat OIPiP 
w Poznaniu

Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych
- wszystkie -

Szanowni Państwo,

Przesyłam do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na 
interpelację Posłanki Joanny Jaśkowiak w sprawie dopuszczenia do 
wykonywania zawodu pielęgniarki osób, które nie spełniają zapisów 
dyrektyw Unii Europejskiej.

Z poważaniem
Teresa Kruczkowska 

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Warszawa, 13 września 2021 
Minister Zdrowia 
RKP.050.21.2021.AS 

Pani Elżbieta Witek  
Marszałek Sejmu RP 

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację nr 26253 Pani Joanny Jaśkowiak 
Posłanki na Sejm RP, w sprawie dopuszczenia do wykonywania za-
wodu pielęgniarki osób, które nie spełniają zapisów dyrektyw Unii 
Europejskiej, uprzejmie przekazuję poniższą informację. 

Odnosząc się do kwestii dotyczących studiów pomostowych dla 
pielęgniarek, uprzejmie informuję, że w związku z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i po-

Informacje NIPiP



73

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

łożnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), od roku 
akademickiego 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe, 
tzw. studia pomostowe, na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo dla 
pielęgniarek i położnych, absolwentek liceów medycznych oraz me-
dycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki, 
położnej i posiadających świadectwo dojrzałości. 

Celem utworzenia studiów pomostowych było umożliwienie ab-
solwentom ww. szkół, chcącym wykonywać zawód pielęgniarki lub 
położnej w innych krajach Unii Europejskiej, uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych koniecznych do podjęcia pracy na terenie Wspólnoty. 
Przedmiotowe studia są wyłącznie dobrowolnymi, a ich nieukończe-
nie, nie powoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek 
i położnych, które uzyskały wykształcenie w dotychczasowych syste-
mach oraz nie powoduje utraty tytułu zawodowego, a tym samym 
prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarki i położne korzystające 
z  tej formy kształcenia podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe do 
poziomu licencjata, z możliwością kontynuacji kształcenia na uzu-
pełniających studiach magisterskich. Jest to jednak indywidualna 
decyzja każdej pielęgniarki lub położnej. 

Ministerstwo Zdrowia w latach 2008-2015 realizowało projekt sys-
temowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ra-
mach studiów pomostowych”, który był współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób 
pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013. Celem projektu było nieodpłatne kształcenie umożliwia-
jące polskim pielęgniarkom i położnym podniesienie kwalifikacji 
zawodowych do poziomu licencjata. W projekt zaangażowało się 
71 uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację 
kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Studia po-
mostowe ukończyło 40 819 osób w tym: 37 512 pielęgniarek i 3 307 
położnych. 

Odnosząc się do kwestii kształcenia na studiach pomostowych na 
kierunku pielęgniarstwo obywateli Ukrainy, uprzejmie informuję, iż 
zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
17 lutego 2021 r. II OSK 901/20 w sprawie skargi na uchwałę Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy przyznania 
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prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - cudzoziemce, która ukoń-
czyła studia tzw. pomostowe w Polsce, „Sąd wskazał okoliczności 
i podstawy prawne, które świadczą o legalności działania (…) uczelni 
i jej legitymacji do kształcenia na studiach o profilu praktycznym 
wydania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) 
obowiązującej w dniu ukończenia kształcenia (…), studia pierwszego 
stopnia stanowiły formę kształcenia, na którą są przyjmowani kan-
dydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem 
kwalifikacji pierwszego stopnia.” Równocześnie Sąd stwierdził, że 
„do wyłącznych kompetencji uczelni należy (…) decydowanie, czy 
kandydat ubiegający się o dopuszczenie do kształcenia zawodowego 
spełnia wymogi niezbędne do przyjęcia go w poczet studentów”. 

Sąd wskazał, „(…) że dyplom ukończenia studiów pierwszego stop-
nia i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa (…) był 
świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej w rozumieniu art. 35 
ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 52 ust. 1 i 2 pkt 1 u. z. p. p.”. 

Zatem, w ocenie Sądu, „(…) jeżeli obywatel lub obywatelka Ukrainy 
(cudzoziemiec) 3 ukończył kształcenie na kierunku pielęgniarstwo 
na poziomie studiów pierwszego stopnia w uczelni, która prowadzi 
zgodnie z polskim prawem takie kształcenie, to uzyskuje niezbędne 
kwalifikacje zawodowe”, czego potwierdzeniem jest dyplom ukoń-
czenia szkoły pielęgniarskiej. Natomiast „zgodnie z art. 28 pkt 1 u. 
z. p. p. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie 
posiadającej dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej”. Sąd 
uznał, że ww. cudzoziemcom spełniającym ustawowe wymagania, 
przyznanie przez organ samorządu zawodowego prawa wykonywa-
nia zawodu było ustawowym obowiązkiem Okręgowej Rady. 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów 
dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałoś ci 
i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę po-
maturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 
770), do podjęcia studiów pomostowych uprawnia świadectwo doj-
rzałości oraz dyplom ukończenia jednej z szkół wymienionych w § 1 
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pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, co oznacza że do przedmiotowego 
kształcenia nie mogą przystąpić felczerzy. 

Odnosząc się do kwestii znajomości języka polskiego przez cudzo-
ziemców, jako warunku podjęcia studiów w języku polskim, uprzej-
mie informuję, że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 
z późn. zm.), uczelnia ustala warunki, w tym m. in. poświadczające 
znajomość języka polskiego, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakoń-
czenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na dany kierunek 
studiów. Uchwała senatu w tej sprawie jest udostępniana nie później 
niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w któ-
rym ma się odbyć rekrutacja, a w przypadku utworzenia uczelni lub 
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu - niezwłocznie. 

Cudzoziemcy powinni spełniać kryteria rekrutacyjne określone 
dla tej grupy osób w ww. uchwale senatu oraz być przyjmowani na 
studia w drodze rekrutacji przewidzianej w art. 69 ww. ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego dzia-
łania, jednakże należy podkreślić, iż mogą działać wyłącznie na pod-
stawie i w granicach prawa. 

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia do polskiego systemu 
ochrony zdrowia pielęgniarek z Ukrainy, uprzejmie informuję, że 
w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii w związ-
ku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zabezpieczenia re-
alizacji świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenia liczby personelu 
medycznego, podjęto działania mające na celu ułatwienie, w wybra-
nych zawodach medycznych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, 
położna, ratownik medyczny), podjęcia pracy przez osoby posiada-
jące kwalifikacje spoza UE. Rozwiązania mają na celu szybszy dostęp 
do wykonywania zawodu, bez konieczności uznawania kwalifikacji. 

Dla pielęgniarek i położnych zaproponowane zostały dwie formy 
udzielenia zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu: 

1.  rozwiązanie stałe, również po ustaniu epidemii, wymagające 
szczegółowej weryfikacji, które pozwala na uzyskanie prawa 
wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodo-
wych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym 
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działalność leczniczą na okres do 5 lat, pod warunkiem spełnienia 
określonych wymagań określonych ustawowo; 

2. rozwiązanie na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, które opiera się na uproszczonych zasadach przy za-
chowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa wobec pilnej 
potrzeby wzmocnienia dotychczasowych zasobów kadrowych 
w  podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

Jednocześnie informuję, że ww. rozwiązania nie stanowią żadnej 
z form uznania kwalifikacji, o których mowa w dyrektywie 2005/36/
UE. 

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu
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A  
pel - szczepienia przeciw grypie

Warszawa, 22 września 2021 r. 
Ogólnopolski Program  
Zwalczania Grypy 

Szanowny Pan  
Adam Niedzielski  
Ministerstwo Zdrowia 

Apel w sprawie umożliwienia realizacji szczepień  
przeciw grypie w placówkach szkolnych 

Szanowny Panie Ministrze, w związku z rozpoczęciem sezonu gry-
powego 2021/22 i trwającą epidemią COVID-19 w imieniu Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy i przedstawicieli towarzystw 
medycznych apelujemy do Pana Ministra o umożliwienie realizacji 
szczepień przeciw grypie w placówkach szkolnych oraz o wprowa-
dzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią pielęgniarkom kwali-
fikowanie dzieci do szczepień przeciw grypie. 

Od 3 tygodnia września przeprowadzane będą szczepienia przeciw 
COVID-19 w placówkach szkolnych wśród dzieci od 12 r.ż. do 15 r.ż. 
Warto jednak wprowadzić do szkół również możliwość szczepienia 
przeciw grypie, zwłaszcza dla dzieci poniżej 12 r.ż., które obecnie nie 
mogą przyjąć szczepionki przeciw COVID-19. 

Dzieci i młodzież powróciły do nauki w trybie stacjonarnym, a we-
dług najnowszych doniesień medialnych: „Resort edukacji podkreśla, 
że nie planuje w tym roku nauki w innym trybie niż stacjonarny”1. 
Dlatego kluczowe jest zabezpieczenie najmłodszych przed wirusem 
grypy, który stanowi dla nich szczególne zagrożenie. To właśnie oni 
odgrywają jedną z głównych ról w transmisji wirusa w społeczeń-
stwie. Są wektorami zakażeń wirusa zarówno wśród rówieśników, jak 
i rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz pozostałej części populacji. 

Łatwość rozprzestrzeniania się wirusa wśród najmłodszych w żłob-
kach, przedszkolach czy szkołach sprawia, że co roku na grypę cho-
ruje 20-30% dzieci w porównaniu do 5-10% dorosłych. Zaszczepienie 
już co piątego dziecka mogłoby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy 
wśród reszty populacji blisko o 50% 2 3. 
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Dzieci należą do grupy, która jest trzykrotnie częściej niż dorośli 
narażona na zachorowanie na grypę, a także na powikłania pogry-
powe.4 Do najczęstszych z nich należą powikłania laryngologiczne 
(zapalenie ucha środkowego) oraz charakterystyczne dla wieku dzie-
cięcego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, 
zapalenie mózgu, encefalopatia - najczęściej u dzieci poniżej 10 r.ż.)5. 
Najmłodsi, którzy są zdrowi i nie posiadają chorób współistniejących, 
są hospitalizowani z powodu powikłań w takim samym stopniu, co 
dorośli z grup wysokiego ryzyka.6

W Polsce nadal jest bardzo niski poziom wyszczepialności dzieci, 
który plasuje się na poziomie blisko 1% 7, na który wpływ ma m.in.: 
brak finansowania ze środków publicznych, niska świadomość Pola-
ków, a w dobie pandemii - mniejsza dostępność do lekarzy. Szerzej 
udostępnione szczepienia przeciw grypie, niewątpliwie przyczynią 
się do większej wyszczepialności w tej grupie wiekowej. 

Ważnym elementem strategii zwalczania grypy wśród dzieci jest 
również zwiększenie w niej roli pielęgniarek, które należy dołączyć 
do grona zawodów mogących kwalifikować do szczepień przeciw 
grypie. Pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania fizy-
kalnego i oceny stanu zdrowia pacjenta zarówno przed, w trakcie, 
jak i po podaniu szczepionki. Apelujemy o jak najszybsze wprowa-
dzenie odpowiednich norm prawnych, które umożliwią kwalifikację 
pielęgniarkom i położnym do szczepień przeciw grypie także wśród 
najmłodszych pacjentów. 

W związku z powyższym wspólnie apelujemy o zaimplementowa-
nie standardów dotyczących szczepień przeciw COVID-19 i umoż-
liwienie również realizacji szczepień przeciw grypie w placówkach 
szkolnych oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią 
pielęgniarkom kwalifikowanie dzieci do szczepień przeciw grypie. 
Wierzymy, że wyżej opisane działania wpłyną korzystnie na poziom 
wyszczepialności wśród dzieci i młodzieży, co znacznie ograniczy licz-
bę ciężkich zachorowań i powikłań w najmłodszej grupie wiekowej, 
jak również ograniczy transmisję wirusa grypy wśród społeczeństwa. 

Z wyrazami szacunku 

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak Przewodniczący  
Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

 prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska  
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
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 dr hab. n. med. Ernest Kuchar Prezes Polskiego Towarzystwa  
Wakcynologii 

Zofia Małas Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Prezes Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

Źródła:
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4. World Health Organization. Bioiogicals. Influenza. November 2017. https://

www.who.int/biologicalsivaccines/influenzajen/ (data dostępu 16.07.2019r.) 
5. Ściubisz M., Ryzyko związane ze szczepieniami i chorobami, którym szcze-

pienia zapobiegają cz. 2: grypa. Medycyna Praktyczna — Szczepienia 2016; 
3: 45-49. 

6. Heikkinen T. i wsp., Burden of influenza in children in the connrnunity, J 
Infect Ols. 2004 Oct 15;190(8):1369-73. 

7. Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dys-
trybutorów oraz dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl 
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Z  
apobieganie grypie sezonowej

Warszawa, 21 listopada 2021 

Minister Zdrowia  
ZPŚ.641.161.2021.JK.7 

Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z dniem 23 listopada 2021 r. wchodzi w ży-
cie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 
2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.) z dnia 18 listopada 2021 r. 

Nowelizacja przewiduje możliwość bezpłatnego szczepienia u osób 
pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień 
u osób uprawnionych. 

Szczepienia będą mogły być wykonywane w ramach dostępności 
do szczepionek (VAxigrip TeTrA , lnfluVAc TeTrA , fluArix TeTrA) wy-
dawanych z RARS do wskazanych punktów szczepień, lub do dnia 
31 marca 2022 r. 

Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów 
szczepień zostały podane na stronie urzędu w zakładce Grypa In-
formacje:

 https://www.gov.p/web/zdrowie/grypa/informacje

W sprawie pytań prosimy o kontakt z komórką prowadzącą: 
Departamentu Zdrowia Publicznego: dep-zp@mz.gov.pl 
lub tel. +48 539 864 608 (prac. meryt.: Pani Joanna Kujawa). 

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu
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Q  
ueen Silvia Nursing Award

Nagroda pielęgniarska 

Królowej Szwecji Sylwii
Swedish Care Internationale  

Queen Silvia Nursing Award

Medicover Fundacja

Zgłoś swój pomysł na poprawę opieki nad pacjentami, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem korzyści dla osób starszych lub cierpią-
cych na demencję i wygraj:

- stypendium 25 000 zł,
- dyplom od JKM Królowej Szwecji,
- indywidualny staż.

Zgłoszenia do kolejnej edycji przyjmujemy do 1 listopada 2021
O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie osoby studiujące pielęg-

niarstwo oraz pielęgniarki i pielęgniarze aktywni zawodowo.

dodatkowe informacje:
www.QueenSilviaNursingAward.pl

Informacje NIPiP



82

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
prawozdanie z działalności PIP - ochrona zdrowia

Sprawozdanie z działalności  
Państwowej Inspekcji Pracy 

w 2020 roku

w zakresie:

6.1. bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
6.1.1. opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bhp

Zakres kontroli
Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów prawa 

pracy dotyczących: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodze-
nia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, urlopów wypoczynkowych. Sprawdzeniu poddano rów-
nież przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących: przygotowania do pracy, narażenia na działanie 
czynników szkod liwych i uciążliwych, środków ochrony indy-
widualnej, odzieży i obuwia roboczego, nadzoru i kontroli stanu 
bhp, wypadków przy pracy, a także przestrzeganie przepisów bhp 
związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywa-
niem leków cytostatycznych.

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 46 kontroli 
w 46 podmiotach leczniczych. Spośród objętych kontrolą pod-
miotów 22 jednostki systemu ochrony zdrowia (48%) udzielały 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, nato-
miast pozostałe podmioty realizowały ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne.

Poddane ocenie podmioty lecznicze zatrudniały 16,3 tys. osób, 
w tym 11,8 tys. pracowników oraz 4,5 tys. osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o świadczenie 
usług oraz umów zawartych z jednoosobowymi podmiotami 
gospodarczymi prowadzącymi działalność m.in. w zakresie prak-
tyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej).
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Z uwagi na kryterium formy własności 26 kontrolowanych 
podmiotów leczniczych należało do sektora publicznego (5 sta-
nowiło własność państwową, 21 samorządową), a 20 należało do 
sektora prywatnego.

Według struktury zatrudnienia 4 podmioty zatrudniały do 
9  pracowników, 10 podmiotów - od 10 do 49 pracowników, 
15 podmiotów - od 50 do 259 pracowników, natomiast 17 pod-
miotów - powyżej 250 pracowników.

Diagnoza
Prawna ochrona pracy

W 74% objętych kontrolą podmiotów ujawniono nieprawidło-
wości w zakresie regulaminu pracy (obwieszczenia). Uchybie-
nia polegały przede wszystkim na nieustaleniu systemów i roz-
kładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych, 
nieustaleniu rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup 
zawodowych, braku aktualnego wykazu prac uciążliwych, nie-
bezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią czy też nieustaleniu zasad dotyczą-
cych wprowadzania zmian do harmonogramów pracy w trakcie 
trwającego okresu rozliczeniowego.

Inspektorzy pracy stwierdzili występowanie w 52% objętych 
kontrolą podmiotów nieprawidłowości związanych z udzielaniem 
urlopów wypoczynkowych. Uchybienia związane były przede 
wszystkim z nieudzielaniem urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo oraz 
udzielaniem urlopu w częściach, z których żadna nie obejmowała 
co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Nieprawidłowości w zakresie pisemnej informacji o warunkach 
zatrudnienia stwierdzono w 48% skontrolowanych podmiotów.

Bardzo duża skala uchybień dotyczyła wypłaty należnego pra-
cownikom wynagrodzenia za pracę, w zakresie składników in-
nych niż wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dyżur medycz-
ny i urlop wypoczynkowy (48% podmiotów). W 2020 r. często 
naruszane były przepisy także dotyczące wypłaty wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych (17% podmiotów), lecz skala 
tych nieprawidłowości była zauważalnie mniejsza niż w latach 
ubiegłych. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększeniu 
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uległa skala uchybień dotyczących treści regulaminu wynagra-
dzania, wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz 
dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

W 35% podmiotów objętych kontrolą inspektorzy stwierdzili 
uchybienia dotyczące zawierania umów o pracę, w tym ich treści.

W toku kontroli ujawniono przypadki niezachowania dobowej 
(13% podmiotów) i tygodniowej (11% podmiotów) normy czasu 
pracy. Pracowników zatrudniano w dni wolne od pracy wyni-
kające  z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym ty-
godniu pracy bez stosownej rekompensaty, tj. bez udzielania dni 
wolnych od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Stwierdzano 
także przypadki powierzania pracownikom pracy po raz drugi 
w tej samej dobie, w sytuacji, w której w podmiocie kontrolowa-
nym nie zawarto porozumienia o stosowaniu rozkładów czasu 
pracy, o których mowa w art. 1401 Kodeksu pracy, a pracownicy 
nie występowali z pisemnymi wnioskami o stosowanie wobec 
nich takich rozkładów czasu pracy.

W 20% objętych kontrolą podmiotów inspektorzy pracy ujaw-
nili przypadki niezapewnienia pracownikom wymaganego od-
poczynku dobowego, a w 9% podmiotów odpoczynku tygodnio-
wego.

Tabela 1. Nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy 
stwierdzone w trakcie kontroli podmiotów leczniczych  
w latach 2018-2020

Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
 w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2018 2019 2020

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy 
(obwieszczenia)

53 62 74

Nieprawidłowości przy udzielaniu urlopów wypo-
czynkowych

44 53 52

Nieprawidłowości w zakresie pisemnej informacji o 
warunkach zatrudnienia

49 52 48

Nieprawidłowosci przy wypłacaniu wynagrodzenia 
za pracę (z wyłączeniem potrąceń wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe i za dyżury medyczne)

31 28 48
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Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
 w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2018 2019 2020

Nieprawidłowości przy sporządzaniu umów o pracę 38 44 35

Naruszenie przepisow ustawy z dnia 8 czerwca 2017 
r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych

40 35 33

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu wynagra-
dzania (zakładowego układu zbiorowego pracy)

5 14 22

Niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobo-
wego

14 29 20

Nieprawidłowości przy wynagradzaniu za pracę w 
godzinach nadliczbowych

33 37 17

Niezachowanie obowiązującej dobowej normy czasu 
pracy

15 31 13

Niezachowanie obowiązującej tygodniowej normy 
czasu pracy

8 7 11

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie praw-
nej ochrony pracy spowodowane były przede wszystkim nie-
wystarczającą znajomością przepisów prawa pracy, niewystar-
czającą ilością personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych 
(powszechny problem braku wykwalifikowanej kadry na rynku 
pracy, zwłaszcza lekarzy oraz pielęgniarek) oraz niedostatecznym 
finansowaniem działalności leczniczej.

Przypadki braku realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych stwierdzono w 33% skontrolowanych podmiotów.

Uchybienia w tym zakresie wynikały przede wszystkim z naru-
szenia obowiązku ustalania sposobu podwyższania wynagrodze-
nia zasadniczego w drodze porozumienia, lub też w przypadku 
braku takiego porozumienia, w drodze zarządzenia wydanego 
przez kierownika podmiotu leczniczego. Stwierdzono także przy-
padki niepodwyższenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, 
jak również nieokreślenia zasad podwyższania wynagrodzenia 
osób niewykonujących zawodu medycznego.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podobnie jak w latach ubiegłych kontrole wykazały dużą licz-
bę nieprawidłowości dotyczących przygotowania pracowników 
do pracy. Przede wszystkim pracodawcy mieli problemy z oce-
ną ryzyka zawodowego. W 46% objętych kontrolą podmiotów 
leczniczych nie dokonano poprawnej, udokumentowanej oceny 
ryzyka, a w 33% podmiotów nieprawidłowo zidentyfikowano 
zagrożenia związane z wykonywaną pracą. 

Uchybienia dotyczyły braku opisu ocenianego stanowiska pracy 
z wyszczególnieniem stosowanych narzędzi i materiałów, jak 
również braku rozpoznania wszystkich zagrożeń, w tym spo-
wodowanych występującymi w środowisku pracy szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi m.in. koronawirusem zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) oraz stosowanymi 
w procesach pracy czynnikami chemicznymi. Nie zawsze też 
ocenę ryzyka zawodowego aktualizowano w związku z zaistnia-
łymi wypadkami przy pracy. Ponadto w 9% podmiotów stwier-
dzono nieprawidłowości w informowaniu pracowników o ryzyku 
zawodowym.

Niewłaściwe wyposażenie pracowników w odzież i obuwie 
robocze oraz w środki ochrony indywidualnej odnotowano od-
powiednio w 41% i 11% objętych kontrolą podmiotów. Sytuacja 
epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 wpłynęła na zwiększone zainteresowanie praco-
dawców ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie zapewnienia 
wymaganych środków ochrony indywidualnej.

Zdarzały się przypadki używania przez pracowników własnej 
odzieży i obuwia przy pracach wykonywanych w narażeniu 
na szkodliwe czynniki biologiczne. W świetle obowiązujących 
przepisów oraz ze względów sanitarnych praktyka taka jest nie-
dopuszczalna i stanowi potencjalne zagrożenie chorobowe dla 
pracowników i ich rodzin, gdyż najczęściej pracownicy własną 
odzież wykorzystywaną jako roboczą piorą sami.

Niewłaściwa identyfikacja zagrożeń skutkowała błędami w ty-
powaniu czynników szkodliwych dla zdrowia do badań i po-
miarów. Miała również wpływ na realizację przez pracodawców 
obowiązków dotyczących przeprowadzania wymaganych badań 
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i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (30% podmiotów).

Nieprawidłowości odnotowano w zakresie szkoleń wstępnych 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co wykazały kont-
role w 24% podmiotów leczniczych. Rzadziej naruszane były 
przepisy odnośnie wstępnych badań lekarskich. Niemal w co 
dziesiątym podmiocie leczniczym inspektorzy pracy mieli zas t-
rzeżenia do treści skierowań na badania lekarskie. 

Pracodawcy z reguły nie zamieszczali w nich ważnych dla po-
prawnego ustalenia zakresu badań informacji o podstawowych 
czynnoś ciach wykonywanych przez pracownika oraz sposobie 
i czasie ich trwania, a także danych o występowaniu na stanowi-
sku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
lub warunków uciążliwych oraz innych wynikających ze sposobu 
wykonywania pracy.

Kolejna grupa uchybień związana była ze stosowaniem subs-
tancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie w pro-
cesach dezynfekcji i sterylizacji. I tak, w niemal co czwartym 
objętym kontrolą podmiocie inspektorzy pracy stwierdzili błędy 
dotyczące spisów substancji i mieszanin chemicznych. 

W 26% skontrolowanych podmiotów pracodawcy nie udostęp-
nili pracownikom instrukcji bezpiecznej pracy z substancjami 
i mieszaninami chemicznymi stosowanymi w procesach dezyn-
fekcji i sterylizacji. Zdarzało się, że w niewłaściwy sposób były 
oznakowane pojemniki i opakowania z tymi preparatami.

Część pracodawców nadal nie ustala okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy związanych ze zranieniem ostrymi na-
rzędziami medycznymi.

Jak stwierdzono w 28% podmiotów nie ustalono okolicznoś-
ci i przyczyn wszystkich zranień w trybie przewidzianym dla 
wypadków przy pracy, a uchybienia te dotyczyły 318 zdarzeń. 
Pracodawcy poprzestawali na odnotowaniu zranień ostrymi 
narzędziami medycznymi w rejestrach ekspozycji zawodowej 
na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał albo w wy-
kazach zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych.
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Inspektorzy pracy stwierdzili także uchybienia w zakresie nad-
zoru i kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym 
w 11% podmiotów dotyczyły one tworzenia i działania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tabela 2 Nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, stwierdzone w trakcie kontroli podmiotów 
leczniczych w latach 2018-2020

Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
 w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2018 2019 2020

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 
na wszystkich stanowiskach pracy

42 37 46

Nieprawidłowości związane z wyposażeniem w 
odzież i obuwie robocze

35 42 41

Niewłaściwie zidentyfikowane zagrożenia związane  
z wykonywaną pracą

41 45 33

Nieprawidłowości w przeeprowadzaniu badań i 
pomiarów czynnikow szkodliwych dla zdrowia

14 17 30

Nieustalenie okoliczności i przyczyn zranień ostrymi 
narzędziami medycznymi w trybie przewidzianym  
dla wypadków przy pracy

22 30 28

Nieudostępnienie pi acownikom właściwych instruk-
cji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami 
chemicznymi używanymi do dezynfekcji i sterylizacji

13 21 26

Nieprawidłowości dotyczące szkoleń wstępnych 39 25 24

Nieprawidłowosci w zakresie sporządzania spisów 
substancji i mieszanin chemicznych stwarzających 
zagrozenie

24 21 24

Nieprawidłowości dotyczące kart charakterystyki 16 14 17

Wytypowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, 
dla których wykonuje się badani i pomiary

8 7 15

Nieprawidłowości dotyczące badań wstępnych 20 18 11

W podmiotach leczniczych częstą przyczyną nie-prawidłowoś-
ci w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest brak wiedzy 
pracodawców i osób kierujących pracownikami. Powoduje to 
uchybienia w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w tym iden-
tyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.
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Odnotowano wzrost świadomości pracodawców w przedmiocie 
obowiązku zapewnienia właściwych warunków pracy osobom 
udzielającym świadczeń zdrowotnych na innej podstawie niż sto-
sunek pracy. Pracodawcy dostrzegają konieczność uzyskiwania 
od zleceniobiorców i osób udzielających świadczeń zdrowotnych 
w ramach indywidualnych praktyk (jednoosobowych działalnoś-
ci gospodarczych) orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do pracy, poddawania tych osób wstępnemu szkoleniu w dzie-
dzinie bhp oraz potwierdzenia faktu zapoznania z oceną ryzyka 
zawodowego

Ograniczanie wpływu zagrożeń środowiska pracy 
związanych z przygotowywaniem, podawaniem  
i przechowywaniem leków cytostatycznych  
na pracujących w zakładach opieki zdrowotnej
Kontrole stanowiły działania pilotażowe, prowadzone w związ-

ku z przyjętym unijnym kierunkiem ograniczania narażenia 
personelu podmiotów medycznych na substancje czynne leków 
cytostatycznych. Przeprowadzono 7 kontroli w podmiotach na-
leżących do sektora publicznego o zatrudnieniu powyżej 250 
osób, w których pacjentom podawano cytostatyki.

Sprawdzano spełnienie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w narażeniu na szkodliwe czynniki środowiska pracy, bę-
dące jednocześnie lekami pacjentom ratującymi zdrowie i życie. 
Kontrolami objęto zagadnienia odnoszące się do 7 substancji 
aktywnych leków cytostatycznych, dla których wprowadzono 
normatywy higieniczne środowiska pracy - najwyższe dopusz-
czalne stężenia (NDS).

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 podmiotach. Do najczęst-
szych z nich należy zaliczyć brak badań i pomiarów stężeń subs-
tancji czynnych leków cytostatycznych na stanowiskach pracy 
(4 kontrole). Uchybienia dotyczące rozpoznania zagrożeń zwią-
zanych ze stosowaniem leków cytostatycznych oraz wytypowania 
czynników szkodliwych dla zdrowia w celu przeprowadzenia 
badań i pomiarów ich stężeń stwierdzono w 3 kontrolowanych 
podmiotach. Wpływ na to miało przeświadczenie o braku ko-
nieczności wykonywania pomiarów w przypadku składników 
leków. Takie podejście skutkowało brakiem identyfikacji zagro-
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żeń związanych z pracą w kontakcie z cytostatykami w ocenie 
ryzyka zawodowego (2 kontrole) oraz w instrukcji postępowa-
nia przy przygotowywaniu i podawaniu leków cytostatycznych 
(2 kontrole). Brak właściwego określenia zagrożeń związanych 
z ekspozycją zawodową był również przyczyną nieprawidłowoś-
ci w zakresie wyposażenia pracowników w wymagane środki 
ochrony indywidualnej.

Tab. 3. Liczba osób pracujących w kontakcie z substancjami czynnymi leków 
cytostatycznych w kontrolowanych podmiotach w 2020 roku

Substancja czynna leku cytostatycz-
nego

Liczba 
zakładów 
w których 

substancja 
czynna 

wys tąpiła w  
środowisku 

pracy

Liczba osób 
pracujących 
w kontakcie

Liczba 
kobiet pra-
cujących w 
kontakcie

Cyklofosfamid 6 314 293

Metotraksat 6 314 293

N-Hydroksymocznik 2 158 155

Etopozyd 5 308 288

Cisplatyna 5 308 288

Flurouracyl 3 122 104

Doksorubicyna i jej chlorowodorek 5 308 288

Pracodawcy nie przywiązywali uwagi do kwestii formalnych, 
takich jak zapewnienie instrukcji dotyczących postępowania 
z lekami cytostatycznymi, uznając jako wystarczające informa-
cje producenta o leku. Niespełnienie wymagań bhp w zakresie 
dokumentacji wewnątrzzakładowej skutkowało uchybieniami 
dotyczącymi stanowisk i procesów pracy. Nie rozpoznawano źró-
deł narażenia, traktując m. in. procesy przygotowywania leków 
z wykorzystaniem loży laminarnych jako wyłączające z obowiąz-
ków dotyczących badań i pomiarów środowiskowych.

Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły także magazynowa-
nia i przechowywania cytostatyków (2 kontrole). Zdarzały się 
przypadki niewłaściwego przechowywania odpadów skażonych 
lekami cytostatycznymi.
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Tab. 4. Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
stwierdzone podczas kontroli zagrożeń środowiska pracy 
związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem 
leków cytostatycznych w 2020 roku

Wyszczególnienie
Liczba kontroli w któ-

rych stwierdzono  
nieprawidłowości

Pomiary stężeń substancji czynnych leków cytostatycz-
nych w środowisku pracy

4

Wytypowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, dla 
których wykonuje się badania i pomiary

3

Ocena ryzyka zawodowego 3

Identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
w narażeniu na cytostatyki

2

Instrukcje dotyczące zasad postępowania przy przygoto-
waniu i podawaniu leków cytostatycznych

2

Stanowiska i procesy pracy 2

Magazynowanie i przechowywanie 2

Środki ochrony indywidualnej 2

Szkolenia wstępne 2

Wyniki pilotażowych kontroli pozwalają na wstępną ocenę 
realizowania przez pracodawców obowiązku ograniczania wpły-
wu na pracujących zagrożeń związanych z przygotowywaniem, 
podawaniem i przechowywaniem leków cytostatycznych. Przy 
braku odpowiednich zabezpieczeń oraz właściwej organizacji 
pracy leki cytostatyczne stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub 
życia różnych grup zawodowych w podmiotach leczniczych

Kontrole wykazały, że pracodawcy mają trudności z właściwą 
interpretacją przepisów w zakresie leków cytostatycznych. Prob-
lemy dotyczą uregulowań w różnych przepisach, tj. odnoszących 
się do leków (leki cytostatyczne) oraz dotyczących substancji 
oraz mieszanin chemicznych (substancje czynne leków cyto-
statycznych). Brak obowiązku sporządzania i dostarczania kart 
charakterystyki dla leków cytostatycznych, będących produktami 
leczniczymi (z wyjątkiem substancji czynnych posiadających kla-
syfikację zharmonizowaną) przyczynia się do braku rozpoznania 
zagrożeń związanych z tymi czynnikami oraz wytypowania ich 
do badań i pomiarów w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Wnioski
Znaczna skala nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kont-

roli, związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zauważalna poprawa 
stanu przestrzegania tych przepisów w podmiotach uprzednio 
kontrolowanych, wskazują na potrzebę kontynuowania kom-
pleksowych kontroli w podmiotach systemu ochrony zdrowia.

W dalszym ciągu za niezbędne należy też uznać podejmowa-
nie działu) edukacyjnych, służących upowszechnianiu wiedzy 
o obowiązujących regulacjach prawnych i ich zmianach m.in 
związanych z sy-tuacją epidemiczną spowodowaną przez wirus 
SARS-CoV-2.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę wprowadzenia ustawo-
wego mechanizmu gwarantującego wzrost wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników niewykonujących zawodu medycznego, 
niebędących pracownikami działalności podstawowej, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Aktualność zachowuje postulat:
■ uregulowania praktyki stosowania w podmiotach leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, rozwiązań skutkują-
cych wykonywaniem przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratow-
ników medycznych - na podstawie dwóch stosunków praw-
nych - pracy tego samego rodzaju i w tym samym miejscu 
pracy, bez zachowania wymaganego odpoczynku,

■ poszerzenia katalogu systemów czasu pracy możliwych do 
zastosowania w pomiotach leczniczych na podstawie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej o odpo-
wiedniki systemu zadaniowego oraz systemu przerywanego 
czasu pracy, umożliwiających elastyczne zarządzanie czasem 
pracy pracowników, zwłaszcza w podmiotach udzielających 
świadczeń ambulatoryjnych, zatrudniających pielęgniarki 
i położne środowiskowe.

Ze względu na obserwowany w kolejnych latach znaczny wzrost 
liczby osób wykonujących zawód medyczny w oparciu o umowy 
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prawa cywilnego, kosztem zatrudnienia pracowniczego, wskaza-
ne jest rozważenie zmian legislacyjnych w przepisach rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służ-
by bezpieczeństwa i higieny pracy polegających na uzależnieniu 
organizacji i liczebności służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
nie od liczby pracowników, lecz od liczby osób pracujących w za-
kładzie ogółem, z uwzględnieniem wszystkich form zatrudnienia.

Szkodliwe skutki zdrowotne narażenia na substancje czynne 
leków cytostatycznych, brak wystarczającego rozpoznania w śro-
dowisku pracy tych substancji, niewystarczająca świadomość 
zagrożeń oraz ich negatywnego oddziaływania na pracujących, 
uzasadniają prowadzenie działań nadzorczo-kontrolnych rów-
nież w tym obszarze.

Wprowadzenie nowych wartości najwyższych dopuszczalnych 
stężeń (NDS) dla tych substancji przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa osób pracujących w narażeniu

Kontrole wskazują na potrzebę podjęcia międzyinstytucjonal-
nych prac z udziałem środowiska medycznego w zakresie noweli-
zacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cy-
tostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie 
ochrony zdrowia pracowników nie związanych bezpośrednio 
ze wskazanymi czynnościami, organizacji pracy, jak również 
zasad doboru środków ochrony indywidualnej z uwz ględnieniem 
spójności z przepisami dotyczącymi substancji i mieszanin che-
micznych, wyrobów medycznych oraz wymogami prawa farma-
ceutycznego.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
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O  
pinia prawna

Warszawa, dnia 15 września 2021 r. 
M.D. Legal Solutions 
Monika Drab 
Kancelaria Radcowska

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 
W związku z przedstawionym zapytaniem przedkładam opinię 

prawną w sprawie: 

Nierówne traktowanie pielęgniarek i położnych w zakresie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę

1. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 820, dalej jako „Usta-
wa”) podmioty lecznicze zostały zobowiązane dokonać do dnia 
1 lipca 2021 r. podwyższenia wynagrodzeń m.in. pielęgniarek 
i położnych. Jednocześnie zatrudnienie w podmiocie nowych 
pielęgniarek i położnych odbywa się już z uwzględnieniem za-
pisów Ustawy. 

2. Wysokość podwyżek została uzależniona od wartości współczyn-
nika pracy dla poszczególnych grup pielęgniarek i położnych. 
Najniższy współczynnik (0,73 versus 0.81 i 1,06) Ustawa nadała 
pielęgniarkom i położnym, które nie posiadają tytułu specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia - wykształcenie średnie. Do tej grupy zalicza-
ją się jednak pielęgniarki i położne, które posiadają najdłuższy 
staż pracy, są filarem pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 
często uczą, wdrażają, pomagają innym pielęgniarkom i położ-
nym. Był to pierwotny system kształcenia tych grup zawodo-
wych. Obecnie w systemie opieki zdrowotnej mamy pielęgniarki 
i położne, które były kształcone w różnych systemach - mogą 
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mieć wykształcenie: średnie, licencjat, magisterskie ale wszystkie 
jednak posiadają równoprawne prawo wykonywania zawodu. 

5. Załącznik do Ustawy ustanawiający grupy zawodowe i przy-
należne im współczynniki pracy określa, że podział na grupy 
zawodowe został oparty o kwalifikacje wymagane od pracow-
nika na zajmowanym stanowisku oraz, że kierownik podmiotu 
leczniczego powinien brać pod uwagę nie tyle posiadane wy-
kształcenie, co wymagane na stanowisku na którym zatrudniony 
jest pracownik. 

6. Oznacza to, że w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym 
zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy 
wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - lecz 
porównywalne - kwalifikacje, wówczas pracodawca stosować 
powinien art. 18 3c Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy 
mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 

7. Zatem: 
▶ Jeśli w podmiocie leczniczym są pielęgniarki/położne z śred-

nim wykształceniem i z licencjatem, to jeśli realizują te same 
zakresy obowiązków, to powinny otrzymywać jednakowe 
wynagrodzenie, gdyż nie liczy się to jakie mają wykształcenie 
a to, jakie jest wymagane na stanowisku pielęgniarki, położ-
nej. Niewątpliwie wszystkie spełniają wymagania do pracy na 
stanowisku pielęgniarki/położnej. Nie jest jednak uprawnione 
takie „wyrównywanie” wynagrodzeń, które uwzględnia naj-
niższy wskaźnik zarówno dla pielęgniarki/położnej z średnim 
wykształceniem, jak i z licencjatem, bo wtedy pielęgniarki/
położne z licencjatem zostałyby zakwalifikowane do grupy 
o współczynniku 0,73 czyli niezgodnie z przepisami Ustawy. 

▶ Jeśli podmiot leczniczy chce zatrudnić pielęgniarkę/położną 
która posiada wykształcenie średnie a zatrudnia już pielęg niarki/
położne z licencjatem dla których stosuje współczynnik 0,81 
i będą one realizować te same zakresy obowiązków, to pielęg-
niarka/położna z wykształceniem średnim nie powinna zostać 
zakwalifikowana do grupy z współczynnikiem 0,73 z uwagi na 
jej staż pracy, wiek i doświadczenie. Nie ma wątpliwości, że pra-
codawca może korzystniej uregulować stosunek pracy pracow-
nika. Szczególnie powinien to uczynić w sytuacji, gdy stosując 
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wprost przepisy kontrowersyjnej Ustawy może narazić się na 
odpowiedzialność za nierówne traktowanie i dyskryminację. 

▶ Jeśli natomiast podmiot leczniczy chce zatrudnić pielęgniar-
kę  /położną która posiada licencjat, to nie powinien stoso-
wać najniższego współczynnika 0,73 gdyż byłoby to niezgodne 
z Ustawą. Należy mieć bowiem na uwadze, że licencjat uzna-
wany jest za studia wyższe - zgodnie z systemem wykształcenia 
wyższego i stopni naukowych w Europie który został zharmo-
nizowany na podstawie tzw. procesu bolońskiego. Zatem osoba 
z licencjatem nie powinna zostać zakwalifikowana do grupy 
z wykształceniem średnim. 

8. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy zatrudni pielęgniarkę/położną 
z licencjatem i ustali wynagrodzenie w oparciu o współczynnik 
0.81 a jednocześnie zatrudnione będą pielęgniarki/położne po-
siadające wykształcenie średnie, które wykonywać będą te same 
obowiązki, ale będą miały np. dłuższy staż pracy, doświadczenie 
i otrzymywać będą wynagrodzenie niższe bo ustalone w oparciu 
o najniższy współczynnik 0,73 to niewątpliwie: 
▶ pielęgniarka/położna ze średnim wykształceniem jeśli wy-

konuje ten sam zakres obowiązków co pielęgniarka/położna 
z licencjatem i otrzymuje niższe wynagrodzenie, to powinna 
wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego o zwiększenie 
wynagrodzenia; 

▶ nadto, taka sytuacja rodzić może odpowiedzialność podmiotu 
leczniczego za nierówne traktowanie w wynagrodzeniu. 

9. Oczywiście, stany faktyczne mogą być różne i każdy przypadek 
należy badać i analizować odrębnie. W zależności od konkretnej 
sytuacji i okoliczności sprawy możliwe staną się procesy zwią-
zane: 
▶ z dyskryminacją lub/i 
▶ z nierównym traktowaniem. 

10. Wyjaśnić należy, że trzeba odróżnić dyskryminację od nierów-
nego traktowania. Różne są podstawy prawne tych roszczeń. 
Nie wchodząc w szczegóły, nie ma wątpliwości w judykaturze, 
że nawet brak dyskryminacji nie uprawnia do różnicowania wy-
nagrodzenia, gdy występuje sytuacja jednakowej pracy lub pracy 
o jednakowej wartości (183c Kodeksu pracy), co niewątpliwie ma 
miejsce w przypadku wykonywania prac przez pielęgniarki, po-
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łożne. I już samo nierówne traktowanie - czyli bez dyskryminacji 
- może być podstawą roszczenia o wyrównanie wynagrodzenia 
i ustalenia wynagrodzenia na przyszłość (tak: wyroki Sądu Naj-
wyższego z 18 września 2014 r., III PK 136/13; z 26 stycznia 2016 
r., II PK 303/14; z 22 marca 2016 r., II PK 29/15; z 20 lipca 2017 r., 
I PK 216/16; z 13 września 2018 r., II PK 135/17). 

11. W konkretnej sytuacji dodatkowo może wystąpić kryterium 
dyskryminujące. Przykładowo takimi kryteriami mogą być płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekona-
nia polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etnicz-
ne, wyznanie, orientacja seksualna. Wtedy, taka sytuacja może 
świadczyć nie tylko o nierównym traktowaniu, a możliwe, że 
również o dyskryminacji - w przypadku wystąpienia przyczyny 
dyskryminującej np. wieku - gdy pielęgniarka, położna starsza 
wiekiem zarabia mniej niż młodsza pielęgniarka, położna choć 
wykonują te same obowiązki. 

12. Generalnie w art. 183b Kodeksu pracy zawarty jest jednoznaczny 
katalog naruszeń zasady równego traktowania. Za naruszenie 
zasady równego traktowania w uważa się m.in. niekorzystne 
ukształtowanie wynagrodzenia za pracę, chyba że pracodawca 
udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 

13. Jednak przy tak skonstruowanych przepisach Ustawy, w kontek-
ście fundamentalnych zasad Kodeksu pracy niemożliwe wydaje 
się sformułowanie przez pracodawców owych „obiektywnych” 
powodów, które by uzasadniały różne wynagrodzenia pielęg-
niarek, położnych jeśli wykonują te same obowiązki i posiadają 
równoprawne prawo wykonywania zawodu. 

14. Reasumując, z całą mocą należy podkreślić, że wykonując prze-
pisy kontrowersyjnej Ustawy pracodawcy mają obowiązek re-
spektować podstawowe zasady prawa pracy tj.: 
▶ równe prawo pracowników z tytułu jednakowego wypełniania 

takich samych obowiązków (art. 112 Kodeksu pracy), a także 

▶ prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 Kodeksu 
pracy). 

15. Ustawa natomiast nie może burzyć ustalonego porządku praw-
nego. 

Monika Drab, radca prawny
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O  
pinia prawna 

Warszawa, dnia 3 listopada 2021 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM-0025.139.2021.MK 

Pani/Pan  
Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Stanowisko Pani prof. dr hab. med. Teresy 
Jackowskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 
3 listopada 2021 r. dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięś-
niowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta,/ w opiece ambulatoryjnej 
(w gabinecie zabiegowym)/ w domu dziecka. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o za-
mieszczenie przedmiotowego stanowiska na stronie internetowej 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych oraz rozpowszechnienie 
informacji wśród członków samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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S  
tanowisko Konsultanta Krajowego

Stanowisko Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pediatrii

z dnia 03.11.2021 

dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych  
u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta  

/ w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym)  
/ w domu dziecka

Wykonywanie iniekcji dożylnych i domięśniowych w domu 
pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) 
/ w domu dziecka uważam za nieuzasadnione i niedopuszczalne. 

Iniekcje dożylne mogą być wykonywane w warunkach szpital-
nych oraz przez personel Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach 
ratowania życia. 

Stosowanie leków dożylnie / domięśniowo w tym antybiotyków 
wskazuje na poważny stan dziecka i nie ma możliwości poda-
wania leków doustnie. W takich przypadkach konieczna jest 
pilna hospitalizacja dziecka. O tym fakcie należy poinformować 
rodziców i skierować dziecko do szpitala. 

Zlecanie leków/antybiotyków domięśniowo u dzieci jest nie-
bezpieczne i okrutne, a wykonanie kilkakrotnie w ciągu doby 
iniekcji domięśniowych jest dodatkowo narażeniem dziecka na 
ogromny stres, ból, cierpienie i możliwość powikłań miejscowych 
i ogólnych. Takie postępowanie nie tylko jest nieetyczne, to co 
najważniejsze niezgodne z rekomendacjami. 

Zlecanie leków/antybiotyków domięśniowo u dzieci zarówno 
w opiece ambulatoryjnej jak i w szpitalu nie powinno mieć 
miejsca. 

Wyjątek stanowi:  
- jednorazowe podanie leku ratującego życie w przypadku trud-

ności z uzyskaniem dojścia dożylnego,
- chemioprofilaktyka choroby meningokokowej, która polega 

na profilaktycznym podaniu antybiotyku osobom z bliskiego 

Stanowisko konsultanta
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otoczenia chorego oraz w pewnych przypadkach, samemu 
choremu i ma za zadanie likwidację potencjalnego nosiciels-
twa nosogardłowego n. MeningiTidis w celu zmniejszenia ry-
zyka wystąpienia wtórnych przypadków zakażeń.
Chemioprofilaktyka jest zalecana wszystkim osobom, które 
w ciągu 7 dni poprzedzających zachorowanie miały bliski 
kontakt z chorym. W takich przypadkach stosuje się 1 dawkę 
cefTriAKsonu domięśniowo (u dzieci poniżej 15 roku życia 
125 mg). Dla dzieci dostępny jest też lek doustny rifAMpicynA, 
która może być stosowana u osób we wszystkich grupach 
wiekowych1.  

- W uzasadnionych przypadkach na zlecenie lekarzy specjali-
stów z innych dziedzin pediatrii.

 Jeżeli stan dziecka jest dobry, a dziecko ma wskazanie do po-
dawania antybiotyku wówczas należy zlecić antybiotyk doust-
nie zgodnie z rekomendacjami2. U dzieci zdecydowanie częściej 
przyczyną zapalenia oskrzeli (a to rozpoznanie jest najczęstszą 
przyczyną zlecenia antybiotyku drogą domięśniową) są zakażenia 
wirusowe, w których podanie antybiotyku jest nieuzasadnione 
zarówno drogą doustną, a tym bardziej domięśniową. 

„Nie zaleca się rutynowego stosowania antybiotyku w ostrym 
zapaleniu oskrzeli lub oskrzelików. Przy kaszlu przedłużającym 
się powyżej 14 dni może być wskazane podawanie makrolidu, 
szczególnie w przypadku podejrzenia krztuśca [BIII]. U małych 
dzieci z kaszlem produktywnym utrzymującym się powyżej 4 tyg. 
bez tendencji malejących rozpoznajemy przewlekające się bakte-
ryjne zapalenia oskrzeli i wtedy uzasadnione może być podanie 
antybiotyku (amoksycylina z kwasem klawulonowym lub mak-
rolid - leki podawana drogą doustną) przez 10-14 dni [BII]. Nie 
zaleca się stosowania glikokortykosteroldów dożylnie, doustnie 
lub wziewnie u dzieci chorych na ostre zapalenie oskrzelików”. 

Jeżeli stan dziecka jest średni/ciężki, dziecko ma wskazanie 
do podawania antybiotyku drogą parenteralną wówczas należy 
skierować dziecko w trybie pilnym do szpitala, gdzie otrzyma 
antybiotyk dożylnie zgodnie z rekomendacjami. 

Pielęgniarki/pielęgniarze otrzymując zlecenie na podanie an-
tybiotyku drogą dożylną/domięśniową powinni w takich wy-
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padkach odmawiać wykonania zlecenia lekarskiego, bowiem 
mają prawo odmawiać zleceń, które mogą być niebezpieczne dla 
dziecka. 

Pielęgniarki/pielęgniarze powinni poinformować rodziców 
o swojej decyzji i skierować dziecko do szpitala. Ponadto powyż-
sze błędy w zleceniach lekarskich powinny być zgłaszane do kon-
sultanta wojewódzkiego i/lub krajowego w dziedzinie pediatrii. 

Nieprzestrzeganie przez lekarza zaleceń Konsultanta Krajowe-
go w dziedzinie pediatrii naraża lekarza na konsekwencje - od-
powiedzialność za nieumyślne narażenie dziecka na uszczerbek 
zdrowia lub zagrożenie życia i takie sytuacje powinny być zgła-
szane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okrę-
gowej/Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

Lekarz zawsze ma prawo do eksperymentu medycznego, ale 
na to wymagana jest zgoda komisji bioetycznej. 

Stanowisko wydano na mocy art. 10, pkt 6 Ustawy z dnia 6 li-
stopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009 
Nr 52 poz. 419, z p.zm.). 

Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska  
Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

----

1. Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego 
układu nerwowego, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz 
i wsp., 2011

2. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu odde-
chowego, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, dr hab. n. 
med. Piotra Albrechta, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Radzikowskiego, 2016

Stanowisko konsultanta
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Z  
alecenia MZ - szczotkowanie zębów w przedszkolach

Zalecenia organizacyjne Ministerstwa Zdrowia  
dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach  

w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Data wydania: 22 października 2021 r. .

Opracowanie i konsultacja: 
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz - Kon-

sultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajo-

wy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - Konsultant 

Krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
A. Szczotkowanie zębów po posiłkach przez dzieci w przed-

szkolach może być realizowane w okresie epidemii koronawi-
rusa SARS-CoV-2, pod warunkiem stałego nadzoru wycho-
wawcy/opiekuna grupy oraz przygotowania organizacyjnego 
placówki, zmniejszającego ryzyko transmisji zakażenia: 
1. Szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience 
przeznaczonej dla danej grupy przedszkolnej. 
2. Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz wy-
chowawca/opiekun grupy powinni umyć ręce wodą z myd-
łem, a następnie osuszyć je papierowym ręcznikiem. 
3. W czasie szczotkowania zębów może przebywać w łazience 
taka liczba dzieci, aby każde z nich miało dostęp do odrębnej 
umywalki. 
4. Dzieci powinny używać do szczotkowania zębów: 
•	osobistych,	oznakowanych	zestawów	wielorazowych,	czyli	

szczoteczek i kubeczków (które po użyciu powinny być 
pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia w taki 
sposób, aby nie stykały się ze sobą) oraz osobistej pasty do 
zębów z fluorem dostosowanej do wieku dzieci, lub 

•	szczoteczek	i	kubków	jednorazowych,	które	po	użyciu	nale-

Zalecenia MZ
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ży niezwłocznie wyrzucić do pojemnika na odpady komu-
nalne, znajdującego się w łazience. W tym wariancie można 
stosować wspólną pastę do zębów z fluorem dostosowaną 
do wieku dzieci. 

5. W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wychowawca/
opiekun grupy powinien zaaplikować każdemu dziecku 
na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem dostoso-
wanej do wieku, poinstruować o prawidłowych zasadach 
szczotkowania zębów oraz nadzorować cały proces. Wy-
chowawca/opiekun grupy powinien zastosować maskę chi-
rur giczną, a po zakończeniu szczotkowania umyć/zde zyn-
fekować ręce. 

6. Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobi-
stej: fartuch flizelinowy, rękawice, maskę chirurgiczną, po 
każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów, pomiędzy 
poszczególnymi grupami dzieci, powinna przeprowadzić 
sprzątanie i dezynfekcję łazienki: 
•	dezynfekcję	umywalek	roztworem	wirusobójczym,	
•	wywietrzenie	łazienki,	
•	umycie	podłogi.	

B.  Dodatkowo, w sytuacji braku możliwości zastosowania 
w/w zaleceń dotyczących szczotkowania zębów przez dzieci 
w przedszkolach w okresie epidemii, rekomenduje się, aby 
w ramach programu wychowania przedszkolnego dzieci, 
zwielokrotnić zajęcia dotyczące zasad higieny jamy ustnej, 
szczotkowania zębów itp. zarówno wśród dzieci jak i podczas 
zebrań z rodzicami. 

C. Rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i po-
między posiłkami wody mineralnej zamiast słodkich soków, 
napojów czy herbatek.

Zalecenia MZ



104

Biuletyn nr 120/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Z  
alecenia MZ - profilaktyka fluorkowa w szkołach

Zalecenia organizacyjne Ministerstwa Zdrowia  
dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej 

metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach 
podstawowych w okresie epidemii koronawirusa

Data wydania: 23 luty 2021 r. .

Opracowanie i konsultacja: 
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz - Kon-

sultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajo-

wy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - Konsultant 

Krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
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 

Zalecenia MZ
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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-
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 odleg-
łości 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) szczoteczek jednorazowych, które po użyciu należy nie-

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

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

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 na-
uczania 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 

Zalecenia MZ
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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, 

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.

Zalecenia MZ
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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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U  
bezpieczenia INTER Medyk Life

Warszawa, dnia 17 września 2021 r. 
Janusz Szulik Prezes Zarządu  
TU INTER Polska S.A  
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca OIPiP 
w Białymstoku 

Szanowna Pani, 

Mamy przyjemność poinformować, że w trosce o jak najlepsze zas-
pokojenie zmieniających się potrzeb i oczekiwań Naszych Klientów 
- Pielęgniarek i Położnych, TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. wprowadza 
nowe, bardziej atrakcyjne zasady do ubezpieczenia INTER Medyk Life. 

INTER Medyk Life to kompleksowe ubezpieczenie na życie z do-
datkową opcją na wypadek niezdolności do pracy. 

W ramach umowy ubezpieczenia oferujemy: 
• Świadczenie dzienne wypłacane za okres od 1-go, 15-go lub 31-go 

dnia trwania niezdolności do pracy w wyniku choroby i od 1-go 
dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w zależności od wybra-
nego wariantu)

• Co najmniej 9 000 zł miesięcznie na pokrycie zobowiązań finanso-
wych w życiu zawodowym i prywatnym dla osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą

• Zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku śmierci Ubezpie-
czonego 

Zapewniamy ograniczone do minimum formalności związane z za-
warciem umowy ubezpieczenia i wypłatą świadczeń. 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Medyk Life znajdą 
Państwo na stronie www.interpolska.pl/iml. Do Państwa dyspozycji 
pozostają także nasi doradcy, którzy pomogą w wyborze odpowied-
niego wariantu ubezpieczenia.  Mamy nadzieję, że zmodyfikowane 
ubezpieczenie INTER Medyk Life spełni Państwa oczekiwania.

Z poważaniem 
Janusz Szulik Prezes Zarządu 

Ubezpieczenia
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Z wielkim żalem i smutkiem dnia 03.10.2021 r. 
w Hajnówce pożegnaliśmy koleżankę

TERESĘ SZUMARSKĄ
Rodzinie i bliskim Teresy składamy wyrazy 
szczerego współczucia. Byłaś wspaniałą ko-
leżanką, skromną i bezkonfliktową. Emano-
wało od Ciebie ciepło i spokój, odeszłaś zbyt 
wcześnie. Bardzo nam będzie Ciebie brakować 
ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci 
i wspomnieniach.

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi że zasłużył sobie na niebo

- Jan Grzegorczyk

Nekrologi
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N  
auka ze slajdów

Z technicznego punktu widzenia, okres pandemii stanowi 
niemałe wyzwanie dla wykładowców. W przypadku nauczania 
zdalnego, tracą oni możliwość kluczowego w moim odczuciu 
reagowania na atmosferę panującą w grupie. Obserwacja cza-
tu, którego funkcja sprowadza się niejednokrotnie do spraw-
dzenia frekwencji, skutkuje wykładem prowadzonym na tak 
zwaną „czutkę”, lub zwyczajną recytacją z kartki. Oczywiście 
w warunkach tradycyjnego spotkania w sali, element monotonii 
bywa zjawiskiem zupełnie naturalnym dla zbyt wielu nauczycieli, 
którzy bez prezentacji multimedialnej, zapchanej tekstem, są 
dydaktycznie bezradni i obiektywnie nudni. Konwersja wykła-
du na „on-line” pogarsza tym bardziej sprawę - zajęcia bywają 
występem statycznym i trudnym w odbiorze, niemniej łatwym 
z punktu performancera, a więc, za przeproszeniem, gadającej 
w okienku głowy.

Wraz z cyfryzacją szkół i szerokim dostępem do sprzętu elek-
tronicznego, PowerPoint zdobył status najlepszego i najnowocześ-
niejszego środka dydaktycznego w szkole. Prezentacje multi-
medialne wyparły tablicę i foliogramy, stając się bytem samym 
w sobie - krótkim streszczeniem treści wykładu, notatką i udos-
tępnianym źródłem wiedzy przezwykładowcę. I nie ma w tym 
nic złego. Ba, ciekawie zrobiona prezentacja może być nawet an-
gażująca,systematyzująca materiał, ucząca mnemotechnicznie, czy 
wręcz „ucząca uczyć się”. Gorzej jednak, gdy poza kilkoma mniej 
lub bardziej zabawnymi gif-ami, zalana jest tekstem, który to wyk-
ładowca gotów jest czytać od deski do deski, jak syntezator mowy.

Wykłady, których ofiarą byłem, obfitowały w sytuacje, gdzie 
tekst był zwyczajnie czytany, a sama prezentacja - kartkowa-
na jak książka z przeskanowanym tekstem, który recytowano 
jak dzieciom przed snem. Powiem więcej - ów modus operandi 
dotyczył większości zajęć prowadzonych przez pielęgniarki dla 
pielęgniarek, przy czym ów brak kreatywności nie przeszkadzał 
w angażowaniu ich znowu do kolejnych zajęć, z kolejnych przed-
miotów, na tych samych, przygnębiających zasadach wszechobec-

Z mojej praktyki
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nego głosu z audiobooka. Nie winię przy tym PowerPointa, jako 
narzędzia, wszak nawet z patyka można wystrugać instrument 
groźny i niebezpieczny dla innych. Główną winą za taki, a nie 
inny poziom dydaktyczny ponoszą jednak tak wykładowcy, któ-
rzy wykładowcami nie powinni zapewne zostać, jak i kierownicy 
ośrodków kształcenia, decydujący się - bywa! - zatrudnić kolegę, 
lub koleżankę bez względuna ich zupełny brak talentu, czy też 
umiejętności. 

Z punktu widzenia wspomnianego już głosu, spotkanie na 
żywo pozwala na komunikację. Wykładowcy zapominają, że sam 
dźwięk ma swoją barwę i głośność, melodię i tempo, jest więc 
zmienny, w przeciwieństwie do szumu, który najczęściej usypia. 
Aby jednak wyjść poza granice jednostajności, wymagana jest 
elastyczność i dogłębna znajomość tematu. Z mojego punktu 
widzenia, jako wieloletniego wykładowcy, prowadzenie zajęć to 
gotowość do odpowiadania na pytania. A ta rodzi się z wiedzy. 

 To obecność anegdot, przykładów, to emocjonalne zaangażo-
waniew treść, aż wreszcie - wymiana informacji z grupą. 

Dobry wykładowca wie, że nie wie i traktuje tą wiedzę jako 
przestrzeń do zagospodarowania na przyszłość. Tym samym 
bywa, że to słuchacz dzieli się wiedzą i doświadczeniem, a sam 
materiał staje się nagle przedmiotem dyskusji lub sporu w oparciu 
o nastrój grupy. 

Ciekawsze zagadnienia wymagać mogą rozwinięcia, a te po-
tencjalnie nudne - umiejętnego podania z dowolną, angażująca 
przystawką. 

Nie chcę wejść w rolę autorytetu dydaktycznego, ale każdy 
z wykładowców powinien na starcie zadać sobie powinien py-
tanie: po co to robię? Czy moja motywacja płynie z wyzwania, 
jakim jest wykład i z chęci nabycia nowych doświadczeń? Z pot-
rzeby dzielenia się wiedzą, wynikającej z pasji? A może z chęci 
zarobku, wszak wykładowcom płaci się nieźle, a liczba przepro-
wadzanych co rok szkoleń wzrasta? 

Jeśli głównym motywem zabawy w szkołę jest kasa, pozwolę 
sobie napisać - dajcie już sobie spokój. Wasze wykłady są przykrą 
udręką bez większej wartości. 

Z mojej praktyki
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Odczytaniem tekstu zajmuje się dzisiaj lektor cyfrowy i robi 
to na dodatek za darmo. Z drugiej strony - zachęcam słuchaczy 
do rzetelnego wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających 
pracę waszych wykładowców. Bywa, że koleżanki, pomstujące 
po cichu na nauczyciela, wystawiają mu pomnik w papierach, bo 
tak wypełnia się je najszybciej. Od was, słuchaczy, zależy także, 
jaki poziom przedstawia szkoła i kogo zatrudni na przyszłość. 

Przedstawienie materiału w oparciu o podstawę programową 
nie należy do trudnych, szczególnie dzisiaj, w dobie interne-
tu i swobodnego dostępu do źródeł bez wychodzenia z domu. 
Prawdziwą sztuką jest umiejętny, ciekawy i angażujący wykład, 
z którego wynosi się więcej, niż tylko obecność. Być może wyk-
ładowcom przestało zależeć? A może nie zależy już nawet słu-
chaczom? Gdzie więc odnaleźć autorytety, liderów w dziedzinie, 
ludzi z pasją i błyskiem w oku? Kiedyś była to szkoła, a dziś?

Ten się nie myli, kto nic nie robi. Osobom, dla których kwestią 
bytu jest nauczanie, oraz dla tych, którzy chcieliby rozwijać swój 
warsztat dydaktyczny, dedykuję te kilka rad, jak z prezentacji 
PowerPointa stworzyć narzędzie pomocne, ale nie niezbędne, 
które współtworzy efekt końcowy, niczym sufler recytujący dwa 
pierwsze słowa. Tym samym błagam, tych bez talentu - Powe-
Point to najgorszy kamuflaż, jaki wybieracie dla swoich braków 
w przekazywaniu wiedzy. Król jest nagi, co widzi każdy, choć 
nikt nie powie wam tego głośno. 

■ poznaj sprzęt i strukturę plików - podłączanie sprzętu  czy 
przeszukiwanie folderów rozprasza i irytuje, a z zewnątrz 
- nudzi; 

■ bądź przygotowany do prowadzenia zajęć w sytuacji uszko-
dzonego rzutnika czy awarii komputera; lista zagadnień do 
omówienia, przygotowana na kartce, powinna być żelaznym 
wyposażeniem nauczyciela, który bez prezentacji nie wygląda 
znienacka jak wyżej wspomniany król; jeśli jesteś przyłapany 
na tym, że bez PowerPointa wiesz niewiele więcej, od siedzą-
cych przed tobą słuchaczy, narażasz na szwank autorytet nie 
tylko swój, ale i placówki, dla której pracujesz);

■ więcej obrazu, mniej tekstu (slajd to nie kartka papieru, czy sce-
nariusz do odczytania, to podpowiedź dla was-wykładowców 
i chronologia w prowadzeniu zajęć; przesycenie prezentacji 

Z mojej praktyki
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tekstem skutkuje sytuacją, gdzie większość słuchaczy odczyta 
go wzrokiem i to przed wykładowcą; być może takie czytanie 
na głos pozwala lepiej zarządzać czasem ze strony deklamu-
jącego tekst, bardziej prawdopodobne jednak, że stanowi sub-
stytut wykładu o zbyt niskim progu wejścia dla obu stron);

■ slajd jako historia (konkretny obraz może być wstępem do 
opowiedzenia konkretnej historii; osobiście używam slajdu 
jako „słów-kluczy” lub prostych skojarzeń do omawianych 
przeze mnie zjawisk; wszelkie informacje tekstowe mogą być 
obecne w prezentacji jako materiał do nauki przy okazji udos-
tępnienia pliku; a tymczasem - obrazek przyzwala na krótką 
opowieść, lub wymianę zdań ze słuchaczami);

■ bądź przygotowany merytorycznie (umiejętność odpowie-
dzi na pytania to najlepsza weryfikacja kompetencji wykła-
dowcy; pytanie „dlaczego?” powinno być postawione już 
przed wykładem; nauczyciel powinien wyjaśnić zależność, 
czy konsekwencje przyczynowo-skutkowe, co nie oznacza, 
że musi wiedzieć wszystko; niemniej, ciekawość własna po-
winna uchronić przed trudną sytuacją ekspozycji na temat 
nieoczywisty);

■ prezentacja nie zastępuje ciebie (nadmiarowe animacje, fil-
my, kolorowe czcionki, fruwające litery, czy przenikające się 
slajdy nie mogą być gwiazdą wykładu; twoją rolą jest naucza-
nie, a nie wprawianie maszyny w ruch; komunikacja słowem 
służy wymianie myśli, porządkowaniu wiedzy, czy precyzo-
waniu kwestii niejasnych; PowerPoint to tylko narzędzie do 
celu, a nie cel sam w sobie);

■ slajd jako opcja (nie wszystko musi być elementem prezentacji 
multimedialnej; jeśli to, co chcesz przekazać, może obyć się 
bez niej, zrezygnuj z tego; wykład nabierze świeżości, gdy 
zmienisz formę przekazu, przy czym wszelka innowacyjność 
jest zawsze mile widziana);

■ używaj tablicy (slajd znika po jego prezentacji; kwestie najistot-
niejsze możesz przenieść na tablicę,odwołując się do nich; nie 
bój się rysować, choćby nawet nieumiejętnie, stwórz własne 
grafiki, czy wykresy ilustrujące istotę zagadnienia; notatka 
służyć może podsumowaniu najistotniejszych treści, rolą wy-
kładu jest nie tyle zapamiętać, co zrozumieć konkretny temat);

Z mojej praktyki
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■ pytania do publiczności (slajd może być pytaniem, a pyta-
nie - wstępem do zwykłej rozmowy; jeśli jesteś praktykiem, 
korzystaj z doświadczeń własnych, pamiętając, że tak suk-
ces, jak i porażka, lub twój błąd, możebyć cennym źródłem 
wiedzy dla innych);

■ mów do publiczności, a nie do komputera (odczytywanie 
teks tu ze wzrokiem utkwionym w ekran laptopa dowodzi 
braku zainteresowania grupą; słuchacze są źródłem wiedzy, 
ich zachowanie odzwierciedla emocje związane z wykładem; 
staraj się dotrzeć do grupy, a nie do ostatniego slajdu z kurtu-
azyjnymi podziękowaniami za uwagę; pamiętaj, że słuchacz 
w tym właśnie momencie może nie czuć wdzięczności, ale 
zwyczajną ulgę);

■ poczucie humoru (niezbędnik pracownika ochrony zdrowia; 
bez niego twój wykład może być nudnym cytatem z Wikipe-
dii; żart sytuacyjny lub anegdotyczny wypada o wiele lepiej, 
od żartów animacyjnych PowerPointa, gdzie bryluje najczęś-
ciej Jaś Fasola, słodkie kotki oraz zwierzaki imitujące ludzi).

Smutna konstatacja na koniec. Słuchacze już na wstępie chcą 
najczęściej zaliczyć przedmiot i wyjść przed czasem za poro-
zumieniem stron (co leży najczęściej w interesie wykładowcy, 
wszak jego uposażenie pozostaje bez zmian). Jedną z przyczyn 
tego zjawiska jest istotny spadek jakości nauczania na poziomie 
szkolnictwa wyższego. A to trwa coraz to dłużej. Planowane 
wydłużenie czasu nauki, konieczne kursy i specjalizacje stano-
wią przestrzeń do zarabiania pieniędzy z pominięciem dbałości 
o kadrę nauczycielską. Może okazać się kiedyś, że doganiający 
nas cicho opiekun medyczny klepnie nas wreszcie w ramię, na-
bywając kompetencji niewiele mniejszych od naszych i to w za-
ledwie półtora roku. Owa rewolucja w nauczaniu nie przełożyła 
się nies tety na przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarki. 
Chcąc ratować sytuację, zadbajmy wszyscy po trochu nie tyle 
o ilość nauki, mierzonej w latach, co o jej jakość.

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

mgr oligofrenopedagogiki

jawny23@o2. pl
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Informacje

S  
ARS-CoV-2

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

Przewodnicząca ORPiP  
w Białymstoku

Cecylia Dolińska

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:
www.oipip.bialystok.pl

e-mail: izba@oipip.bialystok.pl
Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

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

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

Istnieje także możliwość pozostawienia kores pondencji 
w uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie Izby. Doku-
menty pozostawione w Izbie lub dostarczone drogą listowną 
przetrzymywać będziemy 72 godz. w 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

I  
ndywidualna praktyka

Ważne!
Zawieszenie i zakończenie  

indywidualnej praktyki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
przypomina o obowiązku składania wniosków o wpis za-
wieszenia indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej do 
rejestru praktyk prowadzonego w systemie Rejestru Podmio-
tów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) w przy-
padku zawieszenia działalności gospodarczej lub wniosków 
o wyk reślenie z rejestru RPWDL w przypadku zawieszenia 
lub wykreślenia działalności gospodarczej z Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2022
 7 stycznia 2022 r.
 2 maja 2022 r.
 17 czerwca 2022 r.
 31 października 2022 r.
Soboty pracujące
 28 maja 2022 r.
 11 czerwca 2022 r.
 22 października 2022 r.

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


