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Drogie Koleżanki i Koledzy,

...dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż, mieści wiele zła...

śpiewał przed laty Czesław Niemen a nam przyszło żyć i doświadczać zła tego 
świata. Niespełna dwa lata temu Polska i cały świat się zatrzymał w obliczu pan-
demii, a 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę co wydawało 
się niemożliwe i nieprawdopodobne w trzeciej dekadzie XXI wieku. 

Dlatego, w tym numerze Biuletynu, zamiast tradycyjnych życzeń z pisanka-
mi,  łączymy się w geście solidarności i jedności z naszymi ukraińskimi siostrami 
i braćmi - Слава Україні! Героям слава! 

Jesteśmy też pewni, że może już niedługo, będziemy mogli odwiedzić, zlokali-
zowane w Kołomyi, podobno jedyne na świecie, Muzeum Pisanek!

...lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie 
Nigdy dzięki Im. 

tekst Czesław Niemen
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Pani dr n. med. Regina Sierżantowicz
Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa  

chirurgicznego i operacyjnego

Szanowna Pani,
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku proszę przyjąć moje gratulacje z okazji powołania 
Pani na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
Pragnę wyrazić szczere uznanie i podziękowanie za cały 
okres dotychczasowej współpracy i zaangażowanie w dzia-
łalność naszego samorządu. 
Jestem przekonana, że wybór Pani na stanowisko Kon-
sultanta Krajowego przyczyni się do dalszego rozwoju tej 
jakże ważnej dziedziny pielęgniarstwa i pozwoli skutecznie 
wzmacniać rolę pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej. 
Życzę dalszych sukcesów zawodowych jak i osobistych, 
jednocześnie oczekując na owocną współpracę w zakresie 
prężnie rozwijającego się pielęgniarstwa w Polsce.

Z wyrazami szacunku w imieniu OIPiP 
dr n. med. Cecylia Dolińska

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
                    Zdzisławie Zajkowskiej

w związku z przejściem na emeryturę dziękujemy za wielo
letnią współpracę i zaangażowanie, za rzetelne i solidne wy
konywanie wszystkich powierzonych obowiązków.

Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na no
wym etapie życia, a także spełnienia wszystkich marzeń 
i uprag nionego 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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W  
ojna

...będziemy walczyć na morzach i oceanach, będziemy walczyć 
z coraz większym przekonaniem i coraz większą siłą w powietrzu, 
będziemy bronić naszej Wyspy bez względu na cenę, będziemy 
walczyć na plażach, będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy 
walczyć na polach i na ulicach, będziemy walczyć na wzgórzach; 
nigdy się nie poddamy… 

Winston Churchill
...będziemy bić się na bagnach, wszędzie, nad brzegiem Dniepru. 

Wszędzie. My się nie poddamy. Z waszą pomocą,  pomocą cywi-
lizacji wielkich krajów, ze wsparciem, za które jesteśmy wdzięczni 
i za które bardzo dziękujemy. Wzmacniajcie sankcje przeciwko 
państwu terroryście, określcie granice, uczyńcie nasze ukraińskie 
niebo bezpiecznym. Zróbcie to, co możecie, to co powinniście 
zrobić, do tego zobowiązuje wielkość waszego państwa i wielkość 
waszego narodu.

Wołodymyr Zełenski

Burza oklasków po przemówieniu prezydenta Ukrainy w Izbie 
Lordów parlamentu brytyjskiego była absolutnie zasłużona.

Pan Zełenski jest prawdziwym duchem narodu uwikłanego 
w bezsensowną walkę. W bezsensowną śmierć. Scenariusz kon-
fliktu, który oglądamy ze względnie tylko bezpiecznej perspek-
tywy sąsiada, przewidziano już wcześniej. Jego zwiastunem były 
przesunięcia się sił na poziomie makroskali, bogacenie się jed-
nych, przy ubożeniu drugich. Wzrastająca rola Chin. Wykup su-
rowców ciężkich. Pasywność militarna krajów Unii Europejskiej. 
Jak podmuch wiatru przed burzą, której być może nie można 
było zapobiec. Pozostają pytania. Co dalej? Co stanowić będzie 
kres wojny? Upadek Ukrainy? Negocjacje? Upadek Rosji? Gdzie 
zatrzyma się front i na jak długo? Czy dotrze dalej, w głąb Eu-
ropy? Czy dotrze do Polski i czy będziemy zmuszeni liczyć na 
wsparcie? Z punktu widzenia militarnego, Pakt Północnoatlan-
tycki opiera swą siłę na Stanach Zjednoczonych. Kluczowe zdaje 
się być pytanie - jak długo przyszłoby nam czekać na wsparcie 
i jak długo bylibyśmy w stanie wytrzymać? Bez nowoczesnego 

WOJNA Sebastian Kuklo
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wojska? Bez dowódców ze stażem? Czy tak długo, jak Ukraina? 
Czy stać nas na takie poświęcenie?

Kolejki do biur paszportowych. Kolejki do bankomatów. Tan-
kowanie paliwa na zapas. Wszystko wokół wygląda jak naciąganie 
sprężyny, jak najwyższa gotowość do szybkiej ewakuacji. Ukra-
ina jest dla nas jakąś głębszą, istotną lekcją patriotyzmu. Skala 
imigracji do Ukrainy jest niesłychana. Kilkadziesiąt tysięcy osób 
opuszcza bezpieczne schronienie w Polsce, aby wesprzeć wojsko 
w walce z rosyjskim agresorem. Być może jestem człowiekiem 
małej wiary, ale z jakiej strony pokazaliby się Polacy w przypadku 
wojny na terenie Rzeczpospolitej? Czy rzucilibyśmy się w wir 
walki, gotowi umierać za wolność? Czy nawet my, jako służby 
medyczne podlegające zobowiązaniom, opuścilibyśmy szybko 
kraj, licząc na schronienie poza jego niespokojnymi granica-
mi? Moje wątpliwości zrodził niejako Covid. Ten brak ochotni-
ków do pracy. Ten brak zaangażowania leczony dodatkiem. Ten 
smutny obrazek zawodowej prostytucji, który miałem okazję 
oglądać w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy. Nawet nie raz 
i nie dwa razy. Ba, każdy to pewnie widział, jeśli tylko rozejrzał 
się wokół. Ludzi angażujących się tylko na chwilę, unikających 
pracy, liczących po cichu pieniądze, przyjeżdżających z daleka, 
przesypiających pół dyżuru na łóżku, mobilizując siły na krótki 
zryw bez jakości i stylu. 

Byli rzecz jasna inni, zmuszeni do pracy na oddziałach Covid, 
postawieni przed koniecznością w najgorszym czasie pandemii. 
I oni właśnie dali tam z siebie wszystko. Stworzyli grupę ludzi 
świadomych, zaangażowanych, solidarnych i dbających o sie-
bie nawzajem. Lubiących się i ceniących, jak gdyby na przekór 
problemom. W kontrze do całej tej pazerności, chciwości. Do 
przedsiębiorczej interpretacji zapisów o dwukrotnym kontakcie 
z chorym dodatnim jako podstawie wypłaty dodatku. Zarówno 
pielęgniarki, jak i lekarze, wyłapywali chorych, ewidencjonowali 
przypadki, polowali na statystykę, byle dostać pieniądze. Korekta 
rozporządzenia przyszła zbyt późno. Sam fakt płacenia za pracę 
w pandemii uważać można za kontrowersyjny. Czy strażak wa-
runkuje swój wyjazd od ilości pięter w budynku, od rozmiaru 
i skali pożaru? Czy podobne postępowanie nie spotkałoby się 

WOJNA Sebastian Kuklo
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z krytyką? A człowiek - z potępieniem? Pandemia pokazała nasz 
cynizm. Interesowność. To skrajne dbanie tylko o siebie. I to, 
że wszystko w życiu może mieć swoją cenę. Nawet sumienie. 
I poczucie wspólnoty.

Jak zachowałyby się służby medyczne z chwilą wezwania o po-
moc w czasie wojny? Kto z nas, abstrahując od obowiązku mo-
bilizacji wojskowej, zgodziłby się pracować w warunkach trud-
nych i niebezpiecznych? Bez większej organizacji, bez komfortu 
pracy i bez przepychu wyposażenia? Zastanawiam się czasem 
nad kondycją moralną człowieka. Czy negocjowalibyśmy stawkę 
i dopiero przy jej uznaniu, założylibyśmy na siebie mundur ze 
znakiem krzyża, ratując rannych na wojnie? A może ucieklibyś-
my od walki, wierząc, że wcale ona nie taka nasza, że mamy 
od tego fachowców, którym płacą o wiele lepiej niż nam? Mam 
pewne obawy myśleć, że scenariusz pasywny jest całkiem moż-
liwy. Pandemia obnażyła nasze braki w kontekście moralnym. 
W kontekście etyki zawodowej. Nie będziemy bić się na morzu, 
na polach, ulicach i bagnach. My nie będziemy bić się wcale. 
Będziemy uciekać, ratując - co zrozumiałe - siebie i bliskich, ale 
zapominając o innych, którzy wykrwawią się cicho bez nas. Jak 
gdyby ich w ogóle nie było. Tylko czy tak faktycznie powinno 
być? W wybranym przez nas zawodzie pożytku publicznego? 
To już zapewne kwestia sumienia każdego z nas. Jako ochot-
nik w pandemii, zgłosiłbym się do wsparcia rannych, chorych, 
umierających. Bo uważam, że tak właśnie trzeba. Że w kontekś-
cie kraju jesteśmy tylko i wyłącznie My. Że zawsze chodzi nie 
o nich, a o Nas. I że walczymy nie o ich, ale o Wspólne dobro, 
które będzie udziałem każdego członka naszej rodziny, każdego 
bliskiego, sąsiada, czy współpracownika. O  zwykłe przeciwsta-
wienie się złu. O wyższe idee. 

Tylko czy wciąż stać nas na tyle, co Ukraińców? Czy wciąż 
mamy dumę i poczucie wspólnoty? Czy pomimo korupcji, kom-
promitacji i zubożenia intelektualnego klasy politycznej, tak zwa-
nych elit, dostrzec możemy wartości ponadczasowe, jakimi jest 
wolność i suwerenność decydowania? Czy w ogóle, w czasach 
skrajnego pragmatyzmu, kogokolwiek to jeszcze obchodzi? Naj-
gorzej szukać wymówek, że rząd zły, że idioci. Ale spójrzmy na 

WOJNA Sebastian Kuklo
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skompromitowane rządy Ukrainy, na pro rosyjskość, na rewolu-
cje. Im teoretycznie powinno być trudniej. A jednak w kontekście 
morale, biją nas wszystkich na głowę. To nie wojna o politykę. 
To wojna o teraźniejszość. O przyszłość. I to faktycznie jest czuć. 
Ten romantyzm, na widok którego pukamy się często w głowę.

Warto przypomnieć może Konwencję Genewską. Umowy pra-
wa międzynarodowego opisują dość szczegółowo rolę podmiotów 
medycznych w czasie konfliktu zbrojnego. Mam na myśli Proto-
koły dodatkowe z roku 1977, opisujące sytuacje, „w których ludy 
walczą przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz 
przeciw reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do samo-
stanowienia zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz 
w Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego doty-
czących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, 
zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych” (artykuł 1 Protokołu). 
Oczywiście, nie wszystkie kraje podpisały wspomniane umowy, 
lub zrobiły to jedynie częściowo. Niemniej warto zaznaczyć, że 
blisko dwieście narodów zobowiązało się do ich przestrzegania, 
co stanowi precedens w historii nowożytnego świata. Nie jestem 
pewien, chyba nikt nie jest?, co przyniesie nam przyszłość i jaki 
zgotuje nam los. Czy czeka nas pokój, a może jedynie przerwa 
w czekającej nas wojnie? Czy może scenariusz, którego ziszcze-
nie zwiastuje światu chaos wojny globalnej, gdzie bez względu 
na starty w ludności cywilnej, ścierać się będą siły bliżej nam 
nawet nie znane, a które pchną nas bez zawahania w szaleństwo 
eksplodujących bomb, pocisków znikąd, głodu i chorób? Być 
może życie postawi nas znowu przed próbą. I w dobie czczych 
deklaracji, zawoła znienacka „sprawdzam”.

Oto główne, wybrane przeze mnie, zapisy Protokołu dodat-
kowego z 1977 roku, opisującego zasady traktowania i prawa 
personelu medycznego w trakcie trwania konfliktu zbrojnego.

- medykom należy się szacunek i ochrona w każdej chwili 
toczonego się wokół konfliktu;

- zobowiązani są oni do noszenia wyraźnych symboli Czer-
wonego Krzyża i do dbania  o jego rozpoznawalność, szcze-
gólnie w miejscu bezpośredniego zagrożenia ostrzałem;

WOJNA Sebastian Kuklo



Biuletyn nr 121/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

12

- mają oni nie tylko prawa przynależne osobom cywilnym, 
ale i dodatkowe, które upoważniają ich do wypełniania 
funkcji medycznych nie tylko na czas trwania konfliktu 
zbrojnego;

- należy im się wsparcie w wykonywaniu przynależnych im 
zadań, przy czym nie można wymagać od nich podejmo-
wania działań niezgodnych z funkcją medyczną;

- nie mogą oni nadać priorytetu konkretnym grupom cho-
rym w oderwaniu od zasad sztuki medycznej, chyba że 
wszystkie potrzeby, zarówno osób wojskowych, jak i cy-
wilnych, są już zaspokojone;

- powinni oni mieć swobodę w poruszaniu się, aby dotrzeć 
z pomocą do chorych i rannych; zabronione jest utrud-
nianie ich mobilności, a więc i utrudnianie wykonywania 
powierzonych im zadań;

- powinni oni mieć dostęp do każdego miejsca konfliktu, 
chyba że na przeszkodzie stoją uznane przez zwierzchni-
ków kwestie bezpieczeństwa udzielających pomocy;

- obie strony konfliktu zobowiązują się do wsparcia służb 
medycznych, szczególnie w przypadku, gdy ich aktywność 
ograniczona jest przez działania wojenne;

- personel medyczny ma prawo wkroczyć na teren walk celem 
odnalezienia chorych i rannych; celem ich aktywności jest 
udzielanie pomocy poszkodowanym, w tym ochrona zwłok 
przed zbezczeszczeniem, czy kradzieżą;

- personel medyczny nie może być ukaranym za wykonywa-
ną pracę, o ile realizowana jest ona zgodnie z kodeksem 
etycznym; pomoc, którą niosą, powinna być wolna od 
uprzedzeń rasowych, czy narodowych;

- personel medyczny nie może zostać zmuszony do postę-
powania, które stoi w sprzeczności z kodeksem etyki za-
wodowej, oraz z obowiązkiem dotrzymania tajemnicy na 
linii personel-pacjent;

- schwytany przedstawiciel służb medycznych nie może być 

WOJNA Sebastian Kuklo
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traktowany jako jeniec wojenny; tym samym - powinien 
być uwolniony; wyjątek stanowi obowiązek udzielania po-
mocy innym jeńcom, niezależnie od strony konfliktu, co 
znajduje oparcie w kodeksie etyki zawodowej;

- okupant jest zobowiązany do przyzwolenia na pracę służb 
medycznych na terenie przez niego okupowanym; czynno-
ści medyczne nie mogą zostać przerwane z chwilą zakoń-
czenia konfliktu, o ile zachodzi tylko potrzeba ich dalszego 
funkcjonowania;

- teren okupowany powinien posiadać wydzieloną przestrzeń 
medyczną; nad poszkodowanymi opiekę sprawować po-
winna osoba przynależna im rasowo, wyznaniowo, lub 
narodowościowo.

Warto na koniec nadmienić, że Rosja i Ukraina podpisały Kon-
wencję Genewską. Podobnie Stany Zjednoczone z wyłączeniem 
kwestii przesłuchań i tortur więźniów. Smutne to i cyniczne. Cza-
sy, w których żyjemy, są szalone. Upadek autorytetów. Upadek 
zasad. Być może jednak we wszystkim tkwi jakaś głębsza lekcja, 
z której wyjdziemy nie tylko mądrzejsi, ale i bardziej przygoto-
wani na przyszłość. 

Przysłowie ormiańskie mówi, że w walce dwóch słoni najbar-
dziej ucierpi trawa. W wojnie giną nie tylko ludzie w mundurach, 
ale zwyczajne rodziny. Pomyślmy i o nich, zanim powiemy, że 
to na pewno nie nasza sprawa.

Sebastian Kuklo

WOJNA Sebastian Kuklo
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U  
kraina - stanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko Nr 57 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie dramatycznej sytuacji na Ukrainie

Prezydium NRPiP wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataku 
wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Deklarujemy solidarność z naszymi koleżankami i kolegami 
medykami oraz z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, którzy 
obecnie doświadczają ogromnych cierpień fizycznych i psychicz-
nych, będąc ofiarami zbrojnej przemocy.

Jako przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych deklarujemy gotowość niesienia pomocy oraz za-
pewniamy o naszej trosce i zaangażowaniu.

Apelujemy do środowiska pielęgniarek i położnych o udziela-
nie wsparcia ofiarom wojny z terytorium niepodległej Ukrainy.

Wyrażamy nadzieję, że brutalne działania wobec bezbronnej 
ludności Ukrainy zostaną niezwłocznie zakończone.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
  Joanna Walewander  Zofia Małas

Argesja Rosji na Ukrainę
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P  
ismo NRPiP do Ambasadora Ukrainy w Polsce

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r. 

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie

Pan Andrij Deszczycia 
   Ambasador Ukrainy  
            w Polsce

Szanowny Panie Ambasadorze, 

My, polskie pielęgniarki i położne, chcemy przekazać zapewnienie 
o naszej solidarność z Narodem Ukraińskim. Jesteśmy głęboko po-
ruszeni wydarzeniami związanymi z niczym nieuzasadnioną agresją 
wojsk Federacji Rosyjskiej na wolny i suwerenny kraj, jakim jest Ukra-
ina. Nie znajdujemy słów, które wyraziłyby nasz ból. 

Deklarujemy jedność i solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. Nie 
pozostaniemy obojętni wobec ich cierpienia i lęku. Jako Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych, reprezentująca środowisko pielęg-
niarek i położnych w Polsce, zapewniamy o wsparciu dla uchodźców 
z terenu Ukrainy. 

Zgłaszamy gotowość pomocy. 

Do zajęcia tego stanowiska skłania nas poczucie wspólnoty naro-
dów, które łączą nie tylko słowiańskie korzenie, położenie geogra-
ficzne, czy wspólnota interesów. I Polacy, i Ukraińcy doskonale rozu-
mieją dramatyczną sytuację osób znajdujących się w bezpośrednim 
zagrożeniu życia i zdrowia, osób, które w kraju ogarniętym wojną 
muszą podejmować krytycznie trudne decyzje, mające wpływ na 
dalsze życie. Musimy być dla siebie wsparciem w obliczu tragicznych 
wydarzeń. 

Setki tysięcy obywateli Ukrainy mieszka, pracuje, uczy się w Polsce. 
Ponad 500 z nich pracuje z nami ramię w ramię, wykonując zawód 

Argesja Rosji na Ukrainę
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pielęgniarki lub położnej. W tym trudnym czasie jesteśmy z Wami, 
tak jak Wy jesteście z nami na co dzień. 

Nie akceptujemy wrogich działań podejmowanych przez Federa-
cję Rosyjską wobec niepodległej Ukrainy i mamy nadzieje, że apele 
i działania ludzi na całym świecie doprowadzą do ich jak najszybszego 
zakończenia. 

Uważamy, że miejsce Ukrainy jest wśród państw niezależnych i de-
mokratycznych. 

Przekazujemy nasze słowa i gesty wsparcia całemu narodowi ukra-
ińskiemu. Środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce zapewnia 
o gotowości do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia, jakie w tej 
sytuacji jest potrzebne. Prosimy o przekazanie informacji jakiej po-
mocy może udzielić samorząd pielęgniarek i położnych. 

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Argesja Rosji na Ukrainę
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K  
onto - wsparcie Ukrainy

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r. 
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
Warszawa

Przewodnicząca / Przewodniczący  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo, 

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, Stowarzyszenie 
Polska Misja Medyczna zwróciła się z prośbą o wsparcie akcji za-
kupu niezbędnych środków medycznych. 

Z uwagi na skoordynowany sposób działania Stowarzyszenia (za-
kup środków medycznych w ilościach hurtowych bezpośrednio od 
producentów i przekazywanie ich dla potrzebujących na Ukrainie) 
najbardziej efektywną formą pomocy będą wpłaty na rzecz Polskiej 
Misji Medycznej z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy. 

Poniżej przekazuję dane do wpłat na konto

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna 
62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 

z dopiskiem UKRAINA. 

W obliczu ogromnej tragedii musimy pozostać solidarni i wspierać 
obywateli Ukrainy w każdy możliwy sposób.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Argesja Rosji na Ukrainę
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K  
alendarium

03.12.2021 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kon-
troli wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą System Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

08.12.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

08.12.2021 XXXIV Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w trybie on-line uczestniczyła Cecylia Dolińska 
i Beata Janina Olejnik.

08.12.2021 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

09.12.2021 Posiedzenie Rady POW NFZ w formie wideokonfe-
rencji - uczestniczyła Dorota Rojsza.

10.12.2021 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
w położnictwie i ginekologii dla położnych organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

14.12.2021 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

14.12.2021 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

15.12.2021 Szkolenie w trybie on-line nt. Polski Ład w podatkach 
dochodowych i ubezpieczeniach zdrowotnych oraz innych 
wybranych obszarach zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce - uczestniczyła Mariola Bogdan.

Kalendarium OIPiP
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15.12.2021 XXXV Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w trybie on-line uczestniczyła Cecylia Dolińska 
i Beata Janina Olejnik.

15.12.2021 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

16.12.2021 Szkolenie nt. Polski Ład. Zmiany w obszarze kadrowo-
-płacowym w trybie on-line - uczestniczyła Mariola Bogdan.

17.12.2021 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kon-
troli wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą System Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

17.12.2021 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku - uczestniczyła Beata Janina Olejnik.

20.12.2021 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

05.01.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kon-
troli wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą  System Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

11.01.2022 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.01.2022 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

21.01.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kon-
troli wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą  System Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

25.01.2022 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących ORPiP 
organizowane przez NRPiP w trybie wideokonferencji 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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26.01.2022 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

04.02.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli 
wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej pod 
nazwą  System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - 
uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

08.02.2022 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.02.2022 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

09.02.2022 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji oraz 
Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska.

10.02.2022 Szkolenie dla skarbników i księgowych orpip nt. 
Polskiego Ładu organizowane przez NRPiP - uczestniczyły 
Dorota Rodziewicz i Mariola Bogdan.

17.02.2022 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących ORPiP 
organizowane przez NRPiP w trybie wideokonferencji 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

18.02.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu Roboczego 
ds. przygotowania szczegółowych wymagań oraz kon-
troli wdrażania nowego systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą  System Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Katarzyna Rymarczyk.

23.02.2022 Posiedzenie Komisji Bioetycznej organizowane przez 
OIL w trybie on-line - uczestniczyła Irena Husar

15 XII - 20 XII - 30 XII 2021 roku - 3 I 2022 - 12 I - 9 I - 14 II  
- 16 II - 25 II 2022 roku Posie dzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W okresie stanu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 31 
mar ca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią za-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

Kalendarium OIPiP
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i zwalcza niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wy wo łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
in nych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzo no 
moż liwość podejmowania m.in. uchwał przez kole gial-
ne or ga ny samorządów zawodowych przy wykorzysta niu 
środ ków bezpośredniego porozumiewania się na odleg-
łość lub w trybie obiegowym.
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 
grudnia 2021 roku do lutego 2022 r. odbyło się 9 Prezy-
diów Ok ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w tym 
jedno posiedzenie stacjonarnie, jedno posiedzenie przy 
wy korzystaniu środków bezpośredniego porozumie wa-
nia się na odległość a w 7 terminach przeprowadzono gło-
sowanie nad uchwałami w trybie obiegowym. 
Podjęto 74 uchwały:

1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru 5 pielęgniarek,
•	wygaszenia prawa wykonywania zawodu - 29 pielęg-

niarkom i 4 położnym,
•	wydania nowego prawa wykonywania zawodu - jednej 

pielęgniarce,
•	wpisania do rejestru 6 pielęgniarek,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisa-

no do rejestru okręgowej izby 13 pielęgniarek i jedną 
położną,

•	wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu trzem 
pielęgniarkom i jednej położnej,

•	przyznania cudzoziemcowi prawa wykonywania za-
wodu - jednej położnej i 3 pielęgniarkom.

2. Uchwały w sprawie rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą - 14 pielęgniarek i jedną położną,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą - 2 pielęgniarki i jedną położną,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą jedna pielęgniarka.

Kalendarium OIPiP
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3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowano na przeszkolenie jedną pielęgniarkę.

4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (111 osoby).

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

wały (73 osoby - w tym 57 osób w związku z CO-
VID-19),

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

6. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 10 
uchwał.

Kalendarium OIPiP
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S  
prawozdanie z działalności ORPiP w 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

od 1.01.2021  do 31.12.2021 roku

I. Zadania ustawowe  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VII 
kadencji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych realizuje zadania ustawowe 
poprzez:

1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 
2. prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwiet-

nia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U z 2021 
poz. 479 tj. z dnia 23 lutego 2021 r.);

3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warun-
ków wykonywania zawodów;

4. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położ-
nych;

5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawo-
dowego;

6. prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych;

7. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komis-
jach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie 
lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki 
obowiązek;

8. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie 
dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdro-
wotnej;

Sprawozdanie ORPiP - 2021 rok
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9. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
10. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub ba-

dawczej;
11.  udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji 

zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony 
zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodo-
wej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

12. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyż-
szymi i jednostkami badawczo rozwojowymi w kraju i za 
granicą;

13. współpracę z organami administracji publicznej, samorzą-
dami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą 
oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

14. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych 
i innych form materialnej dla pielęgniarek i położnych;

15. zarządzanie majątkiem własnym; 
16. prowadzenie działalności wydawniczej;
17. uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, za-
mierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

18. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych prze-
pisach.

II Stan epidemii - COVID-19
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, zgodnie z ustawą 

z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy i szczególnych roz-
wiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
woływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono możliwość po-
dejmowania min. uchwał przez kolegialne organy samorządów 
zawodowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumienia się na odległość lub w trybie obiegowym.

Stosując się do powyższej ustawy Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku podjęła 10 uchwał w trybie obie-
gowym. Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Sprawozdanie ORPiP - 2021 rok
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w Białymstoku odbyło dwa posiedzenia stacjonarnie, w trakcie 
których podjęto 46 uchwał; pięć posiedzeń z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, gdzie 
podjęto 110 uchwał a w dwudziestu jeden w terminach przepro-
wadzono głosowanie nad 316 uchwałami w trybie obiegowym.

III Zakres tematyczny uchwał i działań ORPiP
W celu zobrazowania pracy tych organów poniżej prezentuję 

zakres tematyczny podejmowanych uchwał i działań, które były 
podejmowane i realizowane w minionym roku:

1. Prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U z 2021. 
poz.479 tj. z dnia 23 lutego 2021 r.); 
a) rejestr pielęgniarek i rejestr położnych, stwierdzenia oraz 

przyznania prawa wykonywania zawodu: 
- wygaszenie prawa wykonywania zawodu: 33 osób,
- wykreślenie z rejestru: 30 pielęgniarek, 6 położnych,
- wpisanie do rejestru OIPiP w Białymstoku: 19 pielęg-

niarek, 2 położnych, 
- stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do 

rejestru okręgowej izby: 185 pielęgniarek, 36 położnych, 
- wydanie duplikatu: 4 pielęgniarki.

W rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku na koniec roku 2021 zarejestrowanych 
było 7 792 członków, 6 853 pielęgniarek/pielęgniarzy 
w tym 206 pielęgniarzy i 938 położnych i jeden położny.

b) rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- wpisanie do rejestru: indywidualnych praktyk 37 pielęg-

niarek i 17 pielęgniarzy, 4 położne, 
- wpisanie do rejestru: indywidualnych specjalistycznych 

praktyk 6 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy, 2 położne,
- zmiana wpisów w rejestrze: 20 indywidualnych praktyk 

pielęgniarek, 2 położne, 
- wykreślenie z rejestru: 13 indywidualnych praktyk pielęg-

niarek i 2 pielęgniarzy.
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W rejestrze prowadzonym przez OIPiP w Białymstoku na 
dzień 31.12.2021 r. widnieją następujące dane:

- liczba osób wykonujących indywidualną praktykę pie-
lęgniarki - 513,

- liczba osób wykonujących indywidualną praktykę po-
łożnej - 32,

- liczba osób wykonujących indywidualną specjalistyczną 
praktykę pielęgniarki - 167,

- liczba osób wykonujących indywidualną specjalistyczną 
praktykę położnej - 16,

- liczba grupowych praktyk pielęgniarek - 1,
- liczba grupowych praktyk położnych - 1.

c) rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych
- od stycznia do grudnia 2021 r. dokonano w rejestrze 

6 wpisów i 2 wykreślenia. 
W rejestrze podmiotów kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych prowadzonym przez OIPiP w Bia-
łymstoku znajduje się 17 podmiotów: 
- Agencja Usług Oświatowych Omnibus sp. z o.o. Kłodzko;
- Almar-Medi Witold Moczydłowski, Wysokie Mazowiec-

kie;
- Akademia Kształcenia Ustawicznego Lancet Sp. z o.o. 

Warszawa;
- Centrum Edukacji Ekspert Małgorzata Piotrowska, Bia-

łystok;
- Fundacja Twórczych Kobiet, Warszawa;
- Grupa Neomed Sp. z o.o. Warszawa;
- Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek 

i Adam Ziomek, Olsztyn;
- Interrete Sp. z o.o. Wrocław;
- Polskie Centrum Edukacji i Analiz ,,Ordo” sp. z o.o. Bia-

łystok;
- Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska, Warszawa;
- Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki 

i Nammous Sp. j. Białystok
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- Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych Edukacja s.c. E. Baranowska, Anna B. Masz-
kowska, Ełk;

- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Roz-
woju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, Łomża;

- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Pro-
mocji Zawodu i Praw Kobiet Oaza, Ostrołęka;

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 
w Siedlcach;

- Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu.

System Monitorowania Kształcenia jest prowadzony w wer-
sji elektronicznej, aktualnie z systemu korzysta już 2 820 
pielęgniarek i położnych. 
W okresie sprawozdawczym aktywowano 263 wniosków 
o modyfikację uprawnień, w tym 216 pielęgniarek/ pielęg-
niarzy i 47 położnych.

2. Kierowanie pielęgniarek i położnych, które nie wykonu-
ją zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, na 
przeszkolenie.
Zgodnie z zapisami przyjętego przez ORPiP w Białymsto-
ku w drodze uchwały ,,Programu przeszkolenia, sposobu 
i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pie-
lęgniarkę, położną, która nie wykonuje zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat”, w okresie 
sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w  Białymstoku skierowała na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu odbywane według niniejszego 
programu łącznie 10 osób tj. 6 pielęgniarek, 1 pielęgniarza 
i 3 położne.

3. Prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych

a) Szkolenia członków samorządu pielęgniarek i położnych
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- na kursach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach któ-
rych organizatorem lub współorganizatorem była OIPiP 
w Białymstoku.

b) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
jest podmiotem prowadzącym kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych, wpisanym do Rejestru prowa-
dzonego przez NRPIP.
W okresie od 1 stycznia do grudnia 2021 r. zrealizowaliśmy 
szkolenia podyplomowe które odbywały się według ustalo-
nego harmonogramu, z zachowaniem reżimu sanitarnego:
Kursy specjalistyczne:

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych - uczest-
niczyło 78 osób,

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 
i położnych - 2 edycje - uczestniczyło 149 osób,

- Szczepienia ochronne dla położnych - uczestniczyło 
12 osób,

- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek- uczestniczyło 
65 osób,

- Endoskopia dla pielęgniarek - uczestniczyło 77 osób.
Kusy kwalifikacyjne:

- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek - uczestniczyło 31 osób,

- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla położnych - uczestniczyło 28 osób,

- Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych - uczestniczyło 
33 osoby,

- Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla 
pielęgniarek i położnych - uczestniczyło 37 osób. 

W/w szkoleniach wzięło udział 610 członków naszego 
samorządu, na które wydaliśmy 269 104,24 zł (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złotych 
24/100.)
W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy szkolenie spec-
jalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologiczne-
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go i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz ginekologicz-
no-położniczego dla położnych, które ukończyło 50 osób. 
W/w specjalizacje były współfinansowane z budżetu pań-
stwa po wygranym przetargu.
W grudniu rozpoczęliśmy realizację dwóch specjalizacji: 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i internistycz-
nego dla pielęgniarek.

c) Współpraca w zakresie kształcenia pielęgniarek i położ-
nych prowadzonego przez Ośrodki Kształcenia Podyplo-
mowego na terenie działania OIPiP w Białymstoku. 
W minionym roku ORPiP w Białymstoku współpracowała 
z w/w ośrodkami w zakresie:
-  wskazania priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, 

w których prowadzone były szkolenia specjalizacyjne 
współfinansowane z budżetu państwa,

-  uczestnictwa w postępowaniach kwalifikacyjnych do 
udziału w poszczególnych rodzajach kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych,

- uczestnictwa w postępowaniach egzaminacyjnych prowa-
dzonych w ramach kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych.

4. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do:
-  wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęg-

niarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
- Przyjęto plan kontroli podmiotów leczniczych wykonu-

jących działalność leczniczą w formie indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniarskich/ położniczych. 
W okresie sprawozdawczym z powodu epidemii odstą-
piono od wizyt w praktykach pielęgniarskich wykony-
wanych w podmiotach leczniczych na terenie działania 
OIPiP w Białymstoku.

- kontroli organizatorów kształcenia prowadzących kształ-
cenia podyplomowe pielęgniarek i położnych wpisanych 
do rejestru OIPiP w Białymstoku
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- Przyjęto plan kontroli organizatorów kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych. 
W okresie sprawozdawczym kontrole nie odbyły się z po-
wodu panującej epidemii.

5. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych 
i innych form pomocy dla pielęgniarek i położnych

a) Komisja ds. Pomocy Socjalnej przyznała zapomogi: lo-
sowe na kwotę 270 000 złotych (słownie: dwieście sie-
demdziesiąt tysięcy złotych ) oraz z funduszu samopo-
mocowego na kwotę 11 600 zł (słownie: jedenastu tysięcy 
sześćset złotych),

b) Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek utworzono Fun-
dusz wsparcia finansowego dla chorujących na CO-
VID-19 członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych. w Białymstoku, z którego zostały wsparte 592 
osoby a wydano kwotę 194 000 zł (słownie: sto dziewięć-
dziesiąt cztery tysiące złotych),

c) Komisja Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplo-
mowego zatwierdziła dofinansowania do różnych form 
kształcenia podyplomowego 374 członkom samorządu, 
na kwotę 261 100 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt 
jeden tysięcy sto złotych),

d) W okresie sprawozdawczym decyzją Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, dwukrotnie 
zakupiono środki ochrony osobistej. Na zakup masek 
wydano 20 919,60 (słownie: dwadzieścia tysięcy dzie-
więćset dziewiętnaście złotych 60/100) oraz zestawy tzw. 
,,Covid” na kwotę 205 164,09 (słownie: dwieście pięć ty-
sięcy sto sześćdziesiąt cztery złotych 9/100). 

Dofinansowane formy kształcenia to:
- studia (licencjackie, magisterskie na kierunkach pie-

lęgniarstwo i położnictwo oraz studia podyplomowe) 
dla 107 osób na kwotę - 42 500 zł słownie (czterdzieści 
dwa tysiące pięćset złotych),

- szkolenia specjalizacyjne dla 141 osób na kwotę 181 750 
zł słownie: (stu osiemdziesięciu jeden tysięcy siedmiu-
set pięćdziesięciu złotych),
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- kursy kwalifikacyjne dla 34 osób na kwotę 17 000 zł 
słownie: (siedemnaście tysięcy złotych),

- kursy specjalistyczne dla 78 osób na kwotę - 19 500 zł 
słownie: (dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych).

e) Przyznano dofinansowania do udziału w seminariach, 
konferencjach, sympozjach 2 pielęgniarkom i położnym, 
na kwotę 350 zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu złotych).

6. Przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w ko-
mis jach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęg-
niarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych,
W minionym roku przedstawiciele ORPiP w Białymstoku 

uczestniczyli w postępowaniach konkursowych na kie-
rownicze stanowiska w podmiotach leczniczych, w szcze-
gólności w postępowaniach konkursowych na stanowiska:
- naczelnej pielęgniarki - 1,
- pielęgniarki/położnej oddziałowej - 6.

7. Opiniowanie propozycji zmian w ochronie zdrowia. 
Zadanie to ORPiP w Białymstoku realizowała głównie po-

przez pracę Komisji Prawa i Legislacji działającą przy OR-
PiP w Białymstoku. 

W okresie sprawozdawczym opiniowano on-line oraz pro-
pozycje aktów prawnych skierowanych do konsultacji 
społecznych, akty te dotyczyły przede wszystkim grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych.

8. W ramach obrony interesów zawodowych pielęgniarek i po-
łożnych przedstawiciele samorządu brali udział w spotka-
niach z:

- Dyrektorami podmiotów leczniczych,
- Dyrektorem POW NFZ,
- Kierownikiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego,
- Przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
- Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
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- Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych.

Przedstawiciele samorządu brali udział w posiedzeniach:
- Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
- Rad Społecznych: Przychodni Lekarskiej SP ZOZ, USK, 

UDSK, SP ZOZ MSWiA oraz Ośrodka Diagnostyczno-
-Badawczego Chorób Przenoszących Drogą Płciową, 

- Komisji Bioetycznej działającej w Okręgowej Izbie Le-
karskiej.

Posiedzenia w większości odbywały się on-line.
Współuczestniczyliśmy w rozwiązywaniu problemów za-

wodowych pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP 
w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym ORPiP w Bia-
łymstoku podejmowała dyskusję na temat szeregu proble-
mów zawodowych zgłaszanych przez pielęgniarki poszcze-
gólnych specjalności:
- pielęgniarki zatrudnione w POZ oraz pielęgniarki ro-

dzinne,
- pielęgniarki opieki długoterminowej,
- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
- pielęgniarki pracujące w szpitalach.

9. Działalność komisji i zespołów problemowych powołanych 
przez ORPiP w Białymstoku. 
W celu właściwej realizacji zadań ustawowych ORPiP w Bia-

łymstoku zobowiązana została do powołania komisji 
i zespołów problemowych, które zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami wypowiadając się na tematy zawodowe 
i samorządowe realizują zadania ORPiP w Białymstoku. 
Wśród komisji i zespołów problemowych działających przy 
ORPiP w Białymstoku VII kadencji powołanych Uchwałą 
Nr 11/VII/2015 ORPiP w Białymstoku z dnia 9 grudnia 
2015 r. wymienić należy: 
- Komisję ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej Opiece 

Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń,
- Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
- Komisję ds. Pomocy Socjalnej,
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- Komisję ds. Położnych,
- Komisję ds. Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecz-

nej,
 - Komisję Dofinansowania Kosztów Kształcenia Pody-

plomowego,
- Komisję ds. Pielęgniarstwa w Opiece Stacjonarnej,
- Komisję ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego,
- Komisję ds. Etyki,
- Komisję Prawa i Legislacji,
- Komisję ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego,
- Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego. 

Działania podejmowane przez ww. komisje i zespoły prob-
lemowe w okresie sprawozdawczym były realizowane on-
-line.

10. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. 
ORPiP w Białymstoku realizuje także zadania ustawowe do-

tyczące prowadzenia działalności wydawniczej. W 2021 
roku wydano 4 numery biuletynu OIPiP. W celu zapew-
nienia właściwego przepływu informacji oraz spełnienia 
obowiązku informowania członków samorządu pielęg-
niarek i położnych na temat szeroko pojętej działalności 
samorządowej tj.: zagadnień dotyczących wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej oraz działalności szko-
leniowej. 
Na stronie internetowej OIPiP zamieszczane są w wersji 
elekt ronicznej biuletyny i na bieżąco informacje istotne 
dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

11. Realizowanie zadań wynikających z zakresu funkcjono-
wania OIPiP w Białymstoku - działalność organizacyjno-
-techniczna:
- Kontynuacja polisy ubezpieczenia mienia OIPiP w Bia-

łymstoku,
- Kontynuacja współpracy, określonej zapisami umowy za-

wartej pomiędzy OIPiP w Białymstoku a firmą ochraniar-
ską SECURITAS,
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- Kontynuacja umowy w sprawie obsługi prawnej z Kance-
larią Radcy Prawnego z siedzibą w Białymstoku,

- Modernizacja stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt i ma-
teriały, realizacja inwestycji dotyczącej zakupu pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia szkoleń po-
dyplomowych prowadzonych przez OIPiP w Białymstoku 
ze środków własnych.

12. Zarządzanie majątkiem własnym
Podstawą gospodarki finansowej izby w okresie sprawozdaw-

czym był preliminarz budżetowy na rok 2021 zatwierdzony 
uchwałą nr 2 przez XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku. Bieżące wydatki OIPiP ko-
nieczne do wykonania ustawowych zadań samorządu re-
alizowane były w oparciu o uchwały podejmowane przez 
ORPiP i Prezydium ORPiP w Białymstoku. Rodzaj tych 
zadań przedstawiony został powyżej. W okresie sprawoz-
dawczym podjęto działania służące właściwej gospodarce 
finansowej wśród, których wymienić należy: 
- weryfikacja podmiotów opłacających składki członkow-

skie na rzecz OIPiP w Białymstoku,
- negocjowanie warunków porozumień zawieranych w celu 

prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych.

Działalność finansowo-księgowa OIPiP w Białymstoku w od-
niesieniu do prawidłowości gospodarowania środkami fi-
nansowymi, a także działalności merytorycznej podda-
wa na była cyklicznym kontrolom prowadzonym przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną w Białymstoku.

13. Współpraca 
- z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
- organami władzy państwowej, samorządem terytorial-

nym,
- konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniar-

stwa,
- Ministerstwem Zdrowia,
- Narodowym Funduszem Zdrowia
- Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku,
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- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych,

- samorządami zawodowymi,
- Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych,
- Towarzystwami Naukowymi Pielęgniarek i Położnych.

Członkowie ORPiP w Białymstoku będący jednocześnie 
członkami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
organów w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych ak-
tywnie uczestniczyli w posiedzeniach NRPiP. Przedstawi-
ciele naszego samorządu są także powoływani na członków 
państwowej komisji egzaminacyjnej do Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, licznie 
uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnych odrębnie 
dla każdej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia.

14. Uczestniczyliśmy: 
w spotkaniach i uroczystościach, na które jako przedstawi-

ciele samorządu byliśmy zapraszani m. in w:
- inauguracjach roku akademickiego na uczelniach kształ-

cących pielęgniarki i położne,
- uroczystym posiedzeniu senatu UMB i WSM połączo-

ne z czepkowaniem studentów II roku pielęgniarstwa 
i położnictwa oraz wręczeniem dyplomów absolwentom 
Wydziału Nauki Zdrowia,

- spotkanie on-line ze studentami kończącymi studia na 
kierunkach pielęgniarskich i położniczych w celu za-
chęcania do podjęcia pracy w wyuczonych zawodach.

15. Porady prawne.
Realizując wsparcie merytoryczne, radca prawny Izby 

udzie lał porad prawnych dotyczących sytuacji prawnej /
zawodowej członkom OIPiP w Białymstoku związanych 
z wykonywaniem zawodu w okresie epidemii, w ramach 
telefonicznych i elektronicznych porad prawnych w godz. 
830-1500 od poniedziałku do piątku.
- wsparcie prawne dla pielęgniarek i położnych zadekla-

rowali również Adwokaci Izby Adwokackiej w Białym-

Sprawozdanie ORPiP - 2021 rok
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stoku uruchamiając akcję Adwokaci w służbie zdrowia 
w ramach której świadczyli nieodpłatną pomoc prawną.

IV Podsumowanie

Przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za 2021 rok stanowi 
odzwierciedlenie planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Zadania realizowane przez ORPiP wymagały dużego doświad-
czenia zawodowego, kompetencji, szerokiej wiedzy i zaangażo-
wania wielu osób: członków ORPiP, funkcyjnych członków Pre-
zydium ORPiP, przewodniczących i członków komisji i zespołów 
problemowych działających przy ORPiP w Białymstoku, a także 
pracowników biura.

Dziękuję za wspólną pracę w minionym roku oraz wszelkie 
sugestie służące właściwej realizacji zadań ustawowych.

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

Cecylia Dolińska

Sprawozdanie ORPiP - 2021 rok
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane  

przez OIPiP w Białymstoku

W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy realizację  dwóch 
kursów  specjalistycznych: 

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położ-
nych który ukończyło 85 pielęgniarek 5 położnych,

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych ukończyło go 75 
pielęgniarek i 3 położne,

- kurs kwalifikacyjny anestezjologiczny i intensywnej opieki 
dla położnych, który ukończyło 27 osób.

Kurs kwalifikacyjny
Pielęgniarstwo anestezjologiczne  

i intensywnej opieki dla położnych

Monika Abramowicz Magdalena Bernatowicz
Joanna Boratyńska  Joanna Borowska 
Emilia Gromacka  Maja Malwina Czarkowska 
Patrycja Guzewicz Weronika Harasim
Aleksandra Jarocka Grażyna Jedruszko
Natalia Kaczmarczyk  Joanna Kitlarz 
Gabriela Kryńska   Justyna Kulmaczewska
Marta Liżewska   Beata Łukianiuk 
Małgorzata Mogilewska Paula Niewińska 
Natalia Parzych   Mariola Rećko
Martyna Sarosiek  Kamila Słupska 
Karolina Sosnowska Edyta Szoka 
Emilia Wajszczuk  Marta Zahor 
Urszula Zubrycka  Jadwiga Kowalska 

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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Kurs specjalistyczny
Wykonanie i interpretacja  

zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych  
dla pielęgniarek i położnych

Marlena Zabielska  Urszula Świerzbińska
Klaudia Leonowicz Martyna Olszewska
Dominika Reducha Daria Czykwin
Katarzyna Budna  Natalia Sikorska
Sylwia Bryszewska Aleksandra Szafran
   Krystyna Kasperowicz-Łabowicz
Joanna Kiczuk  Patrycja Anna Budna
Dorota Bagan  Karolina Stanisławczyk
Paula Szydłowska  Weronika Karolina Małecka
Sylwia Kruczkowska Agnieszka Bloch
   Małgorzata Paulina Cylwik-Lewandowska
Paulina Markowska Elżbieta Cybulska
Ewa Żaworonek  Karolina Dec
Anna Raducha  Alina Chmur
Krystyna Wysocka Aneta Klebus
Magdalena Borodziuk Irena Trofimiuk
Jolanta Czerniawska Urszula Polak
Karolina Kowalczyk Kinga Rogalska
Sylwia Kozłowska  Maria Ciesnowska
Dorota Szajkowska Małgorzata Malewska
Karolina Kowalewska Natalia Taudul
Iwona Łukaszuk  Emilia Kieżel
Beata Dąbrowska  Bożena Sosna
Patrycja Artemiuk Katarzyna Czykier
Iwona Terlecka  Agata Jańczuk
Aleksandra Tesko  Katarzyna Dziewiątkowska
Kinga Jaskulska  Magdalena Raniewicz
Patrycja Gołębiewska Joanna Zdrodowska

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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Izabela Kamieńska Katarzyna Wnorowska
Marta Jaszczołt  Katarzyna Taszarek
Julita Korczak  Justyna Kisielewska
Martyna Kotuk  Aneta Konopka-Sawicka
Katarzyna Krzewska Patrycja Ślepowrońska
Justyna Kuczyc  Marlena Żukowska
Helena Tokajuk  Patrycja Kotowska
Maria Jukna  Agnieszka Podbielska
Patrycja Daniłko  Beata Śliwińska
Milena Przychodzień Emilia Ciborowska
Maria Momotko  Natalia Lulak
Dorota Horosz  Karolina Ariadna Żendzian

Kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

dla pielęgniarek i położnych

Patrycja Artemiuk Dorota Bagan 
Anna Bazyluk  Magdalena Ewa Bobik 
Edyta Bogdan-Waligóra Emilia Bohojło
Katarzyna Budna  Patrycja Anna Budna
Weronika Bugnacka Karolina Burzyńska 
Agnieszka Capała  Magdalena Chilkiewicz
Renata Cierniak  Anetta Cilulko
Jolanta Czarniawska Patrycja Katarzyna Daniłko
Maria Daniłowicz  Karolina Dec
Magdalena Dec  Aleksandra Dzietczyk
Patrycja Grabarczyk  Katarzyna Dziewiątkowska
Magdalena Gołaszewska  Aleksandra Grzywaczewska 
Elżbieta Haponiuk Natalia Jakimiuk 
Edyta Janowicz   Katarzyna Teresa Janiszkiewicz
Kinga Jaskulska  Marta Jaszczołt

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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Sylwia Jaworowska Magdalena Jurczuk
Beata Kanclerz   Izabela Regina Kamieńska 
Joanna Kiczuk  Emilia Kieżel 
Justyna Kisielewska  Aneta Konopka-Sawicka 
Patrycja Kotowska Martyna Kotuk
Karolina Kowalczyk Karolina Kowalewska
Paulina Krynicka  Katarzyna Krzewska 
Justyna Kuczyc  Halina Kupryjanowicz
Weronika Kwiatek  Katarzyna Linkiewicz 
Agnieszka Litwińczuk Małgorzata Malewska 
Paulina Markowska  Weronika Karolina Małecka 
Renata Matulewicz  Mateusz Łukasz Markiewicz 
Dominika Młynek Maria Momotko
Izabella Moniuszko Monika Naili
Zuzanna Nowosada Elżbieta Olechno
Martyna Olszańska  Agnieszka Podbielska 
Urszula Polak   Milena Przychodzień 
Anna Ruta  Jolanta Rzepniewska
Magdalena Sadło  Aldona Siemionkowicz
Bożena Sosna   Karolina Stanisławczyk
Aleksandra Suchwałko  Monika Sylwia Stankiewicz
Aleksandra Szafran Dorota Szajkowska
Paula Szydłowska  Edyta Szymczyk
Patrycja Ślepowrońska  Beata Śliwińska 
Monika Świerzbińska  Katarzyna Taszarek
Natalia Taudul  Iwona Terlecka
Aleksandra Tesko  Klaudia Uścianowska
Urszula Wejda  Katarzyna Wnorowska 
Marlena Zabielska  Natalia Weronika Wóltańska
Marlena Żukowska Kamila Żukowska

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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Kontynuowane jest szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach 
pielęgniarstwa internistycznego i chirurgicznego dla pielęgniarek. 

Aktualnie trwa nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniar-
stwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych oraz w dzie-
dzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek oraz kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla 
pielęgniarek. 

Zachęcam bardzo serdecznie do uczestnictwa w/w kursach jak 
również do współpracy w ich realizacji.

Elżbieta Sienkiewicz 
Przewodnicząca Komisji  

ds. kształcenia podyplomowego

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 podyplomowe w OIPiP
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K  
omunikat Ministra Zdrowia 

Warszawa, 25 lutego 2022

Minister Zdrowia 
ZPŚ.643.10.2022.MB

Komunikat Ministra Zdrowia  
dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych  

w zakresie zlecania testów diagnostycznych  
w kierunku SARS-CoV-2

Minister Zdrowia uprzejmie informuje, że od dnia 21 lutego 2022 r. 
w systemie gabinetowym możliwe jest zlecenie testu antygenowego 
oraz molekularnego RT-PCR finansowanego ze środków publicznych 
przez pielęgniarkę i położną zatrudnioną w podmiocie wykonującym 
działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Piotr Bromber  

Podsekretarz Stanu

Stan epidemii SARS-CoV-2
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DS.015.37.2022.MT

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą, aby 

,,dodatkiem covidowym” zostały objęte wszystkie pielęgniarki i po-
łożne, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad 
pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-
-CoV-2.

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. 
skierowanym do Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym po-
leceniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r., poleceniem 
Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r., poleceniem Ministra 
Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r., poleceniem Ministra Zdrowia 
z dnia 8 marca 2021 r., poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 
2021 r., poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r., oraz 
poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2021 r. poleca 
się:

,,1. przekazanie podmiotom leczniczym umieszczonym w wykazie 
prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie 
polecenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r., wydanego 
na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wyko-
nującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne 
oraz stac jonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż 
świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowot-
nej, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia 

Stan epidemii SARS-CoV-2
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albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpo-
wiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo 
art. 11 h ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 
z późn. zm.), polecające realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek 
dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z  po-
twierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) (dalej 
zwanych również ,,Podmiotami”), środków finansowych z prze-
znaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód me-
dyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) spełnia-
jącym warunki z pkt la dodatkowego świadczenia pieniężnego, 
wypłacanego miesięcznie, zwanego dalej ,,dodatkowym świad-
czeniem”, według zasad określonych w załączniku do niniejszego 
polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia.

1a. Świadczenie dodatkowe przyznawane jest osobom, o których 
mowa w pkt 1, które w jednostkach organizacyjnych podmiotów 
leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka 
dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z za-
każeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Powyższe polecenie nie spełnia oczekiwań środowiska, pielęgniarki, 
położne pracujące w lecznictwie stacjonarnym, w ambulatoryjnej 
opiece - stacjach dializ, podstawowej opiece zdrowotnej, opiece dłu-
goterminowej, oraz w domach pomocy społecznej, kierują do NRPiP 
prośby i zapytania o rozważenie możliwości objęcia w/w dodatkiem 
wszystkich osób, które mają styczność z pacjentem podejrzanym 
o zakażenie lub chorym na COVID-19.

W ocenie NRPiP wypłacanie dodatków tylko części pracującym 
medykom jest krzywdzące w sytuacji gdy pielęgniarki i położne pra-
cujące w ww. podmiotach również udzielają świadczeń zdrowot-
nych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem 

Stan epidemii SARS-CoV-2
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SARS-CoV-2. Takie zachowania doprowadzają bowiem do podziałów 
w naszych grupach zawodowych.

Biorąc pod uwagę trwający prawie od dwóch lat stan epidemii, 
należy dołożyć wszelkich starań aby system ochrony zdrowia z jednej 
strony gwarantował kadrom medycznym bezpieczne wykonywanie 
zawodu i odpowiednie wynagrodzenie, a z drugiej strony był dostęp-
ny i bezpieczny dla pacjenta.

Proponujemy rozwiązanie, aby każda pielęgniarka i położna uczest-
nicząca w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób 
chorych na COVID-19 lub osób z podejrzeniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 otrzymywała dodatek, bez względu na miejsce i formę 
zatrudnienia.

Przyjęcie przez Pana Ministra naszej propozycji będzie dużym 
wsparciem dla naszych koleżanek i kolegów oraz zmotywuje do dal-
szej walki w trudnych i ciężkich warunkach pracy spowodowanych 
wirusem SARS-CoV-2.

Wobec powyższego, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych liczę na przychylność Pana Ministra w powyższej sprawie, oraz 
deklaruję współpracę nad pracami legislacyjnymi w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Stan epidemii SARS-CoV-2
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P  
ytania OZZPiP do Ministra Zdrowia

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19:

ponowne pytania skierowane przez Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia  

w dniu 02.02.2022.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 02.02.2022 ponowił pytania zadane Ministrowi Zdrowia 
pismem z dnia 13-01-2022 r. znak ZK-131/VII/2022, a dotyczące 
stosowania rozporządzenia z dnia 22-12-2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2398). W kwestii 
tego pisma Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi pismem 
z dnia 25-01-2022 r. znak ZPM.056.16.2022, ale tylko na część 
zadanych pytań.

To Minister Zdrowia - skoro nie doprowadził wraz z Rządem 
RP do przeprocedowania odpowiednich przepisów ustawowych 
- ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej pracodawcy 
w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracow-
ników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności 
zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszcze-
pienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu.

Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zak-
resie delegacji ustawowej przyznanej Ministrowi Zdrowia. Wpro-
wadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeże-
li ta kwestia nie mieści się kompetencji Ministra Zdrowia to 
prosimy o zwrotną informację, jakie skuteczne działania podjął 
Pan Minis ter, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 
01-03-2022 r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce.

Jeżeli tej kwestii Minister Zdrowia nie wyjaśni to on i tylko on 
będzie za to odpowiedzialny.

Stan epidemii SARS-CoV-2
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P  
ismo OZZPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 02.02.2022 r.
Ogólnopolski  
Związek Zawodowy  
Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia  
Ministerstwo Zdrowia

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie, ponawiam pytania zadane Panu 
Ministrowi pismem z dnia 13-01-2022 r. znak ZK-131/VII/2022, a doty-
czące stosowania rozporządzenia z dnia 22-12-2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2398). W kwestii tego 
pisma Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi pismem z dnia 25-
01-2022 r. znak ZPM.056.16.2022, ale tylko na część zadanych pytań.

1/ Bez merytorycznej odpowiedzi pozostało pytanie w jaki sposób 
i na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy prowadzący podmioty 
lecznicze w Polsce mają prawo żądać od pracowników, zlece-
niobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą, czy 
też od podwykonawców okazania dowodu zaszczepienia lub 
dowodu na zaistnienie jednego z dwóch wyjątków zwalniających 
od szczepienia? W piśmie z dnia 25-01-2022 r. MZ wskazało, że 
aktualnie w Sejmie RP trwają prace nad wspieranym przez Rząd 
poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach za-
pewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846). Projekt tej ustawy 
zawiera regulacje, których celem jest umożliwienie pracodawcy 
sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia 
infekcji wirusa SARS-CoV2 powodującego chorobę COVID-19 
w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdro-
wotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających 
w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych 
w danym miejscu pracy.
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W rzeczywistości Sejm zawiesił prace nad tą ustawą i nie ma 
najmniejszych szans na wprowadzenie jej w życie przed 01-03-
2022 r. W/w ustawa została w rzeczywistości w Sejmie zastąpiona 
ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia 
i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID -19 (druk 1981), 
jednak ustawa ta nie zawierała żadnego przepisu uprawniają-
cego pracodawców do żądania od pracownika udostępnienia 
dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia, a poza 
tym w dniu 01-02-2022 r. ustawa ta zgodnie z wnioskiem Komisji 
Zdrowia została w całości odrzucona przez Sejm.
To Pan Minister wydał w/w rozporządzenie, które zacznie działać 
za niecały miesiąc. Zatem to Pan Minister - skoro nie doprowa-
dził wraz z Rządem RP do przeprocedowania przepisów usta-
wowych - ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej 
Pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać 
od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących 
czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego doku-
mentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu. Nie 
jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie 
delegacji ustawowej przyznanej MZ. Wprowadzane przepisy mu-
szą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści 
się kompetencji Pana Ministra to proszę o zwrotną informację 
jakie skuteczne działania podjął Pan Minister, aby ta kwestię roz-
wiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022 r. nie powstał chaos 
w  ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Pan nie wyjaśni 
to Pan i tylko Pan będzie za to odpowiedzialny.

Kompletnym milczeniem pominął Pan Minister pozostałe pytania :

2/ Czy uzyskiwanie przeciwskazań do szczepień ma być uzyski-
wane poprzez służbę medycyny pracy, z pełnymi konsekwen-
cjami kosztów dla pracodawców?

3/ W jaki sposób dokument o przeciwskazaniach do szczepień 
mają uzyskiwać zleceniobiorcy?

4/ Jak mają postępować Pracodawcy po 01-03-2022 r. wobec 
osób wykonujących zawód medyczny lub innych osób niż wy-
konujące zawód medyczny wykonujących czynności zawodo-
we w podmiocie leczniczych jeżeli te:
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- odmówią okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie 
lub zwolnienie ze szczepienia lub

- odmówią poddaniu się szczepieniu?
Czy po 01-03-2022 r. pracodawcy mogą dopuszczać te osoby 
do wykonywania czynności medycznych i świadczenia pracy na 
terenie podmiotów leczniczych w Polsce czy też muszą odsunąć 
je od świadczenia pracy? Jeżeli mają je odsunąć od świadczenia 
pracy - co wydaje się logiczne bo chyba taki był cel wydania 
rozporządzenia przez Pana Ministra - to czy mają prawo wy-
słać te osoby jednostronną decyzją na urlop bezpłatny do czasu 
odwołania w Polsce stanu epidemii - bowiem dopiero wówczas 
wygaśnie wprowadzony przez Pana Ministra przepis § 12a - czy 
też mają zwolnić tych pracowników z pracy, a jeżeli tak to czy 
w trybie natychmiastowym dyscyplinarnym, czy też z zachowa-
niem okresu wypowiedzenia i na okres wypowiedzenia zwolnić 
ich z obowiązku świadczenia pracy?

5/ Czy przy umowach cywilnoprawnych pracodawcy mają w trybie 
natychmiastowym zerwać wiążące strony umowy?

6/ Kto będzie ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, 
gdy stanowisko przedstawione przez Pana Ministra do którego 
zastosują się Pracodawcy będzie błędne, a pracownicy, zlece-
niobiorcy, przedsiębiorcy i podwykonawcy w postępowaniach 
sądowych będą uzyskiwać odszkodowania, zadośćuczynienia 
lub przywrócenia do pracy?

7/ Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy zatrudnianie po 01-
03-2022 r. pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców na 
kontraktach czy podwykonawców pomimo nie wykonania przez 
nich obowiązków nałożonych rozporządzeniem przez Pana Mi-
nistra nie będzie podstawą do ewentualnej odpowiedzialności 
odszkodowawczej podmiotów leczniczych wobec pacjentów, 
którzy na terenie podmiotu leczniczego zakażą się wirusem 
SARS-CoV-2?

8/ Czy Pan Minister rozważył wydając ten akt prawny ewentualne 
skutki po 01-03-2022 r. w przypadku utraty np. 5 lub 10% kadry 
pracowników medycznych tj. osób, które z różnych względów 
odmówią realizacji rozporządzenia Pana Ministra? Czy system 
opieki zdrowotnej utrzyma się przy utracie w okresie epidemii 
kilku procent pracowników medycznych?
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9/ Czy zwolnienie tej części pracowników medycznych nie spowo-
duje następczo rozwiązania kontraktów przez NFZ, gdyż i  tak 
zatrudnienie medyków jest obecnie na granicy minimalnych 
norm warunkujących utrzymanie kontraktów.

10/  Czy i jakie sankcje administracyjne (kary grzywny?) grożą 
pracownikom podmiotów leczniczych, którzy nie wykonają 
obowiązku szczepienia nałożonego przez Pana Ministra? Jakie 
podmioty będą uprawnione do przeprowadzania kontroli pod-
miotów leczniczych w zakresie spełnienia wymogu zaszczepienia 
oraz niedopuszczania przez podmiot leczniczy do świadczenia 
pracy osób niezaszczepionych?

11/ Czy należy po 01-03-2022 r. przerwać praktyki medyczne stu-
dentów odbywane w podmiotach leczniczych do czasu przeka-
zania przez uczelnie dowodów na wykonanie przez studentów 
obowiązkowych szczepień opisanych w rozporządzeniu?

Problem stosowania w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w prak-
tyce wybuchnie w dniu 01-03-2022 r. Skoro autor rozporządzenia 
nie poczuwa się do udzielenia odpowiedzi na w/w pytania kopię 
niniejszego pisma kierujemy do Premiera RP, Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Pracy oraz Marszałka 
Sejmu, aby każdy z tych organów administracji państwowej udzielił 
odpowiedzi na w/w pytania w zakresie własnych kompetencji.

Krystyna Ptok  
Przewodnicząca OZZPiP

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ Pan Mateusz Morawiecki - Premier RP
3/ Prezesa NFZ
4/ Główny Inspektor Pracy
5/ Marszałek Sejmu
6/ a/a
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S  
tanowisko Naczelnego Rzecznika

Stanowisko Naczelnego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie odpowiedzialności pielęgniarek i położnych  
w przypadku niedopełnienia obowiązku  
zaszczepienia się przeciwko COVID-19

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2021 r., 
poz. 2398), będące aktem wykonawczym do ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069, 
ze zm.) wprowadziło obowiązek poddania się szczepieniu 
ochronnemu przeciwko COVID-19. 

Obowiązek ten dotyczy m.in. pielęgniarek i położnych. 
Oprócz obu tych grup zawodowych obowiązkiem podda-
nia się szczepieniu objęte zostały również pozostałe osoby 
wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby 
wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne 
niż wykonywanie zawodu medycznego, jak również osoby 
zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólno-
dostępnej lub punkcie aptecznym oraz studenci kształcący się 
na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 
medycznego.

2. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 628) w odnie-
sieniu do zawodu zaufania publicznego jakimi są zawody 
pielęgniarki i położnej wprowadzają szczególny rodzaj odpo-
wiedzialności tj. odpowiedzialność zawodową. Tego rodza-
ju odpowiedzialność w związku z wykonywanym zawodem 
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występuje wyłącznie w odniesieniu do osób wykonujących 
szczególnie doniosłe z punktu widzenia społecznego profesje. 
Poza pielęgniarkami i położnymi tego rodzaju wzmożoną 
odpowiedzialność z tytułu wykonywanego zawodu pono-
szą także m.in. lekarze, diagności laboratoryjni, adwokaci, 
radcowie prawni, notariusze. 
Z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (z 2 lipca 2007 roku, 
sprawa K 41/05) wynika, że osoba wykonująca zawód za-
ufania publicznego musi spełniać określone warunki. Poza, 
co jest oczywiste, odpowiednimi kwalifikacjami zawodo-
wymi osoba wykonująca zawód zaufania publicznego musi 
wykazywać się odpowiednimi kwalifikacjami etycznymi 
oraz moralnymi (np. nieskazitelny charakter, rękojmia pra-
widłowego wykonywania zawodu, gotowość przestrzegania 
wartości etycznych istotnych dla konkretnej profesji). Pieczę 
nad należytym wykonywaniem każdego z zawodów zaufania 
publicznego sprawuje utworzony m.in. dla tego celu samo-
rząd zawodowy danej profesji.

3. Przepis art. 36 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o samo-
rządzie zawodowym pielęgniarek i położnych przewiduje 
odpowiedzialność zawodową dla jego członków w związku 
z dopuszczeniem się przewinienia zawodowego. Zarazem 
przepis ten pojęcie przewinienia zawodowego definiuje jako 
naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu.

4. Pojęcie naruszenia przepisów dotyczących wykonywania za-
wodu w dalszych przepisach dotyczących odpowiedzialności 
zawodowej na gruncie ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych nie zostało zdefiniowane. W aktach prawnych 
odnoszących się do wykonywania obu profesji (pielęgniarki 
oraz położnej), np. w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej, czy też ustawie z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej także pojęcie to nie 
zostało uściślone. W innych aktach prawnych powszechnie 
obowiązujących, w tym także tych dotyczących wykonywa-
nia innych zawodów zaufania publicznego brak jest również 
przepisów umożliwiających w jakikolwiek sposób uściślenie 
pojęcia przepisów dotyczących wykonywania zawodu.
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5. Oczywistym jest, że w procesie świadczenia pracy lub wy-
konywania działalności zawodowej przez pielęgniarki lub 
położne nierzadko może dochodzić do naruszenia przepisów 
różnej rangi i o różnym charakterze, które dotyczą podej-
mowanych i realizowanych czynności zawodowych. Przepisy 
takie mogą odnosić się chociażby m.in. do sposobu organi-
zacji pracy w podmiocie leczniczym, czasu pracy, odpowie-
dzialności materialnej, sposobu realizacji przez świadcze-
niodawców obowiązków wobec NFZ, a także szeregu innych 
kwestii łączących się z szeroko rozumianym procesem pracy 
świadczonej przez pielęgniarkę lub położną bez względu na 
to w jakiej formie prawnej czynności te są realizowane. In-
nymi słowy te reguły można by także określić jako przepisy 
dotyczące wykonywania zawodu.

6. Podejmowanie przewidzianych ustawą o samorządzie pielęg-
niarek i położnych czynności przez organy odpowiedzial-
ności zawodowej - w każdym przypadku naruszenia przez 
pielęgniarki lub położne, przepisów które tak jak inni pra-
cownicy lub świadczeniodawcy, są zobowiązane przestrze-
gać doprowadziłoby do sytuacji, w której nierzadko odpo-
wiedzialność pracownicza czy cywilna albo też, jak to ma 
miejsce w przypadku naruszenia obowiązku poddania się 
szczepieniu przeciwko COVID-19 - administracyjna, byłaby 
zastępowana albo dublowana odpowiedzialnością o specy-
ficznym charakterze tj. odpowiedzialnością zawodową.

7. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
podobnie jak procedura karna, której przepisy znajdują posił-
kowe zastosowanie na gruncie odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych jest postępowaniem o charakterze 
represyjnym. Głównymi jego celami jest ustalenie obwinionej 
spośród pielęgniarek i położnych oraz pociągnięcie jej do 
odpowiedzialności za zachowanie sprzeczne z wzorcem wy-
znaczonym przez normę o charakterze prawnym lub etycz-
nym której adresatem może być wyłącznie osoba wykonująca 
zawód pielęgniarki lub położnej. O powyższym przesądza 
treść przepisu 38 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych oraz art. 2 ust. 1 tej ustawy, nakładająca na 
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organy samorządu obowiązek sprawowania pieczy nad nale-
żytym wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne.

8. Przejęcie przez organy samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, w tym przypadku przez rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej oraz sądy pielęgniarek i położnych 
zadań w zakresie szerszym niżby to wynikało z przywołanych 
wyżej przepisów w zakresie odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów dotyczących obowiązku poddania się szczepieniu 
przeciwko COVID-19, adresowanych do wszystkich osób 
wykonujących czynności zawodowe w podmiocie leczniczym 
bez względu na to czy osoby te wykonują jeden z zawodów 
medycznych czy też jakiekolwiek inny zawód - byłoby wyk-
roczeniem poza prawne ramy zakreślające obszar kompe-
tencji organów odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek 
i położnych. Tego rodzaju działanie de facto prowadziłoby 
również do istotnego zróżnicowania odpowiedzialności osób 
znajdujących się w relewantnej sytuacji prawnej, ze szkodą 
dla pielęgniarek lub położnych. Oto, bowiem z tytułu naru-
szenia określonych norm poprzez zaniechanie poddania się 
obowiązkowi szczepienia przeciwko COVID-19 pielęgniarki 
i położne poniosłyby raz odpowiedzialność taką jak inne 
osoby, które także będąc do tego zobowiązane nie poddały się 
szczepieniu - w postaci kary administracyjnej, a niezależnie 
od tego, wyłącznie już tylko pielęgniarki i położne - z tego 
samego tytułu odpowiedzialność w postępowaniu w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej).

9. Przepisy ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
w art. 37 zd. pierwsze wskazują obszary, w których jeden czyn 
może być zarówno źródłem odpowiedzialności zawodowej 
oraz odpowiedzialności ponoszonej z innego tytułu, której 
źródłem może być wyłącznie postępowanie karne, postępo-
wania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscypli-
narne. Niestosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń 
ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie 
epidemii zagrożone karami pieniężnymi w oparciu o art. 48a 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2069, ze zm.) nie stanowi czynu będącego przestępstwem, 
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wykroczeniem albo deliktem dyscyplinarnym. Tym samym 
przypisanie równoległej odpowiedzialności pielęgniarce lub 
położnej w związku z naruszeniem obowiązku poddania się 
szczepieniu przeciwko COVID-19 poprzez:
- wymierzenie kary pieniężnej (na podstawie przepisów 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi) oraz

- wszczęcie i prowadzenie postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej w celu wymierzenia kary 
dyscyplinarnej (na podstawie ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych) -

pozostaje w opozycji do regulacji zawartych w art. 37 ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Konkludując:

Jeden i ten sam czyn, polegający na naruszeniu obowiąz-
ku poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko CO-
VID-19 i związanej z tym odpowiedzialności ponoszonej 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi, nie może być zarazem źródłem odpowiedzial-
ności zawodowej ponoszonej przez pielęgniarki i położne 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych.  

Naczelny Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej  

Pielęgniarek i Położnych  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Stan epidemii SARS-CoV-2
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P  
odsumowanie działań NRPiP w dniach 21-25 lutego

W dniu 21 lutego 2022 r.:
- odbyło się Posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Pub-

licznego w spotkaniu brała udział Prezes NRPiP Zofia Małas,
- wysłano pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie prze-

kazania uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach 
medycznych.

W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się:
- posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej do spraw onkologii 

dotyczące rozpatrzenia informacji na temat nowych wa-
runków konkursowych, umożliwiających rozwój dostępu 
do nowoczesnej radioterapii w którym udział wzięła Izabela 
Metelska,

- posiedzenie Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw zdrowia 
publicznego dotyczące rozpatrzenia informacji na temat wy-
ników wdrożenia programu Profilaktyka 40+ oraz realizacji 
zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, finansowanych 
na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Fundu-
szu Medycznym w którym udział wziął Wiceprezes NRPiP 
Sebastian Irzykowski,

- spotkanie przedstawicieli NRPiP i MZ podczas którego 
omawiano tematy związane m.in. z poradą pielęgniarską, 
kształceniem podyplomowym, poszerzeniem kompetencji 
pielęgniarek i położnych oraz problemami z nową podstawą 
programową kształcenia opiekunów medycznych.

W dniu 23 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie:
- Komisji Zdrowia dotyczące rozpatrzenia informacji na temat 

diagnostyki i leczenia chorób rzadkich,
- wspólne Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży dotyczące rozpatrzenia uchwał Senatu w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych in-
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nych ustaw (druk nr 2015) w którym udział wziął Wiceprezes 
NRPiP Sebastian Irzykowski,

- Komisji Zdrowia dotyczące rozpatrzenia sprawozdania Pod-
komisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wy-
robach medycznych (druk nr 1764) w którym udział wziął 
Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski,

- Zarządu Krajowego Podmiotów Leczniczych w Rzeszowie 
w którym udział wzięła Wiceprezes NRPIP Mariola Łodziń-
ska.

W dniu 24 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie:
- Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i in-

nowacyjności w medycynie dotyczące rozpatrzenia informacji 
na temat systemu opieki nad pacjentem z hemofilią w którym 
udział wziął Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski,

- Komisji Zdrowia dotyczące rozpatrzenia informacji na te-
mat sytuacji finansowej szpitali w 2022 r. z uwzględnieniem 
podwyżek za gaz i prąd w którym udział wziął Wiceprezes 
NRPiP Sebastian Irzykowski.

W dniu 25 lutego 2022 r. 
- skierowano pismo do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia 

dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych, 
które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad 
pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2 bez względu na miejsce i formę zatrudnienia,

- wysłano pismo do Przewodniczących Okręgowych Rad Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie wsparcia Stowarzyszenia 
- Polska Misja Medyczna w związku z dramatyczną sytuacją 
na Ukrainie.

Informacje NRPiP
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P  
osiedzenie komisji sejmowych

Notatka z posiedzenia trzech  
komisji sejmowych  

w dniu 12.01.2022 r.

W dniu 12.01.2022r. odbyło się posiedzenie 3 sejmowych ko-
misji:

Komisja Polityki Senioralnej - przewodnicząca Joanna Boro-
wik PiS;

Komisja Polityki Społecznej - przewodnicząca Urszula Ru-
secka PiS

Komisja Zdrowia - przewodniczący Tomasz Latos PiS

Posiedzenie zwołane było przez grupę posłów na wniosek 
„Koalicji na pomoc niesamodzielnym” w zakresie opieki długo-
terminowej i poruszenia kwestii koordynacji międzyresortowej 
zapowiadanej deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej 
w opiece długoterminowej oraz wyceny świadczeń. 

Posiedzenie  dla gości było prowadzone w formie on line z moż-
liwością zabrania głosu. W posiedzeniu zdalnym i możliwością 
zabrania głosu udział wzięła Mariola Łodzińska jako przedsta-
wiciel NRPiP. 

Informację na temat opieki długoterminowej (przesłane w za-
łączeniu) przedstawił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 
a w uzupełnieniu wiceminister rodziny i polityki społecznej Sta-
nisław Szwed.

Wiceminister zdrowia odniósł się do przesłanego materiału 
oraz wskazał na dokument strategii „Zdrowa przyszłość” (przes-
łane w załączeniu) jako priorytety do 2027 roku z perspektywą 
do 2030 r.

Poruszone zostały kwestie:
1. Poprawa jakości zdrowia i jak najdłuższe utrzymanie 

sprawności w wieku podeszłym,
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2. Rozwój środowiskowych domów opieki i wsparcia opie-
kunów,

3. Podniesienie kwestii zwiększenia liczby opiekunów oraz 
kształcenia kadr w zakresie opieki długoterminowej,

4. Wskazania na wzrost środków w zakresie opieki długo-
terminowej jaka miała miejsce 4 lata co zostało wykazane 
w informacji opracowanej przez MZ i przygotowanej przez 
AOTMiT,

5. Poprawa dostępności do opieki długoterminowej,
6. Rozwój innowacyjnych form - telemedycyna,
7. Opieka psychiatryczna.

Przedstawiciele zaproszeni na posiedzenie Komisji zwracali 
uwagę i zadawali pytania do Ministra Zdrowia w aspekcie wyceny 
świadczeń, braków kadr medycznych, funkcjonowania DPS-ów, 
rehabilitacji. 

M. Miłkowski nie odpowiedział na wszystkie pytania (posie-
dzenie komisji do odsłuchania na stronie sejmu RP) natomiast 
zwrócił uwagę na dokument, który był w opiniowaniu wewnętrz-
nym w lipcu 2021 roku i jest zamieszczony na RCL „Zdrowa 
przyszłość”, który miał być wspólny dla Ministerstwa Zdrowia 
i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

W uzupełnieniu informacji wiceminister S. Szwed poinfor-
mował, że z uwagi na zbyt dużą różnorodność zakresu działań 
poszczególnych ministerstw ma powstać dokument strategii od-
rębny dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie 
„Rozwoju usług społecznych”, który ma być przyjęty w marcu br. 

Ponadto jednoznacznie wybrzmiało, że nie ma mowy o likwida-
cji DPS i wskazał na pomoc osłonową dla DPS oraz przeznaczone 
środki na usługi asystenckie i opiekę wytchnieniową. 

Z uwagi na ograniczony czas pracy Komisji zakończono ich 
pracę zachęcając do zaangażowania się w opiniowanie wskaza-
nych dokumentów.

Notatkę sporządziła  
Mariola Łodzińska

Informacje NRPiP
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 22 listopada 2021 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DM.0025.146.2021.MK

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 
z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na 
pisma, które dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

1) NIPiP-NRPIP-DM-0027.50.2021.MK z dnia 22 czerwca 2021 r. 
w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie substancji czynnych za-
wartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez 
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na 
które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

2) NIPIP-NRPIP-DM-0025.87.2021.MK z dnia 25 czerwca 2021 r. 
w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez dodanie 
do załącznika nr 3 części V. Warunki realizacji specjalistycznej 
porady laktacyjnej położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

3) NIPIP-NRPIP-OIE.060.154.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie 
udzielenia informacji o planowanych działaniach Ministerstwa 
Zdrowia mających na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych, 
które ułatwiłyby osobom posiadającym polskie obywatelstwo, 
które uzyskały kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej 
w Wielkiej Brytanii i ubiegają się o stwierdzenie prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Polsce po dacie 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, uzyskanie prawa 
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wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Polsce na 
czas nieokreślony.

4) NIPIP-NRPIP-DM-0025.95.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r. w spra-
wie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z  22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej w zakresie zapisu: skierowanie do zak-
ładu opiekuńczego lub objęcia opieką długoterminową domową 
wystawia: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarka 
ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarka opieki długoter-
minowej domowej.

5) NIPIP-NRPiP-OIE.060.175.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie 
propozycji zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
w części dotyczącej kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek 
i położnych (art. 52 ust. 3 pkt 2 oraz art. 53 ust. 3 pkt 3 oraz 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, 
które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum me-
dyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą 
w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
Do wiadomości:

- Pan Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdro-
wia

- Pan Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 29 grudnia 2021
Minister Zdrowia  
RKP.07.275.2021.BW

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2021 r., znak:NIPiP-
-NRPiP-DM.0025.146. 2021.MK, w sprawie odniesienia się do prze-
kazanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych propozycji 
zmian w zawartych w pismach: 

1) NIPiP-NRPiP-DM.0027.50.2021.MK - w sprawie propozycji no-
welizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w le-
kach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki 
i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają 
prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne;

 2) NIPiP-NRPiP-DM.0025.87.2021.MK - w sprawie propozycji nowe-
lizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej poprzez dodanie do załącznika nr 3 części V 
Warunki realizacji specjalistycznej porady laktacyjnej położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej;

3) NIPiP-NRPiP-OIE.060.154.2021 - w sprawie udzielenia informacji 
o planowanych działaniach Ministerstwa Zdrowia mających na 
celu wprowadzenie rozwiązań prawnych, które ułatwiłby osobom 
posiadającym polskie obywatelstwo, które uzyskały kwalifikacje 
zawodowe pielęgniarki albo położnej w Wielkiej Brytanii i ubie-
gają się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
albo położnej w Polsce po dacie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej, uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
albo położnej w Polsce na czas nieokreślony; 
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4) NIPiP-NRPiP-DM.0025.95.2021.MK - w sprawie propozycji nowe-
lizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pie-
lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
w zakresie zapisu: skierowanie do zakładu opiekuńczego i objęcia 
opieką długoterminową  domową wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego lub pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego lub 
pielęgniarka opieki długoterminowej domowej; 

5) NIPiP-NRPiP-OIE.060.175.2021 - w sprawie propozycji zmian do 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w części dotyczącej 
kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych (art. 
52 ust. 3 pkt 2 oraz art. 53 ust. 3 pkt 3 oraz rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowa-
dzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają 
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szko-
łę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki i położnej, 

uprzejmie informuję, że przekazane do Ministerstwa Zdrowia 
propozycje zmian do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 i 1559) oraz 
do innych regulacji prawnych związanych z kształceniem i wykony-
waniem zawodu pielęgniarki i położnej są na bieżąco analizowane 
i po ustaleniu priorytetowych kierunków działań są sukcesywnie 
podejmowane prace legislacyjne. 

Pragnę podkreślić, że dokładam wszelkich starań, aby współpraca 
ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych przynosiła 
efektywne rozwiązania w zakresie spraw związanych z wykonywa-
niem zawodu pielęgniarki i położnej oraz realizacji Państwa propo-
zycji. 

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Piotr Bromber  
Podsekretarz Stanu
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S  
ensacje na portalu pielegniarki.info.pl

Wątpliwe sensacje - pielegniarki.info.pl 

Czas powiedzieć STOP manipulacji informacjami

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych poczuł się 
zobowiązany do reakcji na tekst Mariusza Mielcarka  

o wzroście wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/izba-pielegniarek-podnosi-

skladki-o-30-38%

Rozumiemy, iż wydawca, mając na celu zwiększenie zasięgu 
swoich tekstów, a tym sam publikowanych reklam (!),  nie raz 
przygotowywał „sensacyjne” newsy, mimo że de facto są to in-
formacje dostępne publicznie od lat. Wielokrotnie krytykował 
wszelkie organizacje zrzeszające pielęgniarki, położne, wykazując 
ich rzekomy brak skuteczności w działaniu. Tym razem Redak-
tor Mielcarek skrytykował zasady funkcjonowania samorządu, 
którego - jak sam zaznacza, jest członkiem i w którym pełnił 
aktywnie funkcję z wyboru. W tamtym czasie obowiązujące za-
sady mu nie przeszkadzały.

Tekst, do którego się odnosimy, zasługuje na uwagę tylko z jed-
nego względu. Wielokrotna krytyka braku skutecznych działań 
samorządu, jak i związków zawodowych, mająca miejsce na ła-
mach Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, została 
w tym tekście obalona. Redaktor Mielcarek pisze o podnoszeniu 
przez izby składek, co nie ma miejsca. 

Sposób naliczania składek reguluje uchwała Krajowego Zjazdu. 
Wszelkie składki płatne procentowo wzrastają wraz ze wzrostem 
wynagrodzenia. Zdziwienie budzi fakt, że dla niektórych wzrost 
wynagrodzeń jest zjawiskiem niekorzystnym.

Samorząd od wielu lat skutecznie walczy o poprawę zarówno 
warunków pracy, jak i płacy wszystkich pielęgniarek i położnych. 
Opiniował także zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 
Członkowie NRPiP wielokrotnie wskazywali na ciągle zbyt niskie 
nakłady na ochronę zdrowia, jak i na nierówności wygenerowane 
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przez tę ustawę, m.in. włączając się w organizację ogólnopolskie-
go protestu medyków.

Bez względu na krytykę, wyrażoną niejednokrotnie w sposób 
niemerytoryczny, samorząd w dalszym ciągu będzie podejmował 
działania zmierzające do uzyskania podwyżek pensji w naszych 
zawodach i wzmacniania samodzielności zawodowej koleżanek 
i kolegów.

Redaktor Mielcarek z nostalgią wspomina czasy, gdy prawo 
wykonywania zawodu wydawały urzędy wojewódzkie, kierując 
do pracy w konkretnym zakładzie. 

Naszym zdaniem to pielęgniarki, położne powinny swobodnie 
wybierać swoją drogę zawodową. Samorząd skoncentruje się więc 
na „sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i jego ochrony”.

[1] https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/izba-pielegniarek-podnosi-
-skladki-o-30-38?
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L  
ist otwarty 

Poznań, dnia 16 lutego 2022 r.
Okręgowa Izba 
 Pielęgniarek i Położnych  
w Poznaniu

Przewodniczący  
Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo

Z uwagi na odmowę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wszczęcia postę-
powania w sprawie nieetycznego zachowania pielęgniarza Mariusza 
Mielcarka - Redaktora Naczelnego Portalu Pielęgniarek i Położnych, 
wystosowałam do w/w list otwarty, który przesyłam w załączeniu. 
Zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu Biuletynu Informa-
cyjnego OIPiP w Poznaniu oraz na stronie internetowej. 

Zwracam uwagę na pkt. 5 Przyrzeczenia, w którym każda pie-
lęgniarka / położna jest zobowiązana „strzec godności zawodu 
pielęgniarki / położnej (...)” oraz pkt. 1 i 3 działu III Pielęgniarka / 
położna a samorząd pielęgniarek i położnych. 

Moim zdaniem działania pielęgniarza Mariusza Mielcarka naru-
szają cyt. powyżej zapisy Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki 
i Położnej RP. 

Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
Teresa Kruczkowska 
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Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu  
Teresa Kruczkowska 

LIST OTWARTY

kierowany do byłego Kierownika Biura  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,  

byłego członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Poznaniu oraz Prezydium, byłego kandydata na 

Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Poznaniu (2003 r.), byłego delegata na Zjazd Krajowy 

Pielęgniarek i Położnych, a obecnie Redaktora Naczelnego 
Portalu Pielęgniarek i Położnych

Działając na mocy Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położ-
nych, z woli delegatów Okręgowego Zjazdu przewodnicząc Okrę-
gowej Radzie w imieniu jej członków mówię STOP i DOŚĆ antago-
nizowaniu przez Pana naszego środowiska zawodowego.

Na stronach Portalu trudno doszukać się treści pozytywnych, bu-
dujących i scalających pielęgniarki i położne, a ostatnio publikowane 
,,Izba pielęgniarek podnosi składki o 30-38%” z 25 stycznia b.r., czy 
,,Tym pielęgniarkom izba podnosi składki o tylko 10 %” z 26 stycz-
nia b.r. zawierają nieprawdziwe informacje, zmanipulowane przez 
Pana, które wyzwoliły niskie instynkty i wiele negatywnych emocji 
u przedstawicieli naszego zawodu. Zawodu, który nacechowany 
jest kulturą osobistą, godnością, zachowaniem budzącym szacunek 
w społeczeństwie. Używanie (cytowanie) w tekście słów uznawanych 
za niecenzuralne w języku polskim budzi niesmak i powoduje nega-
tywny odbiór pielęgniarek przez potencjalnych pacjentów. Czy na 
tym Panu zależy?

Podawanie informacji, że wysokość składki ustala izba mija się 
z prawdą. Jest to celowe wprowadzanie w błąd, czy brak stosownej 
wiedzy, że zasady opłacania składki członkowskiej ustala Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych podejmując uchwałę? Delegatami są 
pielęgniarki i położne z całego kraju. Będąc delegatem na Krajowy 
Zjazd i uczestnicząc w obradach miał Pan realny wpływ na treści 
podejmowanych uchwał. Zasady te do dzisiaj nie uległy zmianie.
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Przywoływanie kwot, które być może będą obowiązywały od 1 lip-
ca 2022 r. jest czysto hipotetyczne. Ustawa nie weszła w życie i nie 
wiemy jakie będą uposażenia zasadnicze. Jeżeli jest odpis procento-
wy, to wraz z podwyżką wynagrodzenia następuje wzrost składki. 
Logiczne nieprawdaż?? 

Przypominam, że podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
wywalczył samorząd wraz ze związkiem zawodowym. I to przed-
stawiciele tych gremiów podpisywali porozumienia z Ministrem 
Zdrowia M. Zembalą i następnymi. Będąc członkiem Komisji ds. 
Warunków Pracy i Płacy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
miał Pan nieograniczone możliwości walki o ich poprawę dla pielęg-
niarek i położnych, więc dlaczego nie zostały one wykorzystane?

Wykonując wolny zawód, samodzielny, regulowany, podstawowym 
obowiązkiem jest znajomość podstaw prawnych jego wykonywania, 
tj. Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej, Ustawy o Sa-
morządzie i innych. Jak można wykonywać zawód i czuć się bez-
piecznym w pracy, nie znając podstaw prawnych swojego działania!

Z krytycznej wypowiedzi Pani pielęgniarki dzwoniącej do okręgo-
wej izby (chaotyczne zdania cytuje Pan w artykule) wynika, że obce 
są Jej zapisy powyższych ustaw. Dla rozmówczyni nawet Zjazd Kra-
jowy jest bliżej nieokreślonym zgromadzeniem walnym, a uchwała 
Krajowego Zjazdu  ogólnopolskim zarządzeniem. Na niektóre zwroty 
i wyrazy spuszczę wstydliwą „zasłonę milczenia”. Cytując takie wpisy 
obnażył Pan nieznajomość aktów prawnych regulujących wykonywa-
nie zawodów wśród pielęgniarek i położnych. Zamierzone działanie 
czy przypadek?

Nie sposób pominąć wątku uznawania kwalifikacji i wydawania 
prawa wykonywania zawodu do którego też ma Pan zastrzeżenia, 
cyt. ,,Teraz absolwentka studiów licencjackich lub magisterskich 
na kierunku pielęgniarstwo zgłasza się z wnioskiem do izby 
o wydanie prawa wykonywania zawodu. Izba stwierdza oczywis-
tą oczywistość. Uchwałą. Uruchamiając nikomu niepotrzebną 
machinę administracyjną. Izba nawet uzurpowała sobie prawo 
do badania dyplomów absolwentów i podważała ich uprawnie-
nia do otrzymania prawa wykonywania zawodu (...)”. Tutaj także 
zionie manipulacją.
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Przede wszystkim, nie ,,teraz”, ale zawsze. Będąc w przeszłości 
członkiem Okręgowej Rady, członkiem Komisji ds. Uznawania Kwa-
lifikacji Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, Pan także głosował 
za przyjęciem uchwał stwierdzających lub przyznających prawo wy-
konywania zawodu. Procedura wynika z zapisów Ustawy, o czym 
myślę Pan wie doskonale. 

Autonomicznym organem wydającym dokument prawa wykony-
wania zawodu jest Okręgowa Rada, a nie Izba. Izbę tworzą wszyscy 
członkowie wpisani do rejestru. Każdy dokument w każdej insty-
tucji musi być zawsze sprawdzany pod względem autentyczności, 
a  zwłaszcza kto go wydał, czy właściwy organ, czy w  przypadku 
pielęgniarek i położnych uprawnia do wydania prawa wykonywania 
zawodu. Samo ukończenie szkoły/uczelni potwierdzone świadec-
twem nie uprawnia do stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania 
zawodu.

Są jeszcze inne potrzebne dokumenty wynikające z Ustawy: po-
twierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu pielęgniarki 
i wskazujące na nienaganną postawę etyczną. Być może Pan Redaktor 
Naczelny Portalu chce, aby uprawnionym był Minister Zdrowia lub 
inne urzędy państwowe. Tym sposobem uderza w prestiż i samo-
rządność pielęgniarek i położnych i nie chce statusu niezależności.

Nadzorując pracę biura Izby jako kierownik zapewne zwracał Pan 
uwagę na realizację zadań w Dziale Rejestru, chyba że był to nadzór 
„bardzo iluzoryczny”, co podkreśla Pańska wypowiedź na Portalu.

Zwrot „pani” dla znacznej części społeczeństwa jest grzecznościo-
wy i nie widzę w nim nic nieodpowiedniego, w wręcz przeciwnie. 
Natomiast smutnym jest fakt, że w swoich wypowiedziach depre-
cjonuje Pan Samorząd, będąc jego członkiem i pełniąc w przeszłości 
tyle ważnych ról w strukturach.

Mamy w kraju 16 samorządów zawodów zaufania publicznego, 
każdy z nich ma podobne struktury organizacyjne (Rada, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Dyscyplinarny, Komisja Rewi-
zyjna, itp.), ale poza Samorządem Pielęgniarek i Położnych członko-
wie nie działają na ich szkodę uznając konstytucyjną zasadę samo-
rządności, niezależności zawodowej i wynikające z nich pozytywne 
wartości dla rozwoju zawodowego. Status zawodu samodzielnego 
jest nobilitacją dla członków Samorządu. Dowodem na to jest fakt, 
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że ratownicy i psycholodzy od lat zabiegają o utworzenie własnych 
samorządów, a w nieodległej przeszłości ten przywilej wywalczyli 
diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.

Opluwając publicznie własny Samorząd, na kształt którego w prze-
szłości miał Pan również wpływ, działa Pan nie tylko na szkodę jego 
członków, ale obnaża również własną mało etyczną osobowość.

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pozna-
niu nie dają przyzwolenia na zwykłe zacietrzewione krytykanctwo 
uprawiane przez Pana. Krytyka - tak - ale konstruktywna dla dobra 
pielęgniarek i położnych.

Pozostaję z nadzieją na analizę zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej RP, a zwłaszcza: pkt 5 Przyrzeczenia, pkt 1 
i 3 działu III Pielęgniarka / położna a samorząd, dogłębną refleksję 
i wyciągniecie wniosków na przyszłość.

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Teresa Kruczkowska
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O  
dpowiedź NFZ na pismo NIPiP z 11.01.2022 r.

Data: 20.01.2022 r.

Zastępca Prezesa ds. Medycznych  
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Znak sprawy:  
DSOZ-DPZ.401.5.20222022.17309.KABA

Pani Zofia Małas  
Prezes NRPiP 
Pani Joanna Walewander  
Sekretarz NRPiP

dotyczy: Stanowiska nr 56 Prezydium NRPiP z dnia 11 stycznia 2022 r.

Szanowna Pani Prezes,

odnosząc się do postulatów przekazanych w ww. Stanowis ku, 
w spra wie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej jednos-
tek roz liczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawo wej 
opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
pielęgniarki szkolnej, w tym na funkcjonowanie praktyk pielęgniar-
skich czy podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej uprzejmie 
informuję, że zmiany finansowe w tym obszarze świadczeń nastąpią 
na podstawie realizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej1, 
a także rekomendacji Zespołu do spraw zmian w podstawowej opie-
ce zdrowotnej2, zatwierdzonych i przekazanych do realizacji przez 
Ministra Zdrowia.

Z uwagi na wymogi ustawowe oraz rozpoczęty proces przygoto-
wywania systemu ochrony zdrowia do pełnego wdrożenia opieki 
koordynowanej w poz, zadania dotyczące zmian traktowane są prio-
rytetowo z uwzględnieniem wielu nowych aspektów systemowych, 
w tym również finansowych. Z tego względu przewidywane regula-
cje będą dotyczyły szerszego kontekstu zadaniowego określającego 
wartość stawki kapitacyjnej.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
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Poszczególne zmiany będą wdrażane stopniowo, a finansowanie 
będzie rosło adekwatnie do zwiększającego się zakresu zadań zwią-
zanych z koordynacją opieki nad pacjentami w różnym wieku, sta-
nie zdrowia i choroby, a także wydolności w samoopiece wg. skali 
Barthel.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1050 ze zm.),
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Min. 

Zdrow. poz.49).

Z poważaniem 
Bernard Waśko 

Zastępca Prezesa  
ds. Medycznych

Kontakt
Barbara Kaczmarska, tel. 22 572 64 89,  
e-mail: barbara.kaczmarska@nfz.gov.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna
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P  
ismo NIPiP do Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 11 lutego 2022 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
-DM-0025.20.2022.MK

Pan Filip Nowak  
Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 
2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 
z 2019 r., poz.1864) zostały wprowadzone porady pielęgniarki w po-
radni chirurgii ogólnej, diabetologicznej, kardiologicznej oraz porady 
położnej w zakresie położnictwa i ginekologii, których możliwość 
realizowania określono w ww. rozporządzeniu.

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 
2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, wprowadzono określone wartości dla ww. 
porad.

W związku z powyższym, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o udzie-
lenie następujących informacji:

1)  Ile podmiotów leczniczych zawarło umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na udzielania świadczeń ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej w zakresie porady pielęgniarki w poradni 
chirurgii ogólnej, diabetologicznej, kardiologicznej oraz porady 
położnej w zakresie położnictwa i ginekologii w roku 2021 oraz 
czy wskaźnik liczby zawartych umów uległ zmianie w stosunku 
do 2020 r.;

Podstawowa Opieka Zdrowotna
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2) Ile pielęgniarek i położnych wystawiło recepty w ramach po-
rady pielęgniarki w poradni chirurgii ogólnej, diabetologicznej, 
kardiologicznej oraz porady położnej w zakresie położnictwa 
i ginekologii w roku 2021 oraz czy wskaźnik wystawionych recept 
uległ zmianie w stosunku do 2020 r.;

3) Ile pielęgniarek i położnych wystawiło skierowania na okreś-
lone badania w ramach porady pielęgniarki w poradni chirurgii 
ogólnej, diabetologicznej, kardiologicznej oraz porady położnej 
w zakresie położnictwa i ginekologii w roku 2021 oraz czy wskaź-
nik liczby wystawionych skierowań uległ zmianie w stosunku 
do 2020 r.

Pozyskane dane pozwolą na poznanie liczby podmiotów leczni-
czych, które wystąpiły o zawarcie umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń gwarantowane 
w zakresie ww. porad oraz możliwość porównania danych w latach 
2020-2021 oraz na zdiagnozowanie, w jaki sposób wdrożenie tych 
porad wpłynęło na poprawę dostępności do ww. świadczeń.

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko nr 56 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej 
oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych  

za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej  

oraz pielęgniarki szkolnej

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związ-
ku z drastycznym wzrostem koszów funkcjonowania praktyk 
zawodowych oraz podmiotów leczniczych podstawowej opieki 
zdrowotnej stoi na stanowisku, iż konieczne jest zwiększenie 
wysokości stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek 
rozliczeniowych dla świadczeń realizowanych przez pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Zasadne i konieczne jest także podwyższenie współczynników 
odpowiednich dla właściwej grupy wiekowej dla świadczenio-
biorcy oraz wprowadzenie dla nich dodatkowych grup wieko-
wych: osoby w wieku od 7. do 39. roku życia - współczynnik 
1,0; osoby w wieku od 40. do 65. roku życia - współczynnik 1,2; 
osoby w wieku od 66. do 75. roku życia - współczynnik 2,7; osoby 
w wieku powyżej 75. roku życia - współczynnik 3,1.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
konieczne jest wprowadzenie świadczenia dodatkowo finansowa-
nego w zakresie zadań pielęgniarki POZ dla pacjentów oczekują-
cych na objęcie opieką długoterminową domową lub hospicyjną, 
którzy otrzymali 40 lub mniej punktów w skali Barthel, lecz 
nadal pozostają pod opieką pielęgniarki POZ.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
w związku z rosnącą inflacją następuje znaczący wzrost kosztów 
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76

Biuletyn nr 121/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów leczni-
czych. Rosną koszty zakupu wyrobów medycznych, materiałów 
biurowych, wzrastają koszty wdrażania i utrzymania informaty-
zacji, dojazdu do pacjenta, opłat za czynsze, energię elektryczną, 
ogrzewanie, przygotowanie gabinetów do wizyt pacjentów w re-
żimie sanitarnym, utylizacja odpadów medycznych oraz innych 
zewnętrznych usług księgowych. 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwraca 
uwagę, iż otrzymywane środki finansowe w wysokości 3% ryczał-
tu w celu utrzymania stanu gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w reżimie sanitarnym, pokrywają tylko w części 
koszty zapotrzebowania na środki ochrony osobistej dla pacjen-
tów, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz 
utylizację odpadów medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, 
iż pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej udzie-
lają świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19 w miejscu 
zamieszkania, często są to pacjenci z chorobami współistnieją-
cymi wymagającymi zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji. 
Należy podkreślić, iż powyższe nie znajduje odzwierciedlenia 
w dodatkowym finansowaniu świadczeń realizowanych przez 
pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, bowiem 
w zdecydowanej większości należą one do grupy wysokiego ry-
zyka ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem, szczególnie 
w miejscu zamieszkania.

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

Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.14.2.2022.MK 

Pani Marlena Maląg  
Minister Rodziny  
i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie in-
formuję, iż w związku z planowanym przez Ministerstwo Zdrowia 
i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwołaniem grupy robo-
czej, która wypracuje wspólne stanowisko w zakresie wprowadzenia 
zmian do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w za-
kresie funkcjonowania domów pomocy społecznej, a także stworzenia 
mechanizmu zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej, proszę o uwzględ-
nienie udziału w pracach grupy roboczej przedstawicieli Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od wielu lat przedstawiała 
propozycje rozwiązań w zakresie możliwości finansowania domów 
pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Samorząd pielęg-
niarek i położnych wielokrotnie wskazywał, iż mieszkańcy domów 
pomocy społecznej są osobami niesamodzielnymi, przewlekle chory-
mi i wymagającymi całodobowej, profesjonalnej opieki pielęgniarki.

Pragnę podkreślić, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych doło-
ży wszelkich starań, aby współpraca z przedstawicielami Ministerstw 
w powyższym zakresie w konsekwencji doprowadziła do zabezpie-
czenia kadry pielęgniarek w domach pomocy społecznej.

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Opieka Długoterminowa



78

Biuletyn nr 121/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ismo Ministra RiPS do NRPiP

Korespondencja  
w sprawie zabezpieczenia kadry pielęgniarek  

w domach pomocy społecznej

Warszawa /zgodnie ze znacznikiem czasu/

Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed  
Sekretarz Stanu 
DPS-V.070.58.2022.M

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do pisma z dnia 3 lutego br., znak NIPiP-NRPiP-
-DM.0025.14.2.2022.MK, bardzo dziękuję za dekarację współpracy 
w zakresie wypracowania rozwiązań finansowania świadczeń pielęg-
niarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zabez-
pieczenia kadry pielęgniarskiej w tych jednostkach.

Zapewniam, że zagadnienia związane ze świadczeniem usług pielę-
gniarskich w domach pomocy społecznej, różnym statusem pracow-
ników medycznych zatrudnionych w tych placówkach oraz w pod-
miotach ochrony zdrowia postrzegane są jako niezwykle istotne 
i od dłuższego czasu są przedmiotem stosownych analiz. Rozmowy 
dotyczące wprowadzenia zmian w powyższym zakresie, toczyły się 
w ramach spotkań roboczych przedstawicieli Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia w roku 2018 i 2019, 
jednakże wówczas nie udało się wypracować satysfakcjonujących 
rozwiązań.

Kwestia usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej za-
uważona została także przez Radę Pomocy Społecznej, co zaowo-
cowało powołaniem w jej ramach Zespołu ds. Rekomendacji w zak-
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resie usług medycznych, pielęgniarskich i opiekuńczych w domach 
pomocy społecznej.

Na spotkaniu przedstawicieli tut. resortu z przedstawicielami Mi-
nis terstwa Zdrowia oraz członkami ww. Zespołu, które odbyło się 
lipcu 2021 r., przedstawione zostały propozycje rozwiązania proble-
mu finansowania wynagrodzeń personelu medycznego, w domach 
pomocy społecznej, w tym poprzez przeniesienie środków NFZ 
z POZ na etaty pielęgniarskie w dps, refundację lub dofinansowanie 
przez NFZ etatów pielęgniarskich, określenie wskaźnika zatrudnie-
nia pielęgniarek w poszczególnych typach domów oraz poszerzenie 
uprawnień opiekunów medycznych. 

Propozycje te zos tały także pisemnie przekazane do Ministerstwa 
Zdrowia.

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia poinformowało, 
że obecnie prowadzi prace koncepcyjne dotyczące możliwości roz-
wiązania problemów. Ewentualne regulacje prawne w tym zakresie 
zostaną wypracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, dotych-
czasowe spotkania mają charakter roboczy.

Z poważaniem 
Stanisław Szwed  
Sekretarz Stanu 
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I  
nformacja Ministra Zdrowia

Informacja Ministra Zdrowia  
na temat opieki długoterminowej, w związku z planowanym 
posiedzeniem Komisji Polityki Senioralnej, Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej należą do świadczeń gwarantowanych, czyli 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w całości lub współ-
finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Wykaz i warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zak-
resu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej, w tym warunki dotyczące personelu medycz-
nego oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 ze zm.).

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej są reali-
zowane w warunkach stacjonarnych - w zakładach opiekuńczych 
dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. 
roku życia, oraz w warunkach domowych - przez pielęgniarską 
opiekę długoterminową domową i przez zespół długoterminowej 
opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych 
mechanicznie.

Świadczenia realizowane w zakładach opiekuńczych są udzie-
lane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdro-
wia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 
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rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu 
hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą pozio-
mu samodzielności, zwaną „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów 
lub mniej. Świadczenia te obejmują: świadczenia udzielane przez 
lekarza i pielęgniarkę, rehabilitację ogólną w podstawowym zak-
resie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia 
ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, świadczenia psycho-
loga, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie die-
tetyczne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, edukację zdrowotną 
polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny 
lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach 
domowych. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń 
gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy 
nieodpłatnie badania diagnostyczne i leki. Świadczeniobiorca 
przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyży-
wienia i zakwaterowania, z wyłączeniem żywienia dojelitowego 
i pozajelitowego, które finansowane jest w ramach komplekso-
wego świadczenia w cenie za osobodzień.

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 
są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel 
otrzymał 40 punktów lub mniej i obejmują: świadczenia udzie-
lane przez pielęgniarkę, przygotowanie świadczeniobiorcy i jego 
rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie 
umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością, świad-
czenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania, edu-
kację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych 
z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, 
pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczenio-
biorcy w domu.

Świadczenia realizowane przez zespół długoterminowej opieki 
domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych me-
chanicznie są udzielane świadczeniobiorcy z przewlekłą niewy-
dolnością oddechową, wymagającemu stosowania inwazyjnej, 
prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomij-
ną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, 
maski czy hełmy), ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej, 
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niewymagającemu hospitalizacji w oddziałach intensywnej tera-
pii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świad-
czeń, wymagającemu jednak stałego specjalistycznego nadzoru 
lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Świadczenia 
te obejmują: świadczenia udzielane przez lekarza i pielęgniar-
kę, świadczenia udzielane przez osobę prowadzącą fizjoterapię 
(z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością 
oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej, której czas trwania wynosi poniżej 8 godzin na 
dobę), badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię 
oddechową w warunkach domowych, w szczególności badania 
obrazowe, w tym RTG i USG ‒ w pełnym zakresie, oraz bada-
nia równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych 
w arterializowanej krwi kapilarnej. Ponadto do obowiązków 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży wentylowanych mechanicznie należy wyposażenie 
świadczeniobiorców w sprzęt, którego wykaz określa lp. 2 lit. A 
załącznika 4 do rozporządzenia, w szczególności respirator oraz 
sprzęt niezbędny do obsługi respiratora, w tym jednorazowego 
użycia. Minimalna liczba porad / wizyt w domu świadczeniobior-
cy jest zróżnicowana w zależności od czasu trwania wentylacji 
na dobę.

2. Finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej są finansowane 
są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te 
określają m. in. rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej, zasady rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem 
Zdrowia a świadczeniodawcami oraz kwotę zobowiązania NFZ 
wobec świadczeniodawcy. Wartość zakontraktowanych w danym 
roku świadczeń zdrowotnych zdeterminowana jest wysokością 
środków finansowych zapisanych w planach oddziałów woje-
wódzkich Funduszu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach, wyso-
kość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych 
ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości 
kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Fundu-

Opieka Długoterminowa



Tabele: wartość rozliczonych świadczeń, krotność rozliczonych osobodni, liczba pacjentów – dane NFZ

wartość rozliczonych świadczeń

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana  2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ 386 326 031,51 zł 394 688 598,81 zł 404 290 719,74 zł + 4,65%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 690 235 853,15 zł 800 899 124,67 zł 931 133 010,42 zł + 34,90%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 19 922 413,33 zł 25 846 380,09 zł 33 593 815,93 zł + 68,62%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

4 737 032,02 zł 5 654 171,71 zł 5 965 403,94 zł + 25,93%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

54 115 020,30 zł 61 295 681,74 zł 61 731 224,94 zł + 14,07%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 29 624 650,11 zł 30 781 933,44 zł 35 197 281,09 zł + 18,81%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 224 573 451,07 zł 218 436 430,83 zł 270 429 281,15 zł + 20,42%

Suma końcowa 1 409 534 451,49 zł 1 537 602 321,29 zł 1 742 340 737,20 zł + 23,61%

krotność rozliczonych osobodni

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ       15 280 231       15 139 672       15 213 358 - 0,44%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM        7 849 617        7 909 577        7 718 690 - 1,67%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY           153 952           156 596           162 835 + 5,77%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              9 243             10 704             11 216 + 21,35%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

          133 039           147 252           148 771 + 11,83%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE           184 779           189 441           217 376 + 17,64%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE        1 570 691        1 585 490        2 030 224 + 29,26%

Suma końcowa       25 181 552       25 138 732       25 502 470 + 1,27%

liczba pacjentów

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ             62 035             60 914             59 492 - 4,10%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM             41 267             40 775             39 508 - 4,26%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                 487                 511                 510 + 4,72%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

                  42                   44                   46 + 9,52%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              1 315               1 374               1 385 + 5,32%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE                 635                 675                 724 + 14,02%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE               6 181               7 029               7 464 + 20,76%

Suma końcowa           111 962           111 322           109 129 - 2,53%

2. Finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

d ługoterminowej

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej są finansowane są przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te 

określają m. in. rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, zasady rozliczeń 

pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcami oraz kwotę zobowiązania 

NFZ wobec świadczeniodawcy. Wartość zakontraktowanych w danym roku świadczeń 

zdrowotnych zdeterminowana jest wysokością środków finansowych zapisanych w planach 

oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach2, wysokość łącznych 

zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może 

przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu, a 

świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania nie stanowią 

zobowiązania Funduszu wynikającego z tej umowy. 

Należy dodać, iż od 1 stycznia 2021 r. w związku z ustawą z dnia 7 października 2020 r. 

o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), „bezlimitowo” finansowane są 

świadczenia udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18 r.ż., w tym świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najlepszej dostępności do świadczeń, 

Fundusz z roku na rok, sukcesywnie zwiększa środki w planie finansowym NFZ, przeznaczone 

na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, co 

obrazuje poniższa tabela:

Pozycja 
planu Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022*

B2.6

świadczenia 
pielęgnacyjne i 
opiekuńcze w 
ramach opieki 
długoterminowej

1 641 633 000 zł 1 907 236 000 zł 2 197 213 000 zł 2 269 019 000 zł 2 327 432 000 zł

Plan finansowy na 2022 zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej w dniu 30 lipca 2021 r.

Wzrost środków w planie finansowym Funduszu przekłada się na wzrost finansowania i 

realizacji większości świadczeń opieki długoterminowej.

2 art. 132 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
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szu, a świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobior-
com w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania nie stanowią zo-
bowiązania Funduszu wynikającego z tej umowy.

Należy dodać, iż od 1 stycznia 2021 r. w związku z ustawą z dnia 
7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1875), „bezlimitowo” finansowane są świadczenia udzielane 
świadczeniobiorcom do ukończenia 18 r.ż., w tym świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najlepszej 
dos tęp ności do świadczeń, Fundusz z roku na rok, sukcesywnie 
zwiększa środki w planie finansowym NFZ, przeznaczone na 
realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej, co obrazuje poniższa tabela:

Plan finansowy na 2022 zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z 
Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 30 lipca 2021 r.

Wzrost środków w planie finansowym Funduszu przekłada się 
na wzrost finansowania i realizacji większości świadczeń opieki 
długoterminowej.

Tabele: wartość rozliczonych świadczeń, krotność rozliczonych 
osobodni, liczba pacjentów - dane NFZ

Opieka Długoterminowa



Tabele: wartość rozliczonych świadczeń, krotność rozliczonych osobodni, liczba pacjentów – dane NFZ

wartość rozliczonych świadczeń

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana  2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ 386 326 031,51 zł 394 688 598,81 zł 404 290 719,74 zł + 4,65%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 690 235 853,15 zł 800 899 124,67 zł 931 133 010,42 zł + 34,90%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 19 922 413,33 zł 25 846 380,09 zł 33 593 815,93 zł + 68,62%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

4 737 032,02 zł 5 654 171,71 zł 5 965 403,94 zł + 25,93%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

54 115 020,30 zł 61 295 681,74 zł 61 731 224,94 zł + 14,07%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 29 624 650,11 zł 30 781 933,44 zł 35 197 281,09 zł + 18,81%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 224 573 451,07 zł 218 436 430,83 zł 270 429 281,15 zł + 20,42%

Suma końcowa 1 409 534 451,49 zł 1 537 602 321,29 zł 1 742 340 737,20 zł + 23,61%

krotność rozliczonych osobodni

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ       15 280 231       15 139 672       15 213 358 - 0,44%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM        7 849 617        7 909 577        7 718 690 - 1,67%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY           153 952           156 596           162 835 + 5,77%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              9 243             10 704             11 216 + 21,35%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

          133 039           147 252           148 771 + 11,83%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE           184 779           189 441           217 376 + 17,64%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE        1 570 691        1 585 490        2 030 224 + 29,26%

Suma końcowa       25 181 552       25 138 732       25 502 470 + 1,27%

liczba pacjentów

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ             62 035             60 914             59 492 - 4,10%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM             41 267             40 775             39 508 - 4,26%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                 487                 511                 510 + 4,72%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

                  42                   44                   46 + 9,52%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              1 315               1 374               1 385 + 5,32%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE                 635                 675                 724 + 14,02%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE               6 181               7 029               7 464 + 20,76%

Suma końcowa           111 962           111 322           109 129 - 2,53%

Tabele: wartość rozliczonych świadczeń, krotność rozliczonych osobodni, liczba pacjentów – dane NFZ

wartość rozliczonych świadczeń

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana  2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ 386 326 031,51 zł 394 688 598,81 zł 404 290 719,74 zł + 4,65%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 690 235 853,15 zł 800 899 124,67 zł 931 133 010,42 zł + 34,90%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 19 922 413,33 zł 25 846 380,09 zł 33 593 815,93 zł + 68,62%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

4 737 032,02 zł 5 654 171,71 zł 5 965 403,94 zł + 25,93%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

54 115 020,30 zł 61 295 681,74 zł 61 731 224,94 zł + 14,07%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 29 624 650,11 zł 30 781 933,44 zł 35 197 281,09 zł + 18,81%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 224 573 451,07 zł 218 436 430,83 zł 270 429 281,15 zł + 20,42%

Suma końcowa 1 409 534 451,49 zł 1 537 602 321,29 zł 1 742 340 737,20 zł + 23,61%

krotność rozliczonych osobodni

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ       15 280 231       15 139 672       15 213 358 - 0,44%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM        7 849 617        7 909 577        7 718 690 - 1,67%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY           153 952           156 596           162 835 + 5,77%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              9 243             10 704             11 216 + 21,35%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

          133 039           147 252           148 771 + 11,83%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE           184 779           189 441           217 376 + 17,64%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE        1 570 691        1 585 490        2 030 224 + 29,26%

Suma końcowa       25 181 552       25 138 732       25 502 470 + 1,27%

liczba pacjentów

zakres świadczeń 2018 r. 2019 r. 2020 r. zmiana 2018- 
2020 r.

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 
DOMOWEJ             62 035             60 914             59 492 - 4,10%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 
OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM             41 267             40 775             39 508 - 4,26%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                 487                 511                 510 + 4,72%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI 
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

                  42                   44                   46 + 9,52%

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - 
LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

              1 315               1 374               1 385 + 5,32%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE                 635                 675                 724 + 14,02%

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ - DLA 
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE               6 181               7 029               7 464 + 20,76%

Suma końcowa           111 962           111 322           109 129 - 2,53%
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3. Wycena świadczeń gwarantowanych  
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  
w ramach opieki długoterminowej

W związku z prośbą o przekazanie informacji w kwestii pro-
ponowanych w ostatnich miesiącach wycen świadczeń w opiece 
długoterminowej, uprzejmie informuję, że w dniu 9 lipca 2021 r. 
zostało przekazane Prezesowi AOTMiT zlecenie na ustalenie 
taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pie-
lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pac-
jentów wentylowanych mechanicznie. W dniu 30 listopada 2021 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przekazała 
do zatwierdzenia projekt opracowanych taryf. Minister Zdrowia 
zatwierdził przedstawione taryfy oraz projekt obwieszczenia, 
wydał zgodę na publikację w BIP Agencji.

Opieka Długoterminowa
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W toku prac analitycznych Agencji uwidoczniła się potrzeba 
wprowadzenia zmian warunków udzielania świadczenia dłu-
goterminowej domowej wentylacji mechanicznej. Ministerstwo 
Zdrowia uruchomiło proces analityczny w przedmiotowym ob-
szarze. Obecnie oczekujemy na przekazanie materiałów przez 
konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii.

Jednocześnie uprzejmie informuję że w chwili obecnej ww. 
świadczenia są finansowane na zasadach określonych w zarządze-
niu nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej, z uwzględnieniem taryfy określonej 
w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie taryf 
świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Do rozliczania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej we wszystkich zakresach, realizo-
wanych na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, służą następujące produkty rozliczeniowe, 
określone w zał. 1b do zarządzenia ww. Nr 22/2021/DSOZ Pre-
zesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ra-
mach opieki długoterminowej:

Opieka Długoterminowa



Lp. Nazwa zakresu świadczeń Nazwa produktu rozliczeniowego
Waga punktowa 

produktu 
rozliczeniowego 

Taryfa*

1 2 5 7

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel 4,29**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0 - 
40 w skali Barthel 5,46**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel żywionego 
dojelitowo 7,75** X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta  z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał  do 8 pkt 
wg skali Glasgow 6,14**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta  z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał  do 8 pkt 
wg skali Glasgow i żywionego dojelitowo 9,60** X

osobodzień pobytu w ZPO/ ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel  żywionego 
pozajelitowo, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali 
Glasgow

13,19** X

osobodzień pobytu weterana poszkodowanego w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL 4,29**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel 7,09**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, 
żywionych dojelitowo 10,55** X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do ukończenia 3 roku życia  lub dzieci i młodzieży z liczbą 
punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow 9,14**

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do ukończenia 3 roku życia  lub dzieci i młodzieży z liczbą 
punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow, żywionych dojelitowo  12,60** X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, w tym 
również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali Glasgow oraz 
dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych pozajelitowo

16,19** X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 11,21

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo 14,67 X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych 
pozajelitowo 18,26 X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie 14,44

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo 17,90 X

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo 21,49 X

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
metodą inwazyjną 5,41

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na 
podłożu chorób nerwowo-mięśniowych

5,02

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową 
na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych ***

4,91

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą 
niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych

4,39 x

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą 
niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych

3,56 x

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie 
metodą inwazyjną 5,57

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie 
metodą nieinwazyjną w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia bez względu na 
czas trwania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

5,08

osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla 
pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania 1,0

osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla 
pacjentów przebywających pod tym samym  adresem zamieszkania 0,5

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych 

1
świadczenia w zakładzie 
pielęgnacyjno – opiekuńczym / 
opiekuńczo - leczniczym

5
świadczenia zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie

2

świadczenia w zakładzie 
pielęgnacyjno – opiekuńczym dla 
dzieci i młodzieży /  opiekuńczo - 
leczniczym dla dzieci i młodzieży

3

świadczenia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym dla 
pacjentów wentylowanych 
mechanicznie / opiekuńczo - 
leczniczym dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie

4

świadczenia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie / 
opiekuńczo – leczniczym dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie

*** dla pacjentów wentylowanych mechanicznie powyżej 16 godzin na dobę
Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. "osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów 
przebywajacych pod róznymi adresami zamieszkania", któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

* uwzględniona na podstawie załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w 
rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 
28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz załącznika do Obwieszczenia 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i 
opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
**  od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

6
świadczenia zespołu długoterminowej 
opieki domowej dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie

7
świadczenia w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej 

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń 
gwarantowanych
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4. Strategia deinstytucjonalizacji  
opieki długoterminowej nad osobami starszymi

Mając na uwadze potrzebę przeniesienia ciężaru zdrowotnej 
opieki długoterminowej z opieki stacjonarnej na opiekę śro-
dowiskową i domową oraz intensyfikacji dostępnego wsparcia 
zdrowotnego osób starszych oraz ich opiekunów w środowisku 
lokalnym, Ministerstwo Zdrowia opracowało Strategię deinsty-
tucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami starszymi będącą 
załącznikiem nr 1 do dokumentu strategicznego pn. „Zdrowa 
przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia 
na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, stanowiącego pod-
stawę wydatkowania środków unijnych w kolejnej perspektywie 
finansowej UE. 

Celem nadrzędnym Strategii w części dedykowanej osobom 
starszym ma być poprawa zdrowia i jakości życia związanej 
ze zdrowiem u osób starszych i ich opiekunów oraz wsparcie 
w utrzymaniu ich niezależności umożliwiającej im jak najdłuż-
sze funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Działania w tym 
zakresie koncentrują się przede wszystkim na rozwoju środo-
wiskowych i domowych form opieki długoterminowej, opieki 

* uwzględniona na podstawie załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf 
świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie 
taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf 
świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf 
świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, oraz załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 
taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej

** od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

*** dla pacjentów wentylowanych mechanicznie powyżej 16 godzin na dobę

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. „osobodnia 
za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej 
dla pacjentów przebywajacych pod róznymi adresami zamieszkania”, któremu 
przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.
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paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki nad osobami z chorobami 
mózgu skutkującymi zaburzeniami pamięci (w tym zaburze-
niami otępiennymi takimi jak choroba Alzheimera), a także po-
szerzeniu wsparcia zdrowotnego dla opiekunów osób starszych 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Działania w ramach poszczególnych obszarów strategicznych 
dokumentu na rzecz osiągnięcia celu nadrzędnego przewidują 
m.in:

▶ podniesienie kompetencji kadr opiekuńczych udzielających 
świadczeń opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej 
i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych;

▶  rozwój dziennej opieki zdrowotnej dla osób starszych 
poprzez poszerzanie form dziennej opieki medycznej dla 
osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym 
unkcjonowaniu, w tym osób z zaburzeniami otępiennymi;

▶ poprawę dostępności domowej opieki zdrowotnej dla osób 
starszych poprzez włączenie dodatkowych kadr medycz-
nych do personelu zapewniającego opiekę długoterminową 
oraz opiekę paliatywną i hospicyjną udzielanej w warun-
kach domowych;

▶ rozwój innowacyjnych form opieki zdrowotnej dla osób 
starszych poprzez zwiększenie dostępności usług z zakresu 
telemedycyny w ramach opieki zdrowotnej nad osobami 
starszymi;

▶ wsparcie zdrowotne opiekunów nieformalnych osób star-
szych poprzez zapewnienie wsparcia edukacyjnego, infor-
macyjnego i psychologicznego dostępnym w środowisku 
lokalnym oraz zdalnie;

▶ koordynację dostępnej informacji na temat świadczeń 
i usług zdrowotnych dla osób starszych i ich opiekunów 
istniejących w systemie publicznej ochrony zdrowia.

Działania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych 
obszarów strategicznych dokumentu zostaną sfinansowane ze 
środków krajowych (środki NPZ na lata 2021-2025, środki NFZ, 
środki budżetu państwa) oraz unijnych (środki EFS+ w ramach 
realizacji KPO na lata 2021-2027, środki RPO, środki Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021).

Opieka Długoterminowa



89

Biuletyn nr 121/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia po-
lityki publicznej pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne roz-
woju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą 
do 2030 r.”: 

▶ został przyjęty w dniu 09.12..2021 r. przez Stały Komitet 
Rady Ministrów i zarekomendowany Radzie Ministrów 
(RM);

▶ Rada Ministrów przyjęła uchwałę w trybie obiegowym 
w dniu 27.12.2021 r.;

▶ po ostatecznej kontroli formalno-prawnej dokonanej przez 
RCL uchwała zostanie skierowana do podpisu Prezesa 
Rady Ministrów;

▶ poddawany jest obecnie konsultacjom z KE, gdzie jednym 
z głównych zarzutów jest brak jednych ram strategicznych 
dla opieki długoterminowej w Polsce (w zakresie zdrowia 
i pozostałych).

Należy również zaznaczyć, że rozwój oraz poprawa dostępności 
i jakości opieki długoterminowej w Polsce stanowi jeden z ob-
szarów reform uwzględnionych w Krajowym Planie Odbudowy 
i Odporności (KPO).

5. Zawody medyczne związane z opieką długoterminową
1. Lekarze
Grupy lekarzy wskazanych do udzielania świadczeń w zakresie 

opieki długoterminowej:
■ dla dorosłych: lekarze chorób wewnętrznych lub medycyny 

rodzinnej, lub geriatrii, oraz konsultujący lekarze psychiatrii 
oraz neurologii,

■ dla dzieci: lekarze pediatrii, rehabilitacji, lekarze ze specja-
lizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji albo 
lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, reha-
bilitacji medycznej, pediatrii,

■ dla pacjentów chorych na AIDS lub zakażonych HIV: lekarze 
chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej oraz lekarze 
psychiatrii i chorób zakaźnych, a także lekarze ze specjaliza-
cją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, psychiatrii 
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zakaźnych, lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych, 

psychiatrii i chorób zakaźnych,

  dla pacjentów wentylowanych mechanicznie: lekarze anestezjologii i intensywnej 

terapii, rehabilitacji medycznej,  neurologii, chorób płuc lub lekarze ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, 

 neurologii, chorób płuc, lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i 

intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc.

Uzupełnieniem ciągłości świadczeń z zakresu opieki długoterminowej jest opieka paliatywna 

i hospicyjna.

STATYSTYKA: liczba lekarzy wykonujących zawód (wg NIL):

Liczba 
specjalistów

Liczba 
specjalistów I st.

Razem
Liczba 

specjalistów
Liczba 

specjalistów I st.
Razem

Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód
Choroby wewnętrzne 18099 10710 28809 19416 9748 29164 355 1,23%

Geriatria 338 0 338 534 0 534 196 57,99%
Medycyna rodzinna 10536 350 10886 11239 273 11512 626 5,75%

Neurologia 3293 905 4198 3706 783 4489 291 6,93%
Psychiatria 3397 614 4011 3902 501 4403 392 9,77%

Neurologia dziecięca 410 1 411 467 0 467 56 13,63%
Pediatria 7030 7758 14788 7992 7166 15158 370 3%

Rehabilitacja 
medyczna

1674 211 1885 1893 166 2059 174 9%

Choroby zakaźne 976 132 1108 1012 114 1126 18 2%
Anestezjologia i 

intensywna terapia
5199 1342 6541 5982 1198 7180 639 10%

Choroby płuc 2592 205 2797 2623 182 2805 8 0%
Choroby płuc dzieci 9 0 9 117 0 117 108 1200%

Medycyna paliatywna 393 0 393 580 0 580 187 48%

stan na 31.12.2021stan na 31.12.1015

Dziedzina specjalizacji

WZROST LICZBY 
LEKARZY 

w stosunku do 
2015 roku o

WZROST 
w (%)

Grupy lekarzy wskazanych do udzielania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i 

hospicyjnej:

 Dla dorosłych - lekarze medycyny paliatywnej, lekarze w trakcie specjalizacji 

w dziedzinie medycyny paliatywnej,  lekarze legitymujący się dokumentem ukończenia 

kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, 

dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i  psychicznych, 

organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą 

uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub 

podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia 

specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

 Dla dzieci - lekarze pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej,  onkologii 

i hematologii dziecięcej,  anestezjologii i intensywnej terapii,  chirurgii dziecięcej, 

medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej oraz lekarze w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie: pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii 
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i chorób zakaźnych, lub lekarze w trakcie specjalizacji z dzie-
dziny: chorób wewnętrznych, psychiatrii i chorób zakaźnych,

■ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie: lekarze aneste-
zjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, neu-
rologii, chorób płuc lub lekarze ze specjalizacją I stopnia 
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji 
medycznej, neurologii, chorób płuc, lub lekarze w trakcie 
specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii, 
rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc.

Uzupełnieniem ciągłości świadczeń z zakresu opieki długoter-
minowej jest opieka paliatywna i hospicyjna

STATYSTYKA: liczba lekarzy wykonujących zawód (wg NIL):

Grupy lekarzy wskazanych do udzielania świadczeń w zakresie 
opieki paliatywnej i hospicyjnej:

■ Dla dorosłych - lekarze medycyny paliatywnej, lekarze w trak-
cie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lekarze 
legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego 
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatyw-
nej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych 
i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną 
posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego 
lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akre-
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dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny 

paliatywnej, medycyny rodzinnej, a także lekarze legitymujący się dokumentem 

ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny 

paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych 

lub kursu z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi, organizowanego przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą 

uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub 

jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 

medycyny paliatywnej.

STATYSTYKA: liczba lekarzy wykonujących zawód (wg NIL):

Liczba 
specjalistów

Liczba 
specjalistów I st.

Razem
Liczba 

specjalistów
Liczba 

specjalistów I st.
Razem

Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód
Medycyna rodzinna 10536 350 10886 11239 273 11512 626 5,75%
Neurologia dziecięca 410 1 411 467 0 467 56 13,63%

Pediatria 7030 7758 14788 7992 7166 15158 370 3%
Anestezjologia i 

intensywna terapia
5199 1342 6541 5982 1198 7180 639 10%

Medycyna paliatywna 393 0 393 580 0 580 187 48%
Neonatologia 1443 1 1444 1656 1 1657 213 15%

Onkologia i 
hematologia dziecięca

174 0 174 234 0 234 60 34%

Chirurgia dziecięca 802 301 1103 870 276 1 146 43 4%

stan na 31.12.2021stan na 31.12.1015

Dziedzina specjalizacji

WZROST LICZBY 
LEKARZY 

w stosunku do 
2015 roku o

WZROST 
w (%)

Z powyższego zatem wynika szeroki katalog lekarzy, którzy mogą brać udział 

w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki długoterminowej. Większość z wymienionych 

specjalizacji to specjalizacje priorytetowe określone w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz.U. 2020 

poz. 1156) - zaznaczono je w poniższej tabeli:

STATYSTYKA: liczba lekarzy w trakcie specjalizacji: 
Liczba osób w trakcie 

specjalizacji. TRYB 
REZYDENCKI

Liczba osób w trakcie 
specjalizacji. TRYB 
POZAREZYDENCKI

Liczba osób w trakcie 
specjalizacji. RAZEM

priorytetowa
Anestezjologia i intensywna 

terapia
1303 144 1447

priorytetowa Chirurgia dziecięca 160 10 170
Choroby płuc 123 125 248

Choroby płuc dzieci 22 37 59
priorytetowa Choroby wewnętrzne 2326 234 2560
priorytetowa Choroby zakaźne 66 67 133
priorytetowa Geriatria 30 85 115
priorytetowa Medycyna paliatywna 5 116 121
priorytetowa Medycyna rodzinna 1825 487 2312
priorytetowa Neonatologia 257 65 322

Neurologia 619 54 673
priorytetowa Neurologia dziecięca 61 54 115
priorytetowa Onkologia i hematologia dziecięca 27 39 66
priorytetowa Pediatria 2125 77 2202
priorytetowa Psychiatria 1080 137 1217
priorytetowa Psychiatria dzieci i młodzieży 158 68 226

Rehabilitacja medyczna 79 125 204

Dziedzina specjalizacji

Mając na uwadze powyższe dane tabelaryczne należy stwierdzić, że istnieje wystarczająca 

baza kadry lekarskiej możliwej do zabezpieczenia tych świadczeń. 

91

Biuletyn nr 121/2021    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

dytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej

■ Dla dzieci - lekarze pediatrii, neonatologii, neurologii dzie-
cięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i in-
tensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatyw-
nej, medycyny rodzinnej oraz lekarze w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie: pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, 
onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i intensyw-
nej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, me-
dycyny rodzinnej, a także lekarze legitymujący się dokumen-
tem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problema-
tyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych lub kursu 
z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi, organizowane-
go przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do 
kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy 
lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia spe-
cjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.

STATYSTYKA: liczba lekarzy wykonujących zawód (wg NIL): 

Z powyższego zatem wynika szeroki katalog lekarzy, którzy 
mogą brać udział w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opie-
ki długoterminowej. Większość z wymienionych specjalizacji 
to specjalizacje priorytetowe określone w art. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 
priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. 2020 poz. 1156) - zaz-
naczono je w poniższej tabeli:

Opieka Długoterminowa



dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny 

paliatywnej, medycyny rodzinnej, a także lekarze legitymujący się dokumentem 

ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny 

paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych 

lub kursu z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi, organizowanego przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą 

uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub 

jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 

medycyny paliatywnej.

STATYSTYKA: liczba lekarzy wykonujących zawód (wg NIL):

Liczba 
specjalistów

Liczba 
specjalistów I st.

Razem
Liczba 

specjalistów
Liczba 

specjalistów I st.
Razem

Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód Wyk. Zawód
Medycyna rodzinna 10536 350 10886 11239 273 11512 626 5,75%
Neurologia dziecięca 410 1 411 467 0 467 56 13,63%

Pediatria 7030 7758 14788 7992 7166 15158 370 3%
Anestezjologia i 

intensywna terapia
5199 1342 6541 5982 1198 7180 639 10%

Medycyna paliatywna 393 0 393 580 0 580 187 48%
Neonatologia 1443 1 1444 1656 1 1657 213 15%

Onkologia i 
hematologia dziecięca

174 0 174 234 0 234 60 34%

Chirurgia dziecięca 802 301 1103 870 276 1 146 43 4%

stan na 31.12.2021stan na 31.12.1015

Dziedzina specjalizacji

WZROST LICZBY 
LEKARZY 

w stosunku do 
2015 roku o

WZROST 
w (%)

Z powyższego zatem wynika szeroki katalog lekarzy, którzy mogą brać udział 

w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki długoterminowej. Większość z wymienionych 

specjalizacji to specjalizacje priorytetowe określone w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz.U. 2020 

poz. 1156) - zaznaczono je w poniższej tabeli:

STATYSTYKA: liczba lekarzy w trakcie specjalizacji: 
Liczba osób w trakcie 

specjalizacji. TRYB 
REZYDENCKI

Liczba osób w trakcie 
specjalizacji. TRYB 
POZAREZYDENCKI

Liczba osób w trakcie 
specjalizacji. RAZEM

priorytetowa
Anestezjologia i intensywna 

terapia
1303 144 1447

priorytetowa Chirurgia dziecięca 160 10 170
Choroby płuc 123 125 248

Choroby płuc dzieci 22 37 59
priorytetowa Choroby wewnętrzne 2326 234 2560
priorytetowa Choroby zakaźne 66 67 133
priorytetowa Geriatria 30 85 115
priorytetowa Medycyna paliatywna 5 116 121
priorytetowa Medycyna rodzinna 1825 487 2312
priorytetowa Neonatologia 257 65 322

Neurologia 619 54 673
priorytetowa Neurologia dziecięca 61 54 115
priorytetowa Onkologia i hematologia dziecięca 27 39 66
priorytetowa Pediatria 2125 77 2202
priorytetowa Psychiatria 1080 137 1217
priorytetowa Psychiatria dzieci i młodzieży 158 68 226

Rehabilitacja medyczna 79 125 204

Dziedzina specjalizacji

Mając na uwadze powyższe dane tabelaryczne należy stwierdzić, że istnieje wystarczająca 

baza kadry lekarskiej możliwej do zabezpieczenia tych świadczeń. 
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Mając na uwadze powyższe dane tabelaryczne należy stwier-
dzić, że istnieje wystarczająca baza kadry lekarskiej możliwej do 
zabezpieczenia tych świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia na bieżąco podejmuje działania w zak-
resie zapewnienia na rynku pracy optymalnej liczby lekarzy i le-
karzy dentystów posiadających kwalifikacje specjalisty, w tym 
również dla dziedzin związanych z opieką długoterminową oraz 
paliatywną i hospicyjną.

Działania te mają na celu zniwelowanie do minimum nieko-
rzystnego obrazu demograficznego w tych dziedzinach medycyny 
chociażby poprzez zapewnienie wszystkim młodym lekarzom 
kończącym staż podyplomowy możliwości zrealizowania szko-
lenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury (rezydenturą objęte 
są między innymi wszystkie specjalizacje wymienione w powyż-
szych tabelach). Warto przy tym podkreślić, że ustalane przez 
resort zdrowia limity miejsc rezydenckich, co do zasady, mają 
na celu stymulować wzrost liczby specjalistów w dziedzinach 
najbardziej deficytowych (dziedziny priorytetowe oznaczone są 
w tabeli), w których występuje największe zapotrzebowanie na 
specjalistów). Lekarze, którzy wybiorą priorytetowe dziedziny 
medycyny, jako przedmiot specjalizacji odbywany w trybie re-
zydenckim, maja szansę już na starcie otrzymać wyższe wynag-
rodzenie.

STATYSTYKA: liczba lekarzy w trakcie specjalizacji:

Opieka Długoterminowa



Wzrost wynagrodzeń dla rezydentów od 2016 roku

rezydentura 
zwykła

podwyżka w 
stusunku do 

poprzedniego 
okresu

rezydentura 
priorytetowa

podwyżka w 
stusunku do 

poprzedniego 
okresu

rezydentura 
zwykła

podwyżka w 
stusunku do 

poprzedniego 
okresu

rezydentura 
priorytetowa 

podwyżka w 
stusunku do 

poprzedniego 
okresu

Wynagrodzenia zasadnicze 2016 sty. 3170 3602 3458 3890
2017 sty. 3 170 3 602 3 458 3 890
2017 lip. 3 570 400 4 070 468 3 891 433 4 391 501
2018 sty. 3 675 106 4 190 120 4 006 115 4 520 129
2018 lip. 4 000 325 4 700 510 4 500 494 5 300 780
2019 lip. 4 082 82 4 700 0 4 500 0 5 300 0

2020 lip. 4 299 4 793 4 633 5 300

2021 lipiec 5 478 1 179 5 752 959 5 643 1 010 5 862 562

Fakultatywne zwiększenie 
wynagrodzenia 

zasadniczego wprowadzone 
ustawą (zł)

od 1 lipca 2018 bon 
patriotyczny 600 700 600 700

Tabela pokazuje realizację postulatów wzrostu wysokości wynagrodzń zasadniczych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury

Wzrost wynagrodzeń rezydentów 

Przez pierwsze 2 lata rezydentury Po 2 latach rezydentury

Wynagrodzenia zasadnicze 
rezydentów ustalone 
rozporządzeniem (zł)

W celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w podmiotach leczniczych, finansowanych ze 

środków publicznych, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono rozwiązanie 

(tzw. bon patriotyczny), dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne 

w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie (dziedzina 

niepriorytetowa) lub 700 zł miesięcznie (dziedzina priorytetowa). Aby otrzymać wyższe 

wynagrodzenie zasadnicze lekarz musi zobowiązać się do przepracowania w podmiocie 

leczniczym w Polsce, finansowanym ze środków publicznych łącznie 2 lata w ciągu kolejnych 

pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Równorzędnie prowadzone są działania mające na celu poprawę atrakcyjności zawodów 

medycznych i warunków pracy pracowników medycznych. Działania te dotyczą aktualizacji 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród innych przykładowych działań systemowych należy wymienić:

 wprowadzenie zwiększenia limitów przyjęć na kierunek lekarski. Limit został 

zwiększony w stosunku do 2015 r. o 2851 miejsc i obecnie wynosi łącznie 9 039 miejsc 

(w tym 7 215 to studia w języku polskim). Jednocześnie zwiększyła się liczba uczelni 

prowadzących kształcenie z 14 w 2015 r. do 22 w 2021 r. Dodatkowo Minister Zdrowia 

od roku akademickiego 2021/2022 uruchomił kredyt na studia medyczne odpłatne 

prowadzone w języku polskim. Przedsięwzięcie to umożliwi studiowanie ludziom 

zdolnym i czującym powołanie do wykonywania tego zawodu bez względu na status 

majątkowy i możliwości finansowania kosztownych studiów. Zakładamy, że kredyt na 

studia medyczne wygeneruje docelowo więcej o ok. 1000 miejsc szkoleniowych dla 

nowych studentów medycyny. W celu zaś zwiększenia potencjału dydaktycznego 

uczelni medycznych, zarówno w aspekcie personalnym, jak również inwestycyjnym 

(laboratoria, biblioteki, domy studenckie, centra symulacji, baza kliniczna) 
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Do najważniejszych działań, które mają zwiększyć liczebność 
lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinach najważniejszych 
z punktu widzenia epidemiologicznego państwa polskiego tzw. 
deficytowych

▶ jest wypracowanie rozwiązania o specjalnościach priory-
tetowych (spis tych dziedzin znajduje się w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych 
dziedzin medycyny z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1156) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w spra-
wie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego 
lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w 
ramach rezydentury z dnia 2 lipca 2021 r (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1218)). Dziedziny priorytetowe są to specjalizacji, 
w których Minister Zdrowia identyfikuje z jednej strony 
największe zapotrzebowanie na kadrę medyczną, z drugiej 
zaś potrzebę mobilizacji lekarzy poprzez system zachęt do 
ich wybierania jako dziedziny szkolenia specjalizacyjnego. 
Zaliczenie dziedziny do dziedzin priorytetowych skutkuje 
corocznie (od lipca) przyznaniem wyższego wynagrodzenia 
zasadniczego lekarzom w trybie specjalizacji rezydenckim, a 
także przyznawaniem większej liczby miejsc szkoleniowych 
rezydenckich w stosunku do pozostałych dziedzin. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wynagrodzenie zasadnicze brut-
to lekarza odbywającego specjalizację z grupy specjalizacji 
priorytetowych wynosi od 1 lipca 2021 roku w pierwszych 
dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 5 752 zł a 
po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie 5 862 zł.

Wzrost wynagrodzeń dla rezydentów od 2016 roku

Opieka Długoterminowa
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W celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w podmiotach 
leczniczych, finansowanych ze środków publicznych, po ukończe-
niu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono rozwiązanie (tzw. 
bon patriotyczny), dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie 
specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagro-
dzenie większe o 600 zł miesięcznie (dziedzina niepriorytetowa) 
lub 700 zł miesięcznie (dziedzina priorytetowa). Aby otrzymać 
wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz musi zobowiązać się do 
przepracowania w podmiocie leczniczym w Polsce, finansowa-
nym ze środków publicznych łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pię-
ciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. 

Równorzędnie prowadzone są działania mające na celu po-
prawę atrakcyjności zawodów medycznych i warunków pracy 
pracowników medycznych. Działania te dotyczą aktualizacji 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych w stosunku do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Wśród innych przykładowych działań systemowych należy 
wymienić:

▶ wprowadzenie zwiększenia limitów przyjęć na kierunek le-
karski. Limit został zwiększony w stosunku do 2015 r. o 2 851 
miejsc i obecnie wynosi łącznie 9 039 miejsc (w tym 7 215 
to studia w języku polskim). Jednocześnie zwiększyła się 
liczba uczelni prowadzących kształcenie z 14 w 2015 r. do 
22 w 2021 r. Dodatkowo Minister Zdrowia od roku akade-
mickiego 2021/2022 uruchomił kredyt na studia medyczne 
odpłatne prowadzone w języku polskim. Przedsięwzięcie to 
umożliwi studiowanie ludziom zdolnym i czującym powo-
łanie do wykonywania tego zawodu bez względu na status 
majątkowy i możliwości finansowania kosztownych studiów. 
Zakładamy, że kredyt na studia medyczne wygeneruje do-
celowo więcej o ok. 1000 miejsc szkoleniowych dla nowych 
studentów medycyny. W celu zaś zwiększenia potencjału 
dydaktycznego uczelni medycznych, zarówno w aspekcie 
personalnym, jak również inwestycyjnym (laboratoria, bi-
blioteki, domy studenckie, centra symulacji, baza kliniczna)

▶ w Krajowym Programie Odbudowy przewidziane zostały 

Opieka Długoterminowa
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środki w wysokości ponad 700 mln EUR dla uczelni publicz-
nych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem kierunku lekarskiego i pie-
lęgniarskiego. Przy zachowaniu troski o jakość kształcenia, 
otworzona zostanie możliwość prowadzenia kierunku lekar-
skiego np. w uczelniach, które obecnie prowadzą kształcenie 
na kierunku pielęgniarskim. Pozwoli to wygenerować kolejne 
miejsca szkoleniowe dla osób chcących wykonywać zawód 
lekarza.

▶ Od lipca 2020 r. wprowadzono również wiele rozwiązań 
po pra wiających proces kształcenia lekarzy. Działania te 
w przysz łości zaowocują zwiększeniem liczby specjalistów 
i zmniejszeniem czasu oczekiwania na świadczenia zdro-
wotne. Najważniejsze z nich to umożliwienie przystąpienia 
o rok wcześniej niż dotychczas do egzaminu LEK i LDEK 
dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy ukończyli przedostatni 
rok studiów. 
Postępowanie to skraca lukę czasową oczekiwania na egza-
min, który jest jednym z niezbędnych warunków do spełnie-
nia przy otrzymaniu PWZ. Ponadto w nowych przepisach 
dano możliwość przystąpienia o rok wcześniej niż dotych-
czas do egzaminu PES lekarzom/lekarzom dentystom, któ-
rzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjne-
go. Wprowadzono też przepisy umożliwiające uzyskiwanie 
uprawnień do wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom 
dentystom, którzy uzyskali swoje dyplomy poza krajami UE 
poprzez zaliczenie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjne-
go i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego 
sprawdzającego wiedzę na poziomie określonym wymogami 
unijnymi.

▶ Dodatkowo ustanowiono przepisy, mające na celu zachęce-
nie lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów (osoby, które 
uzyskały kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej) 
umożliwiające w trybie uproszczonym zatrudnianie ich 
w polskim systemie opieki zdrowotnej. Lekarze tacy mogą 
zostać zatrudnieni na okres do pięciu lat, na określony zakres 
czynności zawodowych, po spełnieniu określonych w ustawie 
warunków. Wprowadzono również możliwość ubiegania się, 

Opieka Długoterminowa
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w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie 
opieki zdrowotnej lekarzy i lekarzy dentystów bez specjaliza-
cji (osoby, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium Unii 
Europejskiej). Lekarze Ci, również muszą spełnić niezbędne 
warunki zatrudnienia wynikających z przepisów prawa.

2. Pielęgniarki

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki dłu-
goterminowej udzielane są przez pielęgniarki, które w ramach 
kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego nabywają 
wie dzę do rozpoznawania potrzeb pielęgnacyjnych i problemów 
zdro wotnych świadczeniobiorców, a także do ich przygotowywa-
nia i aktywizowania do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie 
i niepełnosprawności. 

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki dłu-
goterminowej w formie stacjonarnej realizowane są przez pie-
lęgniarki, w tym przez pielęgniarki posiadające dodatkowe kwa-
lifikacje tj. ukończoną specjalizację, kurs kwalifikacyjny lub są 
w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów:

■ w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełno-

sprawnych, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub
■ w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub
■ specjalistycznych w zakresie opieki paliatywnej.
W opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mecha-

nicznie, dodatkowo udzielają świadczeń pielęgniarki, które ukoń-
czyły:

■ kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta do-
rosłego wentylowanego mechanicznie, lub specjalizację lub 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-

Opieka Długoterminowa



Liczba pielęgniarek ze specjalizacją  w dziedzinach pielęgniarstwa mających 
zastosowanie  w opiece długoterminowej 

Dziedzina specjalizacji
Liczba pielęgniarek

(stan na dzień 31.12.2021 
r.)

Pielęgniarstwo zachowawcze/internistyczne 13 279

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej/przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 3 370

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 2 507

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 3 445

Pielęgniarstwo geriatryczne 2 908

Ogółem 25 509

Źródło: dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa 

mających zastosowanie w opiece długoterminowej wynosiła łącznie 68 666 osób 

(szczegółowe informacje w tabeli poniżej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.)

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w wybranych dziedzinach 
pielęgniarstwa mających zastosowanie w opiece długoterminowej 

Dziedzina kursu kwalifikacyjnego Liczba pielęgniarek
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 39 078

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej/przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 18 814

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 5 221

Pielęgniarstwo zachowawcze/internistyczne 3 893

Pielęgniarstwo geriatryczne 1 660

Ogółem 68 666

Źródło: dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
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logicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tej 
specjalizacji lub kursu

Natomiast w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskiej dłu-
goterminowej opieki domowej pielęgniarki zobligowane są do 
posiadania dodatkowych kwalifikacji uzyskanych w ramach 
kształcenia podyplomowego, co jest niezbędne z uwagi na wy-
soką samodzielność zawodową w tym obszarze. 

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez pielęgniarkę udzie-
lającą świadczeń w domu pacjenta służy zapewnieniu jakości 
udzielanych świadczeń.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

■ liczba pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinach pielęgniar-
stwa mających zastosowanie w opiece długoterminowej wy-
nosiła łącznie 25 509 osób (szczegółowe informacje w tabeli 
poniżej wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.)

Opieka Długoterminowa



 liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy specjalistyczne w wybranych zakresach 

pielęgniarstwa mających zastosowanie w opiece długoterminowej wynosiła łącznie 66 

511 osób (szczegółowe informacje w tabeli poniżej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.)

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy specjalistyczne  w wybranych zakresach 
pielęgniarstwa mających zastosowanie w opiece długoterminowej 

Zakres kursu specjalistycznego Liczba pielęgniarek 
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem 
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego 12 876

Podstawy opieki paliatywnej / podstawy
terapii objawowej w opiece paliatywnej 7 234

Opieka geriatryczna 4 065

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego 
mechanicznie 1 745

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 4 574

Terapia bólu ostrego u dorosłych 4 125

Leczenie ran dla pielęgniarek 31 892

 Ogółem 66 511

Źródło: dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

W odniesieniu do świadczeń udzielanych pacjentowi dorosłemu wentylowanemu 

mechanicznie, należy wskazać, że liczba pielęgniarek które ukończyły szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki wynosi 

13 417 (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.), kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie ukończyło 

23 427 pielęgniarek, natomiast kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta 

dorosłego wentylowanego mechanicznie ukończyło 1 745 pielęgniarek (wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r.).

Należy także dodać, że zgodnie z  art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 i 1559),), minister właściwy do spraw zdrowia 

w ramach posiadanych środków i ustalonej minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla 

pielęgniarek 

i położnych, dofinansowuje szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych 

w priorytetowych dziedzinach, w tym również szkolenia specjalizacyjne wykorzystywane do 

realizacji świadczeń w zakresie opieki długoterminowej. Corocznie Minister Zdrowia planuje 

na ten cel środki finansowe.

Liczba pielęgniarek ze specjalizacją  w dziedzinach pielęgniarstwa mających 
zastosowanie  w opiece długoterminowej 

Dziedzina specjalizacji
Liczba pielęgniarek

(stan na dzień 31.12.2021 
r.)

Pielęgniarstwo zachowawcze/internistyczne 13 279

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej/przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 3 370

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 2 507

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 3 445

Pielęgniarstwo geriatryczne 2 908

Ogółem 25 509

Źródło: dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa 

mających zastosowanie w opiece długoterminowej wynosiła łącznie 68 666 osób 

(szczegółowe informacje w tabeli poniżej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.)

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w wybranych dziedzinach 
pielęgniarstwa mających zastosowanie w opiece długoterminowej 

Dziedzina kursu kwalifikacyjnego Liczba pielęgniarek
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 39 078

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej/przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 18 814

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 5 221

Pielęgniarstwo zachowawcze/internistyczne 3 893

Pielęgniarstwo geriatryczne 1 660

Ogółem 68 666

Źródło: dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
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■  liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy kwalifikacyjne 
w dziedzinach pielęgniarstwa mających zastosowanie w opiece 
długoterminowej wynosiła łącznie 68 666 osób (szczegółowe 
informacje w tabeli poniżej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.)

■  liczba pielęgniarek, które ukończyły kursy specjalistyczne 
w wybranych zakresach pielęgniarstwa mających zastoso-
wanie w opiece długoterminowej wynosiła łącznie 66 511 
osób (szczegółowe informacje w tabeli poniżej wg. stanu na 
dzień 31.12.2020 r.)

Opieka Długoterminowa
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W odniesieniu do świadczeń udzielanych pacjentowi dorosłemu 
wentylowanemu mechanicznie, należy wskazać, że liczba pielęg-
niarek które ukończyły szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki wyno-
si 13 417 (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.), kurs kwalifikacyjny 
w tej dziedzinie ukończyło 23 427 pielęgniarek, natomiast kurs 
specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wen-
tylowanego mechanicznie ukończyło 1 745 pielęgniarek (wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Należy także dodać, że zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
479 i 1559),), minister właściwy do spraw zdrowia w ramach 
posiadanych środków i ustalonej minimalnej liczby miejsc szko-
leniowych dla pielęgniarek i położnych, dofinansowuje szkolenia 
specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w priorytetowych 
dziedzinach, w tym również szkolenia specjalizacyjne wykorzy-
stywane do realizacji świadczeń w zakresie opieki długotermi-
nowej. Corocznie Minister Zdrowia planuje na ten cel środki 
finansowe.

Należy wskazać, iż działania prowadzone w ostatnich latach 
na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty 
w postaci zatrzymania niekorzystnego trendu - zmniejszania 
liczby pielęgniarek i położnych.

W systemie opieki zdrowotnej sukcesywnie zwiększa się liczba 
zatrudnionych pielęgniarek i położnych. Wskazują na to dane 
z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z któ-
rym:

▶ W 2015 r. liczba pielęgniarek i położnych aktywnych zawo-
dowo wynosiła: 247 110,

▶ W 2021 r. liczba pielęgniarek i położnych aktywnych zawo-
dowo wynosiła: 263 568.

Z powyższych danych wynika, że przestrzeni ostatnich 6 lat 
wzrost ten kształtuje się na poziomie 6,7%.

Sukcesywnie wzrasta liczba uczelni posiadających akredyta-
cję Ministra Zdrowia do prowadzenia kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie pierwszego stopnia.

■ W 2015 r. liczba uczelni wynosiła: 77

Opieka Długoterminowa
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▶ W 2021 r. liczba uczelni wynosiła: 110
Wzrasta też liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo i po-

łożnictwo.
▶ W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów na kierun-

ku pielęgniarstwo I stopnia wynosiła: 5 935 osób, a w roku 
2020/2021 - 8 202.

▶ W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów na kie-
runku położnictwo I stopnia wynosiła 953 osoby, a w roku 
akademickim 2020/2021 - 1 218.

3. Opiekunowie medyczni

Mając na uwadze wykorzystanie istniejącego potencjału zawodu 
opiekuna medycznego, który ma znacząco wesprzeć pielęgniarki 
i położne w ich zadaniach zawodowych, wprowadzono nowe 
dodatkowe umiejętności zawodowe do podstawy programowej.

W związku z tym okres kształcenia w zawodzie opiekun me-
dyczny został wydłużony od roku szkolnego 2021/2022 do okre-
su 1,5 roku trwania nauki w szkołach prowadzących wyłącznie 
naukę w formie dziennej lub stacjonarnej zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 211). 
Ponadto dotychczasowa kwalifikacja MED.03.

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej została zastąpiona kwalifikacją MED.14. Świad-
czenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej. Zmiana nazwy kwalifikacji łączy się 
z rozszerzeniem zakresu efektów kształcenia i kryteriów wery-
fikacji tych efektów, m. in. w obrębie wykonywania wybranych 
czynności z zakresu opieki medycznej.

Mając na uwadze kwestie związane z uzupełnieniem kwalifi-
kacji zawodowych opiekuna medycznego informujemy, iż Minis-
terstwo Zdrowia w związku z pracami nad programowaniem 
działań w ramach REACT-EU, zgłosiło projekt szkoleń i kursów 
dla opiekunów medycznych.

Opieka Długoterminowa



Mając na uwadze kwestie związane z uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych opiekuna 

medycznego informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia w związku z pracami nad programowaniem 

działań w ramach REACT-EU, zgłosiło projekt szkoleń i kursów dla opiekunów medycznych. 

W dniu 8 września br. Komisja Europejska zatwierdziła ww. projekt, dodając nową oś VII 

„Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 

opiekunów medycznych i zakłada m.in. realizację kursów, w związku z rozszerzeniem 

podstawy programowej zwiększającej kwalifikacje opiekunów medycznych.

Odnosząc się do sytuacji kadrowej w zawodzie opiekun medyczny informujemy, iż  szkołę 

policealną w ww. zawodzie ukończyło 9520 słuchaczy w 2020 r. (Tabela 1).

Absolwenci szkół policealnych w zawodzie opiekun medyczny w 2020 r. w podziale na 
województwa:

Dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 wrzesień 2021 r. 

Natomiast wg danych uzyskanych z Centrum e-Zdrowia na dzień 31.12.2020 r., liczba 

opiekunów medycznych, która pracuje w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

wynosi 8934 (Tabela 2).

Nazwa województwa Opiekun medyczny
DOLNOŚLĄSKIE 913

KUJAWSKO-POMORSKIE 550
LUBELSKIE 570
LUBUSKIE 221
ŁÓDZKIE 1005

MAŁOPOLSKIE 698
MAZOWIECKIE 1167

OPOLSKIE 376
PODKARPACKIE 650

PODLASKIE 226
POMORSKIE 553
ŚLĄSKIE 883

ŚWIĘTOKRZYSKIE 328
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 194

WIELKOPOLSKIE 674
ZACHODNIOPOMORSKIE 512
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W dniu 8 września br. Komisja Europejska zatwierdziła ww. 
projekt, dodając nową oś VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru 
zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych opie-
kunów medycznych i zakłada m.in. realizację kursów, w związku 
z rozszerzeniem podstawy programowej zwiększającej kwalifi-
kacje opiekunów medycznych.

Odnosząc się do sytuacji kadrowej w zawodzie opiekun me-
dyczny informujemy, iż szkołę policealną w ww. zawodzie ukoń-
czyło 9 520 słuchaczy w 2020 r. (Tabela 1).

Natomiast wg danych uzyskanych z Centrum e-Zdrowia na 
dzień 31.12.2020 r., liczba opiekunów medycznych, która pracuje 
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wynosi 8 934 
(Tabela 2).
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Liczba opiekunów medycznych, która pracuje w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą w podziale na województwa. 

Województwo
Opiekunowie medyczni (pracujący dla których 

jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem 
pracy)

Dolnośląskie 889
Kujawsko-pomorskie 798

Lubelskie 360
Lubuskie 187
Łódzkie 452

Małopolskie 961
Mazowieckie 1061

Opolskie 248
Podkarpackie 391

Podlaskie 117
Pomorskie 639
Śląskie 1311

Świętokrzyskie 140
Warmińsko-mazurskie 348

Wielkopolskie 714
Zachodniopomorskie 318

Suma 8934
Dane uzyskane z Centrum e-Zdrowia, MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg stanu na dzień 31.12.2020r. (Bez 
podmiotów podległych MSWiA oraz MS)

4. FIZJOTERAPEUCI, PSYCHOLOGOWIE KLINICZNI
Występujące problemy zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia 

pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1658 ze. zm.) świadczenia gwarantowane z powyższego zakresu obejmują m.in.: 

rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków 

upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego oraz świadczenia psychologa.

Prócz lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek, opiekunów medycznych czy terapeutów 

zajęciowych w opiekę z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej zaangażowani są również fizjoterapeuci oraz psychologowie kliniczni.

Poniżej dane liczbowe dotyczące personelu (leżącego we właściwości wydziału RKM) 

uczestniczącego w realizacji ww. świadczeń gwarantowanych:

 Liczba osób z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty – 71 664 osób (dane KIF)

 Liczba osób z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii – 706 (liczba dyplomów 

wydanych przez CEM w latach 2007-2021)
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4. Fizjoterapeuci, Psychologowie kliniczni

Występujące problemy zdrowotne zwiększają zapotrzebowa-
nie na świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 ze. zm.) świadcze-
nia gwarantowane z powyższego zakresu obejmują m.in.: reha-
bilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu 
zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnie-
nia ruchowego oraz świadczenia psychologa.

Prócz lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek, opiekunów 
medycznych czy terapeutów zajęciowych w opiekę z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej zaangażowani są również fizjoterapeuci oraz 
psychologowie kliniczni.

Opieka Długoterminowa
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Poniżej dane liczbowe dotyczące personelu (leżącego we właś-
ciwości wydziału RKM) uczestniczącego w realizacji ww. świad-
czeń gwarantowanych:

■ Liczba osób z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
- 71 664 osób (dane KIF),

■ Liczba osób z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii  
- 706 (liczba dyplomów wydanych przez CEM w latach 
2007-2021).

Osoby z tytułem specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej 
- 963 (liczba dyplomów wydanych przez CEM w latach 2007-
2021).

Należy podkreślić, iż celem kształcenia i przygotowania do 
wykonywania zawodów medycznych jest optymalne przygotowa-
nie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym 
społeczeństwie a przede wszystkim do pracy zawodowej, zgodnie 
z uwarunkowaniami zmieniającego rynku pracy, także w kon-
tekście starzenia się społeczeństwa i prognozowanego wzrostu 
zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne 
i opiekuńcze.

6. Działania w obszarze telemedycyny, ze szczególnym  
uwzględnieniem działań na rzecz osób starszych

1) Rozwój telemedycyny 
- projekt „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 
poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” 
NMF 2014-2021

W celu dalszego rozwoju telemedycyny Ministerstwo Zdrowia 
wdraża projekt „Ograniczanie społecznych nierówności w zdro-
wiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 Projekt ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów procedur 
medycznych, zmniejszenia obciążeń dla pacjentów oraz zwięk-
szenia dostępności usług medycznych. Koncentruje się na wy-
pracowaniu modeli telemedycznych w 7 obszarach: kardiologii, 
geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatyw-
nej oraz chorób przewlekłych, które mogłyby poszerzyć katalog 
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procedur telemedycznych objętych publicznym finansowaniem 
oraz zwiększyć poziom wykorzystania potencjału telemedycyny 
w Polsce. Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji 
MZ w partnerstwie z Norweskim Centrum Badań nad  e-Zdro-
wiem w Tromsø. Opracowane rozwiązania zostaną przetestowane 
w ramach pilotażu w wybranych w drodze konkursu placówkach 
na terenie całego kraju. 

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie ewaluacji pilota-
żu, która ma na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących 
możliwości finansowania ze środków publicznych najbardziej 
efektywnych kosztowo świadczeń. Do 30.11.2021 r. zespoły eks-
pertów polsko-norweskich opracowały wstępne modele teleme-
dyczne w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, choroby 
przewlekłe, diabetologia i położnictwo. 

Następnie rozwiązania zostaną przetestowane w projektach 
pilotażowych w części konkursowej Programu „Zdrowie” przez 
szpitale ponadregionalne i instytuty. Opracowane modele doty-
czą zagadnień takich jak: telemonitoring pacjentów z niewydol-
nością serca, opieka nad pacjentami z chorobami geriatrycznymi 
(sarkopenia, niedożywienie, zespół kruchości), telemonitoring 
w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, zastosowanie wide-
okonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji, telediabetologia 
z wykorzystaniem teleokulistyki do diagnozowania i leczenia 
zmian cukrzycowych oraz kompleksowy telemonitoring w opiece 
okołoporodowej. 

W ramach projektu prowadzone również będą działania edu-
kacyjne i informacyjne, m.in. szkolenia dla lekarzy z zakresu 
stosowania rozwiązań telemedycznych, webinaria dla pacjentów 
i lekarzy oraz ogólnopolska kampania informacyjna skierowana 
do ogółu społeczeństwa, poświęcona możliwościom, które dają 
telemedycyna i rozwiązania e-zdrowia w profilaktyce. 

Osoby starsze są jedną z kluczowych grup docelowych działań 
realizowanych w projekcie, szczególnie w obszarze geriatrii, opie-
ki paliatywnej oraz chorób przewlekłych. Opracowane modele 
moją poszerzyć katalog procedur telemedycznych objętych pub-
licznym finansowaniem oraz zwiększyć poziom wykorzystania 
potencjału telemedycyny w Polsce. 
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Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2020 r. i potrwa do 
kwietnia 2024 r. Wypracowane efekty w projekcie będą stanowiły 
podstawę do realizacji kolejnego projektu telemedycznego w no-
wej perspektywie finansowej w ramach programu FERS. Szaco-
wana wartość tego projektu wyniesie ok. 155 mln. zł i będzie się 
odnosić do wdrażania wypracowanych modeli telemedycznych 
w praktyce w ramach programów pilotażowych na platformie 
Domowej Opieki Medycznej.

2) Program Domowa Opieka Medyczna

Kolejnym działaniem służącym zapewnieniu osobom starszych 
możliwości korzystania z systemów IT jest wdrożenie programu 
Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego mo-
nitoringu pacjentów z COVID-19. Program wykorzystuje pul-
soksymetr jako narzędzie diagnostyczne oraz aplikację DOM 
(wcześniej PulsoCare) do przekazywania i monitoringu danych 
pacjentów. 

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program DOM jesienią 
2020 r., mając na względzie znaczną liczbę pacjentów z potwier-
dzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 przebywających 
w izolacji domowej. Program jest skierowany do wszystkich osób 
zakażonych koronawirusem przebywających w izolacji domo-
wej. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, którzy 
ukończyli 55 lat, zostają automatycznie włączani do programu 
DOM. Pozostali pacjenci są kwalifikowani przez lekarzy POZ 
biorących udział w programie lub mogą zgłaszać się samodzielnie 
poprzez formularz na stronie internetowej. 

Pacjenci włączeni do programu DOM mogą przesyłać wyniki 
za pośrednictwem strony internetowej, infolinii oraz aplikacji 
mobilnej. Po zakwalifikowaniu pacjent uzupełnia wywiad cho-
robowy, na podstawie którego wyznaczana jest klasa ryzyka, 
oraz wykonuje pomiary monitorowanych parametrów (saturacja, 
tętno, temperatura, liczba oddechów, kwestionariusz objawów 
dodatkowych). Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi 
go przez cały proces badania, regularnie przypominając o ko-
nieczności wykonywania pomiarów kontrolnych. Wszystkie wy-
niki badań są przesyłane do centralnej bazy danych. 
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Pacjenci, którzy nie mają telefonu komórkowego lub dostępu 
do Internetu, mogą zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsok-
symetru przez telefon stacjonarny, korzystając z automatycznej, 
całodobowej infolinii. Konsultanci i lekarze w specjalnie powo-
łanym Centrum na bieżąco monitorują wyniki pomiarów pac-
jentów i w razie wychwycenia dekompensacji kierują na zdalną 
konsultację lekarską w formie teleporady, a w przypadku pot-
wierdzenia pogorszenia stanu zdrowia pacjent kierowany jest do 
hospitalizacji lub wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. 
Dzięki DOM pacjent jest nadzorowany przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. 

Program DOM ma na celu odciążyć system ochrony zdro-
wia, jak i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów 
leczonych domowo. Stanowi on realną pomoc dla pacjentów 
z COVID-19 przebywających w izolacji domowej - zwłaszcza 
dla seniorów i osób samotnych, którzy mają zapewniony zdalny 
monitoring ich podstawowych parametrów zdrowotnych, a w ra-
zie pogorszenia się ich wyników mogą liczyć na pomoc lekarską.

Na Platformie Dom realizowane są również dwa programy 
pilotażowe dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2:

■ Program E-stetoskop powstał w ramach programu Domo-
wej Opieki Medycznej. Zakłada on wykorzystanie elektro-
nicznych stetoskopów (prostych urządzeń, którymi można 
zbadać płuca w warunkach domowych) w ramach teleporad 
udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 
Placówki, które zostały zakwalifikowane do programu, otrzy-
mały elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępniły 
chorym do zdalnej diagnostyki. Pilotaż obejmował co naj-
mniej 1000 pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2. W ramach programu podpisano 30 umów 
z placówkami POZ, do których przekazano 1000 elektronicz-
nych stetoskopów oraz przeszkolono 101 lekarzy z obsługi 
elektronicznego stetoskopu w ramach platformy DOM. Pac-
jenci biorący udział w programie poprawnie przeprowadzili 
ponad 23 000 badań. Etap realizacji programy zakończył się 
13 grudnia br. Obecnie trwa etap ewaluacji programu.

■ Drugim programem pilotażowym jest program w zakresie 
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wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Jego celem jest ocena efektywności realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, jako 
narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w spo-
sób zdalny stanu pacjenta po ukończeniu 18. roku życia, 
po przechorowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który 
był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2, lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnosty-
ki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym 
świadczące o zakażeniu wirusowym. Lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej zobowiązany był w ramach programu 
pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu pacjenta 
i w zależności od potrzeb, podjęcia decyzji o skierowaniu 
pacjenta na dalsze badania. W ramach programu podpisa-
no 37 umów z placówkami POZ, do których w sumie do-
starczono 1000 opasek telemedycznych oraz przeszkolono 
163 lekarzy z obsługi opasek oraz platformy DOM. W trakcie 
trwania programu przeprowadzono blisko 56 tys. pomiarów 
parametrów życiowych pacjentów. Etap realizacji programu 
zakończył się 13 grudnia br. Obecnie trwa etap ewaluacji 
programu pilotażowego.

MZ planuje realizację kolejnych działań wspierających rozwój 
telemedycyny. W dniu 31 grudnia ubr. Minister Zdrowia podpisał 
rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie wy-
korzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece 
zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Po publika-
cji rozporządzenia uruchomiony zostanie nabór wniosków dla 
realizatorów programu.

3) Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

Od stycznia 2019 r. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt 
Dostępność Plus dla zdrowia - wdrażany w ramach Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, przy 
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Wartość projektu wynosi 335 mln zł. Okres realizacji 
projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2023 r.
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Projekt ma na celu wdrożenie działań projakościowych w sys-
temie ochrony zdrowia polegających na dostosowaniu wybra-
nych w procedurze konkursowej placówek POZ i szpitali do 
potrzeb grupy docelowej - pacjentów ze szczególnymi potrze-
bami, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych 
w oparciu o opracowane w projekcie Standardy Dostępności.

Wdrażane rozwiązania będą przyczyniały się do poprawy do-
stępności placówek medycznych w obszarach: cyfrowym (w tym 
telemedycznym), architektonicznym, komunikacyjnym i organi-
zacyjnym. Placówki medyczne biorące udział w projekcie otrzy-
mują granty - w przypadku POZ w wysokości do 720 tys. zł, 
a szpitali do 2 mln zł. 

Okres realizacji danego przedsięwzięcia wynosi 12-18 miesięcy. 
Zgodnie z założeniami, w ramach projektu Dostępność Plus dla 
zdrowia, wsparcie grantowe na poprawę dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami otrzyma min. 250 POZ oraz 67 szpitali.

Planowane efekty projektu to m.in.: stworzenie/zoptymali-
zowanie systemów IT uwzględniających szczególne potrzeby 
pac jentów, w tym wdrożenie rozwiązań telemedycznych w POZ 
i szpitalach,
•	podniesienie	dojrzałości	cyfrowej	placówek	w	zakresie	wspar-

cia pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
• podniesienie	 jakości	usług	zdrowotnych	dla	pacjentów	ze	

szczególnymi potrzebami, w tym aspektów komunikacyjnych 
i organizacyjnych,

•  zniwelowanie	 barier	 architektonicznych,	 zapewniających	
funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Do końca 2021 r. podpisano 128 umów grantowych z POZ oraz 
19 umów ze szpitalami na realizację poprawy dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, na kwotę ponad 104 mln zł. 
Ponadto, obowiązkowym dla wszystkich podmiotów realizują-
cych przedsięwzięcia w projekcie „Dostępność Plus dla zdrowia” 
jest uczestnictwo w szkoleniach, w których uwrażliwiamy per-
sonel POZ i szpitali na potrzeby osób z niepełnosprawnościa-
mi, w tym środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku czy 
słuchu, a także seniorów. 
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W trakcie szkoleń przekazujemy wiedzę na temat możliwości 
zapewniania osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności 
do placówek ochrony zdrowia i korzystania z tych placówek.

Dotychczas w szkoleniach wzięło udział ponad 227 pracowni-
ków POZ i szpitali.

4) Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Ponadto od października 2021 r. Ministerstwo Zdrowia prowa-
dzi Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TKP), która jest dostęp-
na poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 następnego 
dnia oraz w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od 
pracy, w godzinach od 800 do 800 następnego dnia. Z TPK można 
skorzystać w sytuacji:
•	nagłego	zachorowania,	poza	godzinami	pracy	POZ,	
•	nagłego	pogorszenia	stanu	zdrowia,	gdy	nie	ma	objawów	su-

gerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zasto-
sowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły 
spodziewanej poprawy,

•	gdy	zachodzi	obawa,	że	oczekiwanie	na	otwarcie	przychodni	
POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia 
pacjenta.

Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/
położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. 

Może uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierownie, 
 e-zwolnienie.

Aby zapewnić osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu 
równy dostęp do usługi, na zasadach analogicznych do pozosta-
łych pacjentów korzystających z TPK, niezbędne jest zapewnienie 
usługi tłumacza języka migowego (PJM i SJM) we wszystkich 
godzinach funkcjonowania TPK. Ministerstwo Zdrowia wspólnie 
z operatorami TPK oraz ze stroną społeczną, prowadzi dzia-
łania organizacyjne oraz programistyczne, których celem jest 
udos tępnienie usługi tłumacza języka migowego (PJM oraz SJM) 
osobom głuchym, z początkiem lutego 2022 r. Obecnie trwają 
intensywne działania testowe na platformie.
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Równolegle prowadzić będziemy wspólnie ze stroną społeczną, 
działania komunikacyjne, służące dotarciu z informacją o moż-
liwości korzystania z TPK przez głuchych i uzyskania wsparcia 
tłumacza języka migowego on-line na powyższej platformie.

5) XI REACT EU 
– źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integ-
racja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia 
centralnego”

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z syste-
mem e-zdrowia” Podmioty POZ stanowią pierwszą linię kontak-
tu pac jenta z sektorem ochrony zdrowia. Ich stabilne i spraw-
ne funk cjonowanie jest kwestią o podstawowym znaczeniu dla 
sek tora ochrony zdrowia. Z tego punktu widzenia niezbęd ne 
są rozwiązania systemowe, które będą stanowiły kontynuację 
rozpoczętego procesu transformacji cyfrowej i pozwolą na pełną 
integrację placówek POZ z platformą P1, przygotowując je pod 
kątem infrastrukturalnym do implementacji kolejnych rozwiązań 
w tym zakresie oraz będą jednocześnie skutecznie przeciwdziałać 
konsekwencjom wystąpienia kolejnych zagrożeń epidemiolo-
gicznych. 

Celem głównym projektów jest wsparcie cyfryzacji świadcze-
niodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świad-
czenia lekarza POZ” poprzez:
•	budowę	i	udostępnienie	placówkom	POZ	przez	Ministra	Zdro-

wia rozwiązania centralnego umożliwiającego świadczenie 
e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia;

•	wyposażenie	w	infrastrukturę	teleinformatyczną	niezbędną	
dla świadczenia e-usług i integrację z systemem e-zdrowia;

a także:
•	rozbudowę	systemów	IT	placówek	POZ	w	celu	umożliwienia	

świadczenia e-usług publicznych oraz integrację z systemem 
e-zdrowia wraz z wyposażeniem w infrastrukturę telein-
formatyczną niezbędną dla świadczenia e-usług i integrację 
z systemem e-zdrowia.
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Ww. rozwiązanie centralne zapewni każdej placówce POZ 
uczestniczącej w projekcie co najmniej jedną usługę udostęp-
niania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). 

Usługa powinna zapewnić tworzenie EDM w placówce oraz jej 
wymianę z innymi podmiotami i udostępnienie pacjentom za 
pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Wyżej opisane projekty w ramach REACT EU wspierają infor-
matyzację podmiotów leczniczych POZ, w szczególności w ob-
szarach:
•	najbardziej	dotkniętych	ubóstwem,
•	w	których	mieszkańcy	ze	względu	na	strukturę	wiekową	są	

najbardziej zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.

Projekty dotyczące rozwoju telemedycyny, a także zwiększania 
dostępności podmiotów ochrony zdrowia, uwzględniające osoby 
ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby w podeszłym wieku 
jako odbiorców działań, są przewidziane także w programach 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-
2027, przede wszystkim w Programie Fundusze Europejskie dla 
Rozwoju Społecznego, w którym zaplanowano nową edycję pro-
jektu „Dostępność Plus dla zdrowia”, który obejmie wsparciem 
placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również 
i w projektach w ramach KPO.

Opieka Długoterminowa
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O  
pinia Konsultanta - leki przeciwnowotworowe

Opinia w sprawie kwalifikacji i kompetencji  
wymaganych  

wobec pielęgniarek  
podających pacjentom  

leki przeciwnowotworowe

Podawanie leków przeciwnowotworowych wymaga od pielęg-
niarek uzyskania kwalifikacji i uprawnień w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lis-
topada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 poz. 1520 z późniejszymi zmia-
nami, Dz. U. 2021 poz. 290), określono wymagania dla realizacji 
świadczeń jakie świadczeniodawca powinien spełnić prowadząc 
procedury z zakresu chemioterapii - hospitalizacja, leczenie jed-
nego dnia, leczenie ambulatoryjne.

Pielęgniarka nabywa uprawnień do podawania leków prze-
ciwnowotworowych po ukończeniu jednej z poniższych form:

1. szkolenie stanowiskowe wewnątrzzakładowe:
a. pielęgniarka/położna (oddziały ginekologiczne) szkolą-

ca ma uprawnienia i kompetencje w zakresie podawania 
leków przeciwnowotworowych oraz prowadzenia profes-
jonalnej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta leczonego 
systemowo,

b. pielęgniarka uzyskuje uprawnienia po uzyskaniu zalicze-
nia na podstawie wewnętrznie opracowanego programu 
szkolenia, potwierdzone dokumentem wewnętrznym pod-
pisanym przez osobę prowadzącą szkolenie i pielęgniarkę 
oddziałową,

c. za realizację i dokumentację potwierdzającą odbycie szko-
lenia odpowiada pielęgniarka oddziałowa danego oddziału,

2. kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów lub reali-

Opinie konsultantów
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zowanego wcześniej Przygotowywanie i podawanie leków 
przeciwnowotworowych u dorosłych,

3. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicz-
nego,

4. szkolenie specjalizacyjne, zakończone egzaminem państwo-
wym i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa onkologicznego.

Zalecenia ogólne
Dokument potwierdzający nadanie uprawnień powinien być 

złożony u pracodawcy i dołączony do akt osobowych pielęgniarki.
Ponieważ uczestnictwo w formach kształcenia podyplomowe-

go (pkt 2, pkt 3, pkt 4) nie wymaga od pielęgniarki stażu pracy 
w oddziale onkologicznym, dlatego w trosce o bezpieczeństwo 
pacjenta i pielęgniarki, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia 
stanowiskowego, w celu nabycia kompetencji do podawania leków 
przeciwnowotworowych. 

Zakres i czas trwania takiego szkolenia określają wymogi wew-
nątrzzakładowe opracowane przez pielęgniarską kadrę zarzą-
dzającą.

Tarnów, 17.01.2022 r.
dr Małgorzata Pasek  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Opinie konsultantów
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O  
pinia prawna - obowiązkowe szczepienia

Opinia prawna  
w przedmiocie obowiązkowych szczepień  

przeciw COVID-19  
przez osoby wykonujące zawód medyczny  

w podmiotach leczniczych

1. Zakres opinii
Celem opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące py-

tania:

Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia się 
przeciw COVID -19 przez osoby wykonujące zawód medyczny 
w podmiotach leczniczych?

Czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia, że osoba jest 
zaszczepiona czy wystarczy tylko oświadczenie. A jeśli tak, 
to czy pracodawca może to oświadczenie zweryfikować?

Co w sytuacji, w której osoby były zaszczepione dwoma daw-
kami i później zachorowały na COVID -19 a 6 miesięcy od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kie-
runku SARS-CoV-2 upłynie np. w kwietniu czy maju br.?

Przedmiotem analizy prawnej są zagadnienia dotyczące ewen-
tualnych sankcji za brak szczepień przez przeciw COVID-19 
przez medyków oraz pozostały personel pracujący w podmiotach 
leczniczych (dalej jako Opinia).

2. Analiza
Podstawa prawna obowiązku szczepienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 2398 - dalej 
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jako Rozporządzenie) wprowadziło od 1 marca 2022 r., obowiąz-
kowe szczepienia przeciw COVID-19 dla:

1) osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) w podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czyn-
ności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie 
zawodu medycznego;

2) osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farma-
ceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w ap-
tece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studentów kształcących się na kierunkach przygotowują-
cych do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa 
w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Wymienione wyżej osoby są obowiązane poddać się szczepie-
niu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego 
cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 
14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania 
i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wy-
niku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 
(unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swo-
bodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz.
Urz. UE L Nr 211, s. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 
1 marca 2022 r.

Obowiązek powyższy ma zastosowanie także do osób, u któ-
rych do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kie-
runku SARS-CoV-2.

Jednocześnie w Rozporządzeniu wskazano, że wyłączone z obo-
wiązku szczepień na COVID-19 są osoby, które mają przeciw-
wskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Odpowiedź na pytanie:
Co w sytuacji, w której osoby były zaszczepione dwoma daw-

kami i później zachorowały na COVID -19 a 6 miesięcy od 
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uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kie-
runku SARS-CoV-2 upłynie np. w kwietniu czy maju b.r. - czy 
rozporządzenie reguluje taką sytuację?

Rozporządzenie nie reguluje wprost takiego stanu faktycznego. 
Niemniej w świetle regulacji Rozporządzenia zgodnie z którą:

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także 
do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej 
niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

można przyjąć, że jeżeli osoba była zaszczepiona i zachorowała, 
ale od pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 nie upłynęło do dnia 1 marca 2022 r. więcej niż 
6 miesięcy, to obowiązek szczepienia jej nie dotyczy, jeśli nato-
miast termin ten upłynął, to jest objęta obowiązkiem szczepienia.

Sankcje za niewypełnienie obowiązku szczepień

Cytowane Rozporządzenie jest bardzo lakoniczne i jego zapisy 
nie dają wskazówek:

- w jaki sposób dyrektor szpitala powinien wyegzekwować obo-
wiązek przeprowadzania szczepień ochronnych, ani;

- jak sprawdzać wypełnienie tego obowiązku przez pracowni-
ków, jak również;

- jakie osoby są uprawnione do wydania zaświadczenia o prze-
ciwwskazaniu do szczepień i jak sprawdzić jego posiadanie;

W Rozporządzeniu nie wskazano żadnych sankcji za niewy-
pełnienie obowiązku szczepień, jak również nie wyposażono 
pracodawcy bezpośrednio w narzędzia, aby mógł żądać od pra-
cowników przedłożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego 
o zdrowotnych przeciwwskazaniach do szczepień.

Zatem, to do pracodawcy należy decyzja jak postępować z nie-
zaszczepionym pracownikiem wykonującym zawód medyczny.

Niemniej, należy przychylić się do głosów doktryny komentu-
jących przedmiotowe zapisy Rozporządzenia (tak: Aleksandra 
Baranowska-Górecka) i wskazać, że ponieważ Rozporządzenie 
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statuuje obowiązek poddania się określonej grupy zawodowej 
szczepieniu, to pracodawca ma jednocześnie uprawnienie do 
tego, aby na podstawie okazanych dokumentów fakt realizacji 
tego obowiązku zweryfikować a wynika to z art. 221 § 4 i § 5 
Kodeksu pracy.

Zgodnie z powołanym przepisem pracodawca może żądać po-
dania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3 art. 221 
Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania upraw-
nienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu pra-
wa. Co do zasady udostępnienie pracodawcy danych osobowych 
następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

Odpowiedź na pytanie:

Czy pracodawcą ma prawo żądać zaświadczenia, że osoba jest 
zaszczepiona czy wystarczy tylko oświadczenie.

Pracodawca - w oparciu o powołane wyżej przepisy Kodeksu 
pracy (a nie Rozporządzenia) ma prawo zażądać oświadczenia 
od pracownika. Nie ma natomiast podstawy prawnej do żądania 
od pracownika przedstawienia zaświadczenia. Z żadnego też 
przepisu prawa nie wynika, kto jest podmiotem uprawnionym do 
wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień, które 
to zaświadczenie byłoby podstawą do zwolnienia z obowiązku 
szczepienia wskazanego w Rozporządzeniu.

Mając powyższe na uwadze, w sytuacji, gdy pracownik nie złoży 
oświadczenia o posiadaniu przeciwwskazania do szczepienia albo 
złoży oświadczenie o braku poddania się szczepieniu przeciwko 
COVID-19, to należy uznać, że osoba taka nie zrealizowała obo-
wiązku wynikającego z Rozporządzenia.

Odpowiedź na pytanie:

Czy pracodawca może oświadczenie zweryfikować?
Przepisy nie dają pracodawcy narzędzi do samodzielnej wery-

fikacji złożonych oświadczeń w tym zakresie.
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Możliwości wynikające z Kodeksu pracy

Odpowiedź na pytanie:

Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia się 
przeciw COVID -19 przez osoby wykonujące zawód medyczny 
w podmiotach leczniczych?

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia o po-
siadaniu przeciwwskazania do szczepienia albo złoży oświad-
czenie o braku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19, 
pracodawcy pozostają instrumenty wynikające z Kodeksu pracy, 
których zastosowanie oczywiście podlega ocenie sądu.

I tak:
Pracodawca może - o ile będą ku temu możliwości organiza-

cyjne - skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego warunków 
pracy (art 42 Kodeksu pracy) i przenieść pracownika do pra-
cy tam, gdzie osoba niezaszczepiona będzie wykonywała pracę 
w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 innych osób. Co z racji tego, że mamy 
do czynienia z zawodami medycznymi o konkretnych specjali-
zacjach i kompetencjach, może okazać się w wielu przypadkach 
możliwością czysto teoretyczną.

Pracodawca - jak w każdej innej sytuacji, kiedy pracownik nie 
spełnia oczekiwań pracodawcy - ma także możliwość skorzysta-
nia z wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem wskazując 
jako przyczynę np. niezrealizowanie przez pracownika obowiąz-
ku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa 
i stwarzanie zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2 innych osób.

Oczywiście, w każdym z powyższych przypadków pracownik 
ma prawo odwołania się do sądu pracy celem rozstrzygnięcia 
przez sąd czy działanie pracodawcy było zgodne z prawem.

Kary pieniężne
Pracodawca nie ma uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej 

na podstawie art. 108 Kodeksu pracy ani za niezłożenie oświad-
czenia o zaszczepieniu, ani za niezłożenie oświadczenia o po-
siadaniu przeciwwskazania do szczepienia czy też za złożenie 
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oświadczenia o braku poddania się szczepieniu przeciwko CO-
VID-19, ponieważ kary te mogą być nałożone tylko w enume-
ratywnie wymienionych przypadkach, czyli: nieprzestrzeganie 
przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez uspra-
wiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub 
spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Inna kara pieniężna pojawia się w art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej jako Ustawa), zgodnie 
z którym:

Kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o którym 
mowa m.in. w art. 46 ust. 4 pkt 7 podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.

Jednak kara pieniężna wskazana w Ustawie nakładana jest już 
poza pracodawcą bo w drodze decyzji administracyjnej przez 
państwowy powiatowego inspektora sanitarnego lub państwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego i również podlega 
kontroli sądowej.

Nałożenie tej kary oraz jej egzekwowanie w praktyce może 
napotkać na trudności w związku z licznymi wątpliwościami 
co do podstawy prawnej wydania Rozporządzenia a zatem jego 
obowiązywania.

W art. 46 ust. 4 pkt 7 Ustawy wskazano bowiem:

W rozporządzeniach można ustanowić obowiązek przeprowa-
dzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz 
grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przepro-
wadzanych szczepień ochronnych.

Z kolei art. 46 ust. 3 Ustawy wskazuje:

Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, 
minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą 
nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż 
określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw 
innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa 
w art. 3 ust. 1.
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Art. 3 ust. 1 odwołuje do wykazu z załącznika do Ustawy.  
A w załączniku nie ma Covid-19.

Zatem, możliwa jest również sytuacja, w której pracownik zo-
stanie ukarany przez sanepid w drodze administracyjnej, ale 
odwoła się do sądu, a sąd uzna, że nie ma podstawy prawnej do 
obowiązkowego szczepienia, bo nie ma jej w Ustawie.

Mając na względzie brak spójności w przepisach prawa w zakre-
sie przedmiotu Opinii, nie jest możliwe zajęcie jednoznacznego 
stanowiska, które sprawdziłoby się w przyszłych, ewentualnych 
procesach sądowych związanych z kontrolą postępowania pra-
codawców i organów administracyjnych.

Monika Drab  
Radca Prawny
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L  
udzie w kryzysie bezdomności

Nasz pacjent z czterdziestki szóstki wychodzi jutro do domu. 
Właściwie nawet nie tam.

Wypisujemy go do ogrzewalni. Traf chciał, że sala czterdziesta 
szósta, z jednej strony najbardziej peryferyjna, a z drugiej - naj-
bardziej kameralna, jest domem naszych chorych w kryzysie.

 Lokują się tu, za zakrętem, niczym na tyłach bloku. Moszczą 
się szybko na pierwszym, lepszym od ławki łóżku, grzejąc się pod 
narzutą z ciepłym, szpitalnym posiłkiem w ręku. 

Tłuczone ziemniaki z sosem pomidorowym i pulpetami. 
Dwie kromki chleba z twarożkiem i plastrem wędliny. 
Brązowa pasta, bułka i kubek kompotu. 
Zupa krem, pachnąca ziemniakami i pietruszką. 
Gorzka herbata lub kisiel. 
Co by nie było, zawsze smakuje. Zawsze.

- Prawdziwy głód jest wtedy, gdy jesteś skazany na jedzenie, kiedy 
jest okazja. Nie masz środków na kupienie żywności, dowiadujesz 
się kiedy i gdzie można dostać ciepły posiłek i nie masz wyboru, 
co zjesz. Korzystasz z banków żywności - nie masz wpływu na 
to, co tam otrzymasz. Nie masz żadnej sprawczości w kwestii 
tego, co jesz.

Moja siostra pomaga ludziom w kryzysie. Wydaje posiłki w ra-
mach wolontariatu z fundacją Gy DziunG norbu w Warszawie. 

Nie karmi bezdomnych. Karmi głodnych. To zdecydowanie 
lepsze słowo.

Łatwiej wczuć się w sytuację głodnego, niż „bezdomnego”. 
Głodny był przecież każdy. Kryzysu, którzy znają bezdomni, 
nie zna zapewne nikt.

- Już pierwszego dnia nauczyłam się, że określenie „bezdomni” 
dawno odeszło do lamusa i jest obciachem w środowisku wo-
lontariackim. To osoby w kryzysie bezdomności lub po prostu 
osoby w kryzysie.

-  Analitycy społeczni i ekonomiści od kilku lat biją na alarm - każ-
dego przedstawiciela tak zwanej klasy średniej od bezdomności 

Z mojej praktyki
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dzielą średnio trzy raty kredytu hipotecznego. Jeśli nie masz in-
nego majątku, oszczędności, siatki wsparcia, to po trzech nie-
spłaconych na czas ratach musisz opuścić należące formalnie 
do banku lokum. To może spotkać każdego.

Chorzy z czterdziestej szóstej nie spieszą się do wypisu. Zżywają 
się szybko z wygodą. Zapuszczają korzenie, jak drzewo w górach, 
na byle kawałku zdatnej do życia ziemi. Nie mają przy tym więk-
szych wymagań. Wszystko im zawsze na tak. Nie konfliktowi 
ludzie, którzy trzeźwiejąc, wydają się wciąż być nietrzeźwi. Ulegli 
w sposób celowy i wyuczony przez życie. 

Bezdomny reaguje najczęściej na nastrój ludzi. I na tych hu-
morach unosi się lekko, niczym na falach. Da mi pan proszę 
pieniądze. Da mi pan proszę na chleb. W końcu przecież ktoś 
da. Więc trzeba próbować do skutku.

- Dla naszych klientów jesteśmy „aniołami”, „super ludźmi”, jeśli 
mają dobry dzień. Jeśli nie, to potrafią być złośliwi, roszczeniowi, 
aroganccy. Nasza organizacja działa wyłącznie z prywatnych 
datków, nie korzystamy z żadnych publicznych dotacji. Na wy-
najęcie kuchni i zakupy zrzucają się co miesiąc nasi przyjaciele, 
znajomi, sympatycy.

-  Osoby przychodzące na wydawki tego nie wiedzą i się nie dowie-
dzą. Nie muszą nam dziękować, nie muszą być mili. Zwłaszcza 
że często nie wiedzą jak, nikt ich tego nie nauczył. Są przyzwy-
czajeni do upokarzania przez różne instytucje pomocowe, gdzie 
trzeba spełnić rożne warunki, aby otrzymać pomoc - trzeba być 
trzeźwym, mieć dokumenty i tak dalej.

Jeden z ludzi w kryzysie, który rezydował ostatnim wieczorem 
na klatce schodowej przy drzwiach mojego mieszkania, zaciąg-
nął na trzecie piętro chodniczek, wyściełający parter, po czym 
ułożył się na nim i zasnął. Trzecie piętro. Mało kto chodzi. Nikt 
nie zauważy, przecież.

Chrapał przeciągle. Uwagę córki zwrócił ten hałas. 
- Co to? Kto to? 
Pytała. Otworzyliśmy drzwi. Światło. 
- Słyszy mnie Pan? Halo! 

Z mojej praktyki
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A Dawid chrapie. Dawid Bezdomny. Wieczorna znajda. Rozbi-
tek. Społeczny wyrzut sumienia. Chodniczek zdobiła wymowna 
kałuża moczu. 

Chyba nie zwymiotuje? Nie, chyba nie... Gorzej przecież nie 
będzie. Niech śpi. Lepiej tu, niż na dworze. Zobacz, ma nawet 
maseczkę. Co prawda pod brodą, ale jednak ma.

- W pierwszym lockdown’ie kilka ważnych miejsc pomocowych 
finansowanych z pieniędzy publicznych zostało zamkniętych. 
Jak gdyby nikt nie myślał o ludziach w kryzysie bezdomności, 
słysząc hasło - zostań w domu. Ponury żart. Wtedy działali-
śmy z Fundacją Serce Miasta i byliśmy w tym najcięższym 
czasie jedynymi w całej Warszawie. Sama zaczęłam pracować 
na początku pandemii. Byłam zbudowana zdyscyplinowaniem 
naszych klientów wobec restrykcji.

- W przeważającej większości od razu zaczęli nosić maseczki, trzy-
mali dystans podczas wydawek, gdy tylko ruszyły szczepienia 
zaczęli z nich korzystać. Zdarzają się osoby o innych poglądach, 
ale tez z szacunku dla nas stosują się do zasad podczas naszych 
spotkań.

I co teraz? Okrywamy Dawida folią życia. A niech sobie śpi, 
tłumaczę córce, bo co w tym złego? Byleby nie zmarzł. Życie jest 
czasem jak karuzela, fajne, radosne, ale czasem ktoś z niej wypada 
i nie zawsze ze swojej winy. Możemy jedynie zareagować. I zrobić 
kanapki. Lena smaruje świeżutki chlebek serkiem twarożkowym 
o smaku szczypiorku. Dokłada dwa plastry goudy i wędlinę. 

Z punktu widzenia córki to najlepsze kanapki na świecie. 
Wszystko zawija w papier i tak spakowane jedzenie wkłada do fo-
lii z napisem „smacznego”. Prezent kładzie przy nogach śpiącego. 

Jest wyraźnie przejęta całym zdarzeniem.
To przecież człowiek. Bez domu. Śpi na podłodze. Słychać nie-

pokojące chrapanie. Czuć taki dziwny i nieprzyjemny zapach.
A my robimy kanapki. To dość niecodzienna sytuacja. Przy-

najmniej dla nas.
- Gotują u nas często profesjonalni kucharze z uznanych war-

szawskich knajp lub pracownicy topowych restauracji. Dewiza 
naszego szefa to: rób lepiej, niż dla siebie. Nie toleruje pracy na 
półgwizdka, nierównego krojenia, niechlujnego podania. Wszyst-
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ko, żeby podkreślić, ze wolontariusze nie robią nikomu specjalnej 
przysługi ani łaski - jeśli chcą pracować, to muszą dawać z siebie 
sto procent.

- Tak w ogóle to gotujemy wegańsko. Nasi klienci w większości tego 
nie wiedzą. Chwalą nasze kotlety sojowe - mówią, ze w innych 
miejscach w Warszawie mięso zawsze ma sporo tłuszczo, a u nas 
cielęcina najwyższej jakości. Nie wyprowadzamy ich z błędu. 

- Najwięcej pochwał zbiera zawsze sos pieczarkowy z ogórkami 
kiszonymi i curry z fasolką. Potrawy u nas rzadko się powtarzają, 
stawiamy na sezonowe produkty, używamy warzyw i owoców, 
które raczej nie pojawiają się w menu kuchni pomocowych.

- Bataty, ananasy, granaty, pak choi, szpinak, winogrona, melony, 
borówki. No i cebulka i czosnek to życie. Śmiejemy się, że musi-
my wspierać odporność naszych klientów. Jedzenie musi mieć 
wyrazisty smak, ostre potrawy są bardzo lubiane.

Mija godzina. Pukanie do drzwi. Poznajemy Dawida. Z imienia.
Młodszy ode mnie. Wyższy ode mnie. Lena chowa się za ple-

cami. Podaje mi lewą rękę, dziękuje. Drugą trzyma w kieszeni, 
wyciąga pieniądze.

Same monety. Szuka największej.
- Chciałbym się panu odwdzięczyć.
Pięciozłotówka wraca jednak do jego dłoni. Odmawiam, choć 

później mam wątpliwości. 
A może trzeba było wziąć od niego pieniądze? Pozwolić zapła-

cić? Wyrównać siły? Upodmiotowić w decyzji bez podejrzenia 
o protekcjonalizm?

- Ważne jest dla nas dawanie naszym klientom chociażby mini-
malnego wyboru, żeby mogli poczuć się podmiotowo w sytuacji 
korzystania z naszych usług. Jeśli mamy kilka opcji dodatków, 
na przykład rożne owoce i warzywa, to zawsze pytamy, co sobie 
życzą. Miło jest słyszeć, gdy ktoś dostaje przestrzeń, żeby powie-
dzieć i zadecydować: tego nie chcę, wolę tamto, bo tamtego od 
dziecka nie lubię.

- Są jadłodajnie, gdzie na osoby w kryzysie bezdomności pokrzy-
kuje się, że „co to za wydziwianie, jedz to co dajemy, ciesz się, że 
w ogóle coś dostajesz”. Staramy się pytać, czy smakowało, jeśli 
możemy - dajemy dokładki lub porcje na wynos. To otwiera 
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naszych klientów - ośmielają się, podchodzą i opowiadają, że 
na przykład sami pracowali kiedyś w gastronomii albo że oni 
w domu przyprawiali tą potrawę w inny sposób, dają nam fajny 
feedback, który sprawia przyjemność obu stronom.

A ludzie bywają różni.
Czasem kopną. Przepędzą. Dzwonią i grożą. Zabieraj się, mó-

wią. A przecież nikomu niczego nie robię. Co w tym złego, że tu 
chwilę poleżę? Takie zachowanie, jak pana, rzadko się zdarza.

Kręci z niedowierzaniem głową i z kanapkami w ręku schodzi 
klatką schodową. Dokąd? 

Wiesz, gdzie jest ogrzewalnia? Wiem. 
A noclegownia? Wiem. 
Uważaj tam na siebie, Dawid, jest zimno. 
Proszę się o mnie nie martwić. Dam sobie radę.

Z traktowaniem bezdomnych bywa przeróżnie, muszę przyz-
nać mu rację. W szpitalu spotkać ich może zarówno szacunek, 
jak i surowa ocena moralna w postaci „zasłużonego” chamstwa.

„Zamknij kurwa mordę. Zabieraj łapy. Leżeć.”
„Wszyscy piją, ćpają i kradną.”
„W ciemnej uliczce zabiją, jak się spoufali.”
„Patologia bez wykształcenia, jakaś tłuszcza bez właściwości.”
„Zaszczany, zasrany, niepotrzebny nikomu menel.”

- Staramy się tez panować nad negatywnym nastawieniem - nie-
którzy klienci są niemili, antypatyczni, nie przepuszczą okazji, 
żeby czegoś złośliwie nie skomentować. Jest takie określenie „wy-
palenie empatyczne” - to moment, gdy trzeba odpocząć od pracy 
na rzecz innych, bo czujesz, że w miejsce współczucia pojawia 
się irytacja. 

- Aktywiści rożnego rodzaju często o tym mówią i pilnują, żeby nie 
wnosić złych emocji w relacje z osobami, którym niosą pomoc.

Pacjent z czterdziestki szóstki wyjeżdża zaraz do ogrzewalni. 
Wypis czeka na dole, na strefie czystej. Siada na wózek, trzymając 
jedną, wypchaną torbę, bieżący dobytek życia. 

Gdzieś były buty... Nie ma. 
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Zimowe buty, a przecież jest na minusie. 
Szukamy wszędzie, na innej sali, pod łóżkiem, w szafce, w ła-

zience. Nie ma. 
Mężczyzna uśmiecha się pojednawczo - że to nic nie szkodzi, 

że znajdzie inne.
Odjeżdża w klapkach, żegnając się z personelem na strefie. Bez 

pretensji, bez żalu o te cholerne buty, których nie mogliśmy nies-
tety znaleźć. 

Wszyscy czujemy niesmak.
- Każda strona broni swoich granic, żeby się nie rozsypać. Zdarzyły 

się już sytuacje, że osoba, z którą rozmawiałam i zaczęłam ją 
poznawać zabiła się, zapiła się lub zamarzła i później ciężko mi 
było sobie z tym poradzić. Nikt do nikogo się nie przywiązuje. 
Możesz zrobić tylko tyle i aż tyle. 

- Ktoś zje ciepły posiłek, ale przyszedł w sandałach i odejdzie w nich, 
chociaż jest temperatura na minusie. Nawet jeśli poza posiłkiem 
będziesz mógł dać mu nowe, ciepłe buty, to za chwilę zobaczysz 
kolejną osobę w bluzie i sandałach. Bo bezdomność to nie wybór. 
To taki mit. Kto przy zdrowych zmysłach wybrałby świadomie 
koczowanie w krzakach nad Wisłą przy dwudziestostopniowym 
mrozie?

Żegnamy się lekkim uściskiem ręki. 
Nasz człowiek w kryzysie. Były ślusarz. 
Podobno praca była wszędzie. Wszyscy o niego pytali. 
Ale alkohol, długi, żona odeszła. 
Mieszkam po ludziach, to tu, to tam. 
Nakarmią, czasem coś dadzą. 
A buty? Nieważne, pewnie ktoś da. 
Zwykle tak właśnie jest. 
Czekanie sprzyja okazjom.

- Większość ludzi, którzy niosą pomoc, robią to też dla siebie. Coś 
sobie w ten sposób emocjonalnie „załatwiają”, coś rekompen-
sują. Uświadomiłam sobie jeszcze bardziej niż wcześniej, że nie 
można nikogo oceniać po jakichkolwiek pozorach, brzydzi mnie 
skrajnie taka postawa. Nie czuję się od naszych klientów lepsza, 
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ważniejsza, mądrzejsza pod żadnym względem. Los rzucił nas 
w te miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Równie dobrze za jakiś czas 
role mogą się odwrócić. Praca w wolontariacie ma namacal-
ny sens. Ktoś przyszedł głodny, wychodzi najedzony. Wymierny 
efekt. Nie mogę zmienić świata, ale mogę zrobić tą jedną małą 
rzecz. Pracuję ze wspaniałymi ludźmi, podzielającymi moje po-
glądy. Na chwilę zapominamy o tym, ile beznadziejnych rzeczy 
dzieje się wokół. 

- Na tą chwilę jest tylko te dziesięć kilo cebuli, które trzeba pokroić...

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

mgr oligofrenopedagogiki

jawny23@o2. pl

Szczególne podziękowania dla mojej siostry,  
Ewy Czajkowskiej,  
która pomogła mi w opracowaniu tekstu
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Są pożegnania na które nigdy nie będziemy gotowi,  
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.

I są takie osoby na myśl,  
o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 25.02.2022 roku przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej 

Koleżanki
Śp. DANUTY SADOWSKIEJ

Pierwszej Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Pediatrii, Gastroen-
terologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem 
Pulmonologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego w Białymstoku.
Pracę zawodową rozpoczęła 01.05.1966 roku w SP ZOZ Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym  im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Białymstoku. W 1988 roku została oddelegowana do orga-
nizacji pierwszej w UDSK Kliniki - III Kliniki Chorób Dzieci. 
Przez kolejne lata z pasją, ogromnym oddaniem i wrażliwością 
na drugiego człowieka wykonywała obowiązki Pielęgniarki 
Oddziałowej. Była również aktywnym   działaczem  samorzą-
du zawodowego pielęgniarek i  położnych,  będąc  członkiem  
ORPiP I kadencji. W grudniu 2003 roku odeszła na emeryturę.  
Pamięć o Niej zostanie w naszych sercach na zawsze. 

Pielęgniarki i Położne UDSK  
oraz ORPiP w Białymstoku

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

Ks. J. Twardowski
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszej koleżanki pielęgniarki 
Barbary Ausztol

Basia odeszła od nas w dniu 6.02.2022 r. 
Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako osoba 

energiczna, charyzmatyczna i żartobliwa.

Głęboko poruszeni i zasmuceni koleżanki i koledzy  
z Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku  
oraz Pielęgniarki i Położne Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Nekrologi
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W  
ysokość składki 2022

■ Składka dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej - 46,66 zł.

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

■ Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą wynosi - 118,00 zł.

■ Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości opłaty - 59,00 zł.

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

■ Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych - 354,00 zł.

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

Informacje
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Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2022
 2 maj 2022 r.
 17 czerwca 2022 r.
 31 październka 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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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
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

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

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

Istnieje także ewentualność możliwość pozostawienia kores-
pondencji w uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie 
Izby. Dokumenty 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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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

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


