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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Każdego roku, maj chociaż najkrótszy z miesięcy - w nazwie, obfitował w ważne 
wydarzenia związane z wykonywanymi przez nas zawodami:

8 maja - Dzień Położnej, 12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
Jednak w ostatnich dwóch latach, piękno tych świąt, przyćmione zostało pan-

demią i problemami z nią związanymi, a w tym roku „los” zgotował nam kolejną 
niespodziankę - wojnę w Ukrainie...

Do Polski przybyło 2,5 miliona uchodźców, kilkanaście tysięcy znalaz-
ło schronienie na Podlasiu, też w domach zwykłych mieszkańców. W gru-
pie uchodźców, znalazły się również pielęgniarki i położne - często mamy 
z dziećmi. Aby umożliwić Naszym koleżankom z  Ukrainy pracę w wyuczo-
nych zawodach, uruchomiliśmy w naszej Izbie nauczanie języka polskiego.  
Wszyscy musimy solidarnie angażować się w pomoc uchodźcom - zdać celująco 
egzamin z człowieczeństwa!

Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Z wielką przyjemnością składam, w imieniu 
ORPiP w Białymstoku gratulacje Pani

dr hab. Barbara Jankowiak
z okazji uzyskania habilitacji w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu. Życzę dalszej 
owoc nej pracy naukowej oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Życzenia i gratulacje
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Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani

dr n. med. Krystyna Kowalczuk

uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu. W imieniu Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz 
własnym składamy serdeczne gratulacje i życzę dal-
szych sukcesów w realizacji zamierzeń naukowych 
oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP

Życzenia i gratulacje
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Z dniem 22 marca 2022 r. Wojewoda Podlaski powołał
Panią mgr Annę Dawidowicz 

na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, 

a z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
Panią mgr Elżbietę Podlaską 

na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego.

W imieniu ORPiP w Białymstoku składam serdeczne 
gratulacje, życzę satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu 
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Gratulacje dla konsultantów
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W dniu 1 marca 2022 r. Wojewoda Podlaski powołał

Panią dr n. med. Nadzieję Sołowiej

na kolejną kadencję Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Pragnę wyrazić szczere uznanie i podziękowanie za cały 
okres dotychczasowej współpracy i zaangażowanie 
w działalność pielęgniarstwa psychiatrycznego. Jestem 
przekonana, że ponowny wybór Pani na stanowisko Kon-
sultanta Wojewódzkiego przyczyni się do dalszego roz-
woju tej jakże ważnej dziedziny pielęgniarstwa i pozwoli 
skutecznie wzmacniać rolę pielęgniarki psychiatrycznej.

W imieniu ORPiP w Białymstoku życzę dalszych 
sukcesów zawodowych jak i osobistych.

Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Gratulacje dla konsultantów
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Życzenia i gratulacje

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. 
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia? 
Wiek emerytalny po to jest nam dany, 
By realizować niespełnione plany.

Z okazji przejścia na emeryturę składamy serdeczne podzię
kowania za wieloletnią, pełną poświęcenia pracę na rzecz pac
jentów, za codzienny trud, okazaną życzliwość i cierpliwość.

Życzymy samych przyjemnych dni i chwil wypełnionych mi
łością, samych miłych wspomnień i realizacji wszystkich pasji 
Paniom Pielęgniarkom:

Barbarze Bryczkowskiej  Stanisławie Kaźmierczak
Irenie Leszczyńskiej  Bożenie Bralewskiej
Jolancie Kowalewicz  Dorocie Gorczyńskiej
Annie Samojlik  Izie Lenge-Piekutowskiej
Barbarze Klim Elżbiecie Kosińskiej
Elżbiecie Niedźwiedź  Grażynie Zadykowicz

Pielęgniarska Kadra Kierownicza oraz Pielęgniarki i Położne  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im J. Śniadeckiego w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani Irenie Turek
Pielęgniarce koordynującej Pracownię 

Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 
USK w Białymstoku

Składamy podziękowania za lata wspólnej 
pracy, wypełnione troską o to co najważniejsze  
- o zdrowie drugiego człowieka.

Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Ci 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu, 
mnóstwa wiary, wytrwałości i siły, samych 
przyjemnych chwil, dni bez chmur.

Koleżanki i koledzy  
z Pracowni Hemodynamiki  

Kliniki Kardiologii Inwazyjnej  
oraz pielęgniarki i położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Najwyższy czas pospieszyć z życzeniami 
zanim w świat pognacie z innymi emerytami!

Żarty żartami, pora na coś poważnego, 
dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego, 
byście mogły zapomnieć jak pracy wyglądają mury, 
korzystając z zasłużonej emerytury

Nasze Drogie Koleżanki Pielęgniarki Oddziałowe:
Elżbieta Kanoza - Oddział Ortopedyczno-

Urazowy
Bożena Grażyna Wolańska - Oddział 

Neurologii z Pododdziałem Udarowym
Lidia Parfieniuk - Zespół Poradni 

Specjalistycznych
Bożena Doktór - Oddział Chirurgii Ogólnej, 

Małoinwazyjnej i Onkologicznej
W życiu najtrudniejsze są pożegnania - zwłaszcza z takimi 

osobami jak Wy. Dziękujemy Wam za wiele lat współpracy, 
za wszystkie rady, dobre serce, mądrość i wsparcie. Życzymy 
Wam, aby nowy rozdział życia, który właśnie rozpoczęłyście 
był pełen dobrych chwil, spełnienia wszystkich marzeń 
i upragnionego odpoczynku.

Pielęgniarska Kadra Kierownicza oraz  
Pielęgniarki i Położne SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im J. Śniadeckiego w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem 
na emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania za 
długie lata wspólnej pracy Pielęgniarkom:

Bożenie Zacharczuk  Alinie Budlewskiej
Mirosławie Ondruch  Krystynie Danieluk
Annie Jermołaj   Cecylii Krutul
Jolancie Wasilewskiej  Eli Biegluk
Elżbiecie Dzieniszewskiej Annie Drobot
Krystynie Sindera  Zofii Zacharczuk
Mirosławie Świętochowskiej  Annie Rogowskiej

Żegnajcie, pisma, tabelki 
konta, druki i rozliczenia, 
Witajcie baaardzo późne wstawanie, 
i bezustanne leniuchowanie.

Jedź na wycieczkę, może do Grecji, 
Zaszalej trochę także w Wenecji, 
Odwiedź Paryż lub Barcelonę, 
Byś mogła wspominać chwile szalone.

Gdy szaleństwo Cię jednak znudzi , 
I zatęsknisz trochę do ludzi, 
Zapraszamy do nas serdecznie, 
Odwiedzaj nas często - koniecznie!

Pielęgniarska Kadra Kierownicza Pielęgniarki i Położne  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

J. Śniadeckiego  w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Wszyscy w pracy Was dziś żegnają,  
I najserdeczniejsze gratulacje składają,  
Błyszczy im nutka zazdrości w oku,  
Bo Wy od pracy macie od tej chwili spokój,  
Odpoczynku czas i nowe życie,  
Spędzajcie teraz swój każdy dzień znakomicie,  
Porzućcie wszelkie troski i zmartwienia,  
Bo tak wiele macie jeszcze w życiu swoim do zrobienia!

Naszym Drogim Koleżankom Położnym
 Barbarze Annie Pac Lucynie Hajduczenia
 Eugenii Dzielnik Janinie Porowskiej
 Jolancie Mirończuk Annie Kartaszow
 Ryszardzie Sieńko

W związku z przejściem na Emeryturę dziękujemy za wie-
loletnią współpracę i zaangażowanie w wypełnianiu swoich 
obowiązków, okazaną życzliwość, cierpliwość i wyrozumia-
łość. Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, radości i wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata życia.

Pielęgniarska Kadra Kierownicza Pielęgniarki i Położne  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im J. Śniadeckiego w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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Pani Wiesławie Stasiukiewicz
Położnej koordynującej  

odcinek położniczo-ginekologiczny  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK

Z okazji przejścia na emeryturę życzymy wszys-
tkiego najlepszego! Dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, zaangażowanie, rzetelne wypeł-
nianie obowiązków służbowych oraz za to, 
że zawsze mogłyśmy liczyć na Twoją pomoc 
i wsparcie. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia 
i pomyślności na nowym etapie życia, a także 
spełnienia wszystkich marzeń i upragnionego 
odpoczynku.

Położne z SOR położniczo-ginekologicznego oraz 
Pielęgniarki i Położne Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku

Życzenia i gratulacje
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„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,  
A przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach,  
By nigdy nie poszły w zapomnienie.”

Serdeczne podziękowania Pani Teresie Sawickiej
Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku, odchodzącej na 
zas łużoną emeryturę. Dziękujemy za wszystkie lata 
pra cy, profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie 
w trak cie długoletniej pracy zawodowej. Życzymy zdro

wia, szczęścia, pomyślności i samych pięknych chwil.
Pielęgniarki i Położne Bloku Operacyjnego  

oraz Pielęgniarki i Położne Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku 

Życzenia i gratulacje
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R  
aport - deficytowe zawody

Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Pielęgniarka, położna - deficytowe zawody 
w polskim systmie ochrony zdrowia

Warszawa, kwiecień 2022

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

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

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

I. Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych

Rozkład struktury wieku w zawodach pielegniarki i położnej 
wskazuje na brak zastępowalności pokoleń.

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 
51-60 lat, który obejmuje 84 444 pielęgniarek, co stanowi 36,0% 
liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych 
ciągle pracuje w zawodzie aż 68 905 pielęgniarek (przedziały 61-
70 i przedział pow. 70 lat). Stanowi to 29,36% ogółu zatrudnio-
nych.

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wieko-
wy to również przedział 51-60 lat, który obejmuje 10 118 zatrud-
nionych położnych. Stanowi to 34,9% zatrudnionych położnych. 
Osoby pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych 
stanowią 25,81% i jest ich 7 483.

Do 2030 r. aż 65% pielęgniarek i 60% położnych obecnie za-
trudnionych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń eme-
rytalnych.

Raport - deficytowe zawody
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Liczba pielęgniarek i położnych ZATRUDNIONYCH  
wg przedziałów wiekowych 

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek Udział % Liczba 

położnych Udział % 

21-30 13 020 5,5% 3 123 10,8% 
31-40 18 988 8,1% 3 343 11,5% 
41-50 49 308 21,0% 4 928 17,0% 
51-60 84 444 36,0% 10 118 34,9% 
61-70 57 037 24,3% 6 077 21,0% 

pow. 70 11 868 5,1% 1 406 4,8% 
  234 665 100% 28 995 100% 

Źródło: CRPiP stan na 2022-04-30 

 

                                                           
1 Dane z CRPiP zostały wykorzystane w raporcie GUS: „Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia” 
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/uslugi-publiczne/uslugi-publiczne-w-zakresie-ochrony-zdrowia,3,1.html  
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II. Tabela:  Średnia wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

 2021 2022 Zmiana 

województwo Średnia 
wieku 

pielęgniarek 

Średnia 
wieku 

położnych 

Średnia 
wieku 

pielęgniarek 

Średnia 
wieku 

położnych 
Dolnośląskie 55,2 53,7 55,9 54,1 0,7 0,4 
Kujawsko-Pomorskie 52,3 51,5 52,7 51,5 0,4 0,0 
Lubelskie 52,2 49,8 52,6 50,2 0,4 0,4 
Lubuskie 54,5 55,1 55,2 55,7 0,7 0,7 
Łódzkie  55,6 51,6 56,4 52,3 0,8 0,7 
Małopolskie 52,2 51,7 52,5 52,0 0,3 0,3 
Mazowieckie 53,7 50,9 54,3 51,4 0,6 0,5 
Opolskie  49,6 44,6 49,8 44,1 0,2 -0,5 
Podkarpackie 48,9 48,5 49,3 48,9 0,4 0,4 
Podlaskie 53,0 51,7 53,3 51,1 0,3 -0,6 
Pomorskie  52,8 51,5 53,6 52,0 0,8 0,5 
Śląskie 54,6 51,8 54,9 52,1 0,3 0,3 
Świętokrzyskie 50,7 47,7 51,0 47,5 0,3 -0,2 
Warmińsko-
Mazurskie  

54,3 56,3 54,8 56,7 0,5 0,4 

Wielkopolskie 52,8 48,7 53,2 49,0 0,4 0,2 
Zachodniopomorskie 53,8 51,9 54,4 52,2 0,6 0,4 
POLSKA 53,2 51,0 53,7 51,3 0,5 0,3 
 

Prognoza średniej wieku *1 

ROK Pielęgniarki Położne 
2021 53,2 51 
2022 53,7 51,3 
2023 54,2 51,6 
2024 54,7 51,9 
2025 55,2 52,2 
2026 55,7 52,5 
2027 56,2 52,8 
2028 56,7 53,1 
2029 57,2 53,4 
2030 57,7 53,7 

*1 – Rok 2021 i 2022 prezentują dane rzeczywiste. Lata 2023 – 2030 stanowią prognozę  
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II. Tabela: Średnia wieku zatrudnionych  
pielęgniarek i położnych
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II. Tabela:  Średnia wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

 2021 2022 Zmiana 

województwo Średnia 
wieku 

pielęgniarek 

Średnia 
wieku 

położnych 

Średnia 
wieku 

pielęgniarek 

Średnia 
wieku 

położnych 
Dolnośląskie 55,2 53,7 55,9 54,1 0,7 0,4 
Kujawsko-Pomorskie 52,3 51,5 52,7 51,5 0,4 0,0 
Lubelskie 52,2 49,8 52,6 50,2 0,4 0,4 
Lubuskie 54,5 55,1 55,2 55,7 0,7 0,7 
Łódzkie  55,6 51,6 56,4 52,3 0,8 0,7 
Małopolskie 52,2 51,7 52,5 52,0 0,3 0,3 
Mazowieckie 53,7 50,9 54,3 51,4 0,6 0,5 
Opolskie  49,6 44,6 49,8 44,1 0,2 -0,5 
Podkarpackie 48,9 48,5 49,3 48,9 0,4 0,4 
Podlaskie 53,0 51,7 53,3 51,1 0,3 -0,6 
Pomorskie  52,8 51,5 53,6 52,0 0,8 0,5 
Śląskie 54,6 51,8 54,9 52,1 0,3 0,3 
Świętokrzyskie 50,7 47,7 51,0 47,5 0,3 -0,2 
Warmińsko-
Mazurskie  

54,3 56,3 54,8 56,7 0,5 0,4 

Wielkopolskie 52,8 48,7 53,2 49,0 0,4 0,2 
Zachodniopomorskie 53,8 51,9 54,4 52,2 0,6 0,4 
POLSKA 53,2 51,0 53,7 51,3 0,5 0,3 
 

Prognoza średniej wieku *1 

ROK Pielęgniarki Położne 
2021 53,2 51 
2022 53,7 51,3 
2023 54,2 51,6 
2024 54,7 51,9 
2025 55,2 52,2 
2026 55,7 52,5 
2027 56,2 52,8 
2028 56,7 53,1 
2029 57,2 53,4 
2030 57,7 53,7 

*1 – Rok 2021 i 2022 prezentują dane rzeczywiste. Lata 2023 – 2030 stanowią prognozę  
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III. Dane o zgonach pielęgniarek i położnych

Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna 
Polka. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niska średnia wieku 
zgonu pielęgniarek i położnych. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, po analizie danych 
otrzymanych z Rejestru PESEL za okres od 2016 r. do 2021 r., 
wyliczyła, iż średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 62,3 roku. 
Są to dane znacznie niższe niż dla całej populacji. Przypomnijmy 
- średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat.

W 2021 r. nastąpił znaczy wzrost liczby zgonów pielęgniarek 
i położnych. Nie badano przyczyn tego zjawiska jednak nale-
ży pamiętać, że w trakcie pandemii zmarło wiele pracowników 
medycznych oraz że średni wiek całej grupy zawodowej stale 
wzrasta. Dokładne zbadanie tego zjawiska wymaga przeprowa-
dzenia odrębnych badań.

Badanie wieku zgonu dotyczy wszystkich osób posiadających 
kiedykolwiek prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub za-
wodu położnej i wpisanych do rejestru, bez względu czy dalej 
wykonują zawód. W analizie są więc ujęte dane osób skreślonych 
z rejestru a nawet osób, którym prawo wykonywania zawodu 
wygasło ale nie ma adnotacji o dacie zgonu.

Raport - deficytowe zawody
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III. Dane o zgonach pielęgniarek i położnych 

 

Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna Polka. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest niska średnia wieku zgonu pielęgniarek i położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek  
i Położnych, po analizie danych otrzymanych z Rejestru PESEL za okres od 2016 r. do 2021 r., 
wyliczyła, iż średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 62,3 roku. Są to dane znacznie niższe niż dla 
całej populacji. Przypomnijmy – średnia wieku kobiet w Polsce to  81,8 lat.  

W 2021 r. nastąpił znaczy wzrost liczby zgonów pielęgniarek i położnych. Nie badano przyczyn tego 
zjawiska jednak należy pamiętać, że w trakcie pandemii zmarło wiele pracowników medycznych oraz 
że średni wiek całej grupy zawodowej stale wzrasta. Dokładne zbadanie tego zjawiska wymaga 
przeprowadzenie odrębnych badań.  

Badanie wieku zgonu dotyczy wszystkich osób posiadających kiedykolwiek prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej i wpisanych do rejestru, bez względu czy dalej wykonują 
zawód. W analizie są więc ujęte dane osób skreślonych z rejestru a nawet osób, którym prawo 
wykonywania zawodu wygasło ale nie ma adnotacji o dacie zgonu.  

 

Źródło: CRPiP - dane o pielęgniarkach i położnych, Data zgonu uzyskana z Rejestru PESEL wg stanu 
na dzień 9.11.2021 r. 

 

 

  

ROK Liczba ujawnionych zgonów  
pielęgniarek i położnych Średni wiek zgonu 

2016 963 58,70 

2017 762 60,73 

2018 1 021 60,82 

2019 968 62,64 

2020 1 195 63,85 

2021 1 606 64,89 

Razem: 6 515 62,33 
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IV. Liczba praw wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej 
wydanych w latach 2019-2021 z podziałem na województwa 

 Liczba wydanych PWZ  
w latach 2019 - 2021 Średnia z lat 2019 - 2021 

 pielęgniarki położne RAZEM pielęgniarki położne RAZEM 

dolnośląskie 877 142 1 019 292 47 340 
kujawsko-pomorskie 748 118 866 249 39 289 
lubelskie 1 465 189 1 654 488 63 551 
lubuskie 194 10 204 65 3 68 
łódzkie 984 208 1 192 328 69 397 
małopolskie 1 581 203 1 784 527 68 595 
mazowieckie 2 609 442 3 051 870 147 1017 
opolskie 290 74 364 97 25 121 
podkarpackie 1 241 180 1 421 414 60 474 
podlaskie 619 122 741 206 41 247 
pomorskie 804 138 942 268 46 314 
śląskie 1 678 283 1 961 559 94 654 
świętokrzyskie 834 131 965 278 44 322 
warmińsko-mazurskie 567 52 619 189 17 206 
wielkopolskie 1 025 316 1 341 342 105 447 
zachodniopomorskie 407 83 490 136 28 163 
 15 923 2 691 18 614 5 308 897 6 205 

 

Tabela Liczba stwierdzonych praw wykonywania zawodu w latach 2013-2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
pielęgniarki 2919 3443 3745 3976 4197 4618 5142 4777 6004 
położne 561 759 735 803 836 869 827 916 948 
RAZEM 3 480 4 202 4 480 4 779 5 033 5 487 5 969 5 693 6 952 
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IV. Liczba praw wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej 
wydanych w latach 2019-2021 z podziałem na województwa 

 Liczba wydanych PWZ  
w latach 2019 - 2021 Średnia z lat 2019 - 2021 

 pielęgniarki położne RAZEM pielęgniarki położne RAZEM 

dolnośląskie 877 142 1 019 292 47 340 
kujawsko-pomorskie 748 118 866 249 39 289 
lubelskie 1 465 189 1 654 488 63 551 
lubuskie 194 10 204 65 3 68 
łódzkie 984 208 1 192 328 69 397 
małopolskie 1 581 203 1 784 527 68 595 
mazowieckie 2 609 442 3 051 870 147 1017 
opolskie 290 74 364 97 25 121 
podkarpackie 1 241 180 1 421 414 60 474 
podlaskie 619 122 741 206 41 247 
pomorskie 804 138 942 268 46 314 
śląskie 1 678 283 1 961 559 94 654 
świętokrzyskie 834 131 965 278 44 322 
warmińsko-mazurskie 567 52 619 189 17 206 
wielkopolskie 1 025 316 1 341 342 105 447 
zachodniopomorskie 407 83 490 136 28 163 
 15 923 2 691 18 614 5 308 897 6 205 

 

Tabela Liczba stwierdzonych praw wykonywania zawodu w latach 2013-2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
pielęgniarki 2919 3443 3745 3976 4197 4618 5142 4777 6004 
położne 561 759 735 803 836 869 827 916 948 
RAZEM 3 480 4 202 4 480 4 779 5 033 5 487 5 969 5 693 6 952 
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IV. Liczba praw wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej wydanych w latach 2019-2021 z podziałem na 

województwa
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Wykres: Uczelnie, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku położnictwo 

 

 

Źródło  https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-uczelni-ktore-uzyskaly-akredytacje-dla-kierunku-
pielegniarstwo - stan na 6 maja 2022 r. 
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Wykres: Uczelnie, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo 

 

 

 

Źródło  https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-uczelni-ktore-uzyskaly-akredytacje-dla-kierunku-
pielegniarstwo - stan na 6 maja 2022 r. 
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Uczelnie, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia dla 
kierunku pielęgniarstwo i poniżej położnictwo.
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V. Prognoza liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. 

Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano w oparciu o liczbę osób, które nabędą 
uprawnienia emerytalne w latach 2022–2030 oraz na postawie liczby osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu. Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo, co wynosi średnia z lat 2019-2021, czyli 6205 osób. 
Założono także, iż 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu podejmie pracę w zawodzie. 
Ponieważ populacja mężczyn w obu zawodach stanowi ok. 2% dla potrzeb tej analizy przyjęto 
założenie, iż nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat.  

Nawet zakładając, że 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wykonywało ten 
zawód i zastąpi odchodzące grupy wiekowe to prognoza wskazuje, iż do 2025 r. braki 
zastępowalności pokoleń zwiększą się o 11 663 a do 2030 r. o 28 889.  

Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej 
wykonuje 76 388 osób, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne mogą  
w każdej chwili przejść na emeryturę. Od 2021 r. nastąpił istotny wzrost liczby osób pracujących 
mimo osiągnięcia wieku emerytalnym, w 2021 r. było ich 69 803.  

Tabela Prognoza różnicy liczby osób nabywających uprawnienia emarytalne  
a liczba osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu 

ROK 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Liczba osób pracujących, która 
nabędzie uprawnienia 
emerytalne 

8821 8659 9533 9470 9206 9238 9807 10101 9899 

Liczba osób uzyskujących PWZ 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 
Różnica -2616 -2454 -3328 -3265 -3001 -3033 -3602 -3896 -3694 
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Żródło: NIPiP 30-04-2022r. 
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V. Prognoza liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r.

Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano w opar-
ciu o liczbę osób, które nabędą uprawnienia emerytalne w latach 
2022-2030 oraz na postawie liczby osób uzyskujących prawo wy-
konywania zawodu. Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba 
osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wynosiła 
tyle samo, co wynosi średnia z lat 2019-2021, czyli 6 205 osób.

Założono także, iż 100% osób uzyskujących prawo wykony-
wania zawodu podejmie pracę w zawodzie.

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

Nawet zakładając, że 100% osób uzyskujących prawo wykony-
wania zawodu będzie wykonywało ten zawód i zastąpi odcho-
dzące grupy wiekowe to prognoza wskazuje, iż do 2025 r. braki 
zastępowalności pokoleń zwiększą się o 11 663 a do 2030 r. o 28 
889.

Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie 
pielęgniarki lub zawodzie położnej wykonuje 76 388 osób, mimo 
uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne 
mogą w każdej chwili przejść na emeryturę. Od 2021 r. nastąpił 
istotny wzrost liczby osób pracujących mimo osiągnięcia wieku 
emerytalnym, w 2021 r. było ich 69 803.

Tabela: Prognoza różnicy liczby osób nabywających 
uprawnienia emarytalne a liczba osób uzyskujących prawo 

wykonywania zawodu

VI. Najważniejsze dane z podziałem na województwa

Raport - deficytowe zawody
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VI. Najważniejsze dane z podziałem na Województwa 

Tabela  Dane o zatrudnionych pielęgniarkach i położnych w poszczególnych Województwach  

Województwo Liczba 
zatrudnionych 

posiadające 
uprawnienia 
emerytalne 

Średnia 
wieku 

pielęgniarek 

Średnia 
wieku 

położnych 

Zmiany kadry 
w 

Województwie 
od 2022 do 

2030 
Dolnośląskie 21 865 7 707 55,9 54,1 -4 270 
Kujawsko-
Pomorskie 

13 670 3 361 52,7 51,5 -2 191 

Lubelskie 15 226 3 671 52,6 50,2 -478 
Lubuskie 4 288 1 256 55,2 55,7 -941 
Łódzkie 14 971 5 360 56,4 52,3 -1 558 
Małopolskie  24 471 6 787 52,5 52,0 -1 815 
Mazowieckie 40 049 12 738 54,3 51,4 -2 503 
Opolskie 6 005 887 49,8 44,1 -883 
Podkarpackie 15 817 2 739 49,3 48,9 -869 
Podlaskie 8 563 2 615 53,3 51,1 -602 
Pomorskie 11 645 2 971 53,6 52,0 -1 193 
Śląskie 36 729 12 160 54,9 52,1 -5 472 
Świętokrzyskie 8 669 1 714 51,7 47,5 11 
Warmińsko-
Mazurskie 

10 143 3 414 54,8 56,7 -1 611 

Wielkopolskie 21 582 5 959 53,2 49,0 -2 716 
Zachodnio 
pomorskie 

9 967 3 049 54,4 52,2 -1 798 

POLSKA 263 660 76 388 53,7 51,3 -28 889 
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V. Prognoza liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. 

Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano w oparciu o liczbę osób, które nabędą 
uprawnienia emerytalne w latach 2022–2030 oraz na postawie liczby osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu. Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo, co wynosi średnia z lat 2019-2021, czyli 6205 osób. 
Założono także, iż 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu podejmie pracę w zawodzie. 
Ponieważ populacja mężczyn w obu zawodach stanowi ok. 2% dla potrzeb tej analizy przyjęto 
założenie, iż nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat.  

Nawet zakładając, że 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wykonywało ten 
zawód i zastąpi odchodzące grupy wiekowe to prognoza wskazuje, iż do 2025 r. braki 
zastępowalności pokoleń zwiększą się o 11 663 a do 2030 r. o 28 889.  

Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej 
wykonuje 76 388 osób, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne mogą  
w każdej chwili przejść na emeryturę. Od 2021 r. nastąpił istotny wzrost liczby osób pracujących 
mimo osiągnięcia wieku emerytalnym, w 2021 r. było ich 69 803.  

Tabela Prognoza różnicy liczby osób nabywających uprawnienia emarytalne  
a liczba osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu 

ROK 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Liczba osób pracujących, która 
nabędzie uprawnienia 
emerytalne 

8821 8659 9533 9470 9206 9238 9807 10101 9899 

Liczba osób uzyskujących PWZ 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 
Różnica -2616 -2454 -3328 -3265 -3001 -3033 -3602 -3896 -3694 
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Żródło: NIPiP 30-04-2022r. 
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VII. Prognoza liczby braków kadrowych kardy pielęgniarkiej i położniczej 
z podziałem na Województwa 

Województwo 
Liczba pielęgniarek i położnych 

ZATRUDNIONYCH posiadających 
uprawnienia emerytalne 

Braki 
kadrowe 

do 2025 r. 

Braki 
kadrowe 

do 2030 r. 

Dolnośląskie 7 707 -1 968 -4 270 
Kujawsko-Pomorskie 3 361 -976 -2 191 
Lubelskie 3 671 -354 -478 
Lubuskie 1 256 -393 -941 
Łódzkie  5 360 -517 -1 558 
Małopolskie 6 787 -587 -1 815 
Mazowieckie 12 738 -886 -2 503 
Opolskie  887 -371 -883 
Podkarpackie 2 739 -342 -869 
Podlaskie 2 615 -286 -602 
Pomorskie  2 971 -316 -1 193 
Śląskie 12 160 -2 098 -5 472 
Świętokrzyskie 1 714 10 11 
Warmińsko-Mazurskie  3 414 -740 -1 611 
Wielkopolskie 5 959 -1 030 -2 716 
Zachodniopomorskie 3 049 -809 -1 798 

 Polska 76 388 -11 663 -28 889 
 
W 2022 r. 76 388 pielęgniarek i położnych pracuje mimo uzyskania wieku uprawniającego do 
przejścia na emeryturę. W chwili obecnej brak jest zastępowalności dla tej grupy osób.  
W kolejnych latach również nie prognozuje się zastępowalności pokoleń dla kolejnych grup 
wiekowych. Tylko w Województwie Świętokrzyskim jest ona możliwa, ale tylko pod warunkiem, że 
100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wykonywało zawód pielęgniarki lub 
zawód położnej.  
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VII. Prognoza liczby braków kadrowych kardy pielęgniarkiej 
i położniczej z podziałem na województwa

W 2022 roku 76 388 pielęgniarek i położnych pracuje mimo 
uzyskania wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. 
W chwili obecnej brak jest zastępowalności dla tej grupy osób.

W kolejnych latach również nie prognozuje się zastępowalności 
pokoleń dla kolejnych grup wiekowych. 

Tylko w Województwie Świętokrzyskim jest ona możliwa, ale 
pod warunkiem, że 100% osób uzyskujących prawo wykonywa-
nia zawodu będzie wykonywało zawód pielęgniarki lub zawód 
położnej.

Raport - deficytowe zawody
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VIII. Wyjazdy za granicę i przyjazd do Polski kadry pielęgniarskiej i 
położniczej.  

 

 

Tabela Liczba obcokrajowców, którzy mają przyznane prawo wykonywania zawodu na 
przestrzeni  5 lat.  

 

 Obywatele UE Pozostałe państwa RAZEM 
Stan na: Pielęgniarki Położne Pielęgniarki Położne 

31-12-2021 66 3 516 38 623 
31-12-2020 62 3 253 14 332 
31-12-2019 56 3 187 12 258 
31-12-2018 52 2 139 11 204 
31-12-2017 49 2 114 10 175 
31-12-2016 40 1 109 7 157 

 

 

 

 

175 204 
258 

332 

623 

0

100

200

300

400

500

600

700

2017 2018 2019 2020 2021

Liczba Pielęgniarek i Położnych nie posiadających obywatelstwa polskiego,  
które mają przyznane prawo wykonywania zawodu na przestrzeni 5 lat 

  13 

 

Mimo przyjęcia przepisów ułatwiajacych podjęcie w Polsce pracy pielęgniarki lub położnej w dalszym 
ciągu nie widać wiekszego zainteresowania obcokrajowców pracą w Polsce. W chwili obcnej jest ich 
623 co stanowi 0,24 % wszystkich osób wykonujących te zawody w Polsce. 

W 2021r. przybyła rekordowa liczba 291 obcokrajowców i stanowi ona 4,19% osób którym w 2021r 
wydano prawo wykonywania zawodu w Polsce. Mając na uwadze, iż w tym samym roku polskim 
pielęgniarkom i położnym wydano 300 zaświadczeń niezbędnych do podjęcia pracy w innych 
Państwa Unii Europejskiej to dopiero rok 2021r. jest pierwszym rokiem gdy wyjazdy za granicę 
polskich pielęgniarek i położnych są na podobnym poziomie. W latach poprzednich więcej 
pielęgniarek, położnych wyjażdzało niż przyjeżdzało.  
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VIII. Wyjazdy za granicę i przyjazd do Polski kadry 
pielęgniarskiej i położniczej.

Tabela: Liczba obcokrajowców, którzy mają przyznane prawo 
wykonywania zawodu na przestrzeni 5 lat.

Liczba pielęgniarek i położnych nie posiadających 
obywatelstwa polskiego, które mają przyznane prawo 

wykonywania zawodu na przestrzeni 5 lat

Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania 
kwalifikacji zawodowych 2017-2021
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Mimo przyjęcia przepisów ułatwiajacych podjęcie w Polsce pra-
cy pielęgniarki lub położnej w dalszym ciągu nie widać wiekszego 
zainteresowania obcokrajowców pracą w Polsce. W chwili obcnej 
jest ich 623 co stanowi 0,24 % wszystkich osób wykonujących te 
zawody w Polsce.

W 2021 r. przybyła rekordowa liczba 291 obcokrajowców i sta-
nowi ona 4,19% osób którym w 2021 r. wydano prawo wykony-
wania zawodu w Polsce. Mając na uwadze, iż w tym samym roku 
polskim pielęgniarkom i położnym wydano 300 zaświadczeń 
niezbędnych do podjęcia pracy w innych Państwa Unii Europej-
skiej to dopiero rok 2021 r. jest pierwszym rokiem gdy wyjazdy 
za granicę polskich pielęgniarek i położnych są na podobnym 
poziomie. 

W latach poprzednich więcej pielęgniarek, położnych wyjaż-
dzało niż przyjeżdzało.

IX. Wnioski

Sytuacja kadrowa przedstawiona w raporcie wymaga podjęcia 
pilnych działań Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położonych

1. Niezbędnym jest zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki i prawo wykonywania 
zawodu położnej.
a) Aby utrzymać obecny wskaźnik 5,2 pielęgniarek i położ-

nych na 1 tys. mieszkańców konieczne jest zwiększenie 
liczby absolwentów z ok 5,6 tys. do 10 tys. rocznie.

b) Na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo należy kształ-
cić 20 tys. osób rocznie, aby zrealizować założenia wskaza-
ne w Polityce Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd RP.

Dokument ten wskazuje na konieczność podjęcia działań zmie-
rzających do osiągnięcia w Rzeczypospolitej Polskiej wskaźnika 
liczby pielęgniarek i położnych na poziomie średniego wskaźnika 
OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat.

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

lęgniarstwa oraz położnictwa w każdym województwie,

Raport - deficytowe zawody
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- zagwarantowanie zatrudnienia po studiach, poprzez wpro-
wadzenie rezydentur,

- promowanie zawodów wśród absolwentów szkół średnich.
2. Należy pilnie podjąć działania, które zachęcą osoby posia-

dające uprawnienia emerytalne do dalszego wykonywania 
zawodu.
Dla osiągnięcia tego celu koniecznym jest:
- wprowadzenie dodatków motywacyjnych,
- wprowadzenie urlopów dla poratowania zdrowia.

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

posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie zawodowe, 
a nie tylko minimalnej płacy zagwarantowanej ustawowo.

4. Realizacja zapisów Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej Uchwalą nr 
124/2019 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r.

Raport - deficytowe zawody
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K  
alendarium

01.03.2022 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.10.2021 do 
31.12.2021 roku.

01.03.2022 Wspólne Posiedzenie Konwentu Przewodniczących 
ORPiP oraz Prezydium NRPiP zorganizowane przez NRPiP 
w trybie wideokonferencji - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

04.03.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 
przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

08.03.2022 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.03.2022 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

14.03.2022 Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dz. pielę-
gniarstwa Marty Milewskiej-Buzun z kadrą kierowniczą 
szpitali i pielęgniarkami nt. współpracy na rzecz pomocy 
uchodźcom z Ukrainy zorganizowane w OIPiP w Białym-
stoku.

15.03.2022 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w trybie on-line - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

16.03.2022 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

18.03.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 
przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

Kalendarium OIPiP
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23.03.2022 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących ORPiP 
zorganizowane przez NRPiP w trybie wideokonferencji - 
uczestniczyła Cecylia Dolińska.

23.03.2022 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

25.03.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 
przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

28.03.2022 XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w trybie obiegowym za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość.

28.03.2022 Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku - 
uczestniczyła Cecylia Dolińska.

30.03.2022 Posiedzenie Rady POW NFZ w siedzibie Podlaskie-
go OW NFZ - uczestniczyła Dorota Rojsza Specjalista ds. 
merytorycznych.

05.04.2022 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Cecylii Doliń-
skiej z Przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia i Dosko-
nalenia Zawodowego Elżbietą Sienkiewicz, lektorami ze 
Studium Języków Obcych UMB oraz Anną Bagniuk-Plewą, 
pielęgniarką i nauczycielką języka polskiego, w sprawie 
zorganizowania nauki języka polskiego dla pielęgniarek 
i położnych z Ukrainy.

07.04.2022 Konferencja Forum Menedżerów Służby Zdrowia 
zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Biznesowe 
Sp. z o.o. w Białymstoku - uczestniczyło 17 członków sa-
morządu pielęgniarek i położnych z terenu działania OIPiP 
w Białymstoku.

08.04.2022 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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08.04.2022 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w trybie on-line -uczestniczyła Cecylia Dolińska i Beata 
Janina Olejnik.

12.04.2022 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

12.04.2022 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
14.04.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 

przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

26.04.2022 Szkolenie w przedmiocie przyznawania prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarkom, położnym z Ukrainy 
po 24 lutym 2022 r. zorganizowane przez NIPiP w trybie 
online - uczestniczyły: Cecylia Dolińska, Beata Janina 
Olejnik oraz Katarzyna Rymarczyk.

26.04.2022 Wspólne posiedzenie Konwentu Przewodniczących 
ORPiP z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP zorganizo-
wane przez NRPiP w trybie wideokonferencji - uczestniczyła 
Cecylia Dolińska.

27.04.2022 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej następujących oddziałów:
- Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej;
- Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, Neurolo-

gii z Pododdziałem Udarowym;
- Ortopedyczno-Urazowego;
- Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz Rehabilitacji Neu-

rologicznej i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku - przewodniczyła Cecylia Dolińska.
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkolo-

gicznej - Barbara Czech-Wilczewska,
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• Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią 
- Małgorzata Jurczenia,

• Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym  
- Lucyna Jakimiuk,

• Oddział Ortopedyczno-Urazowy  
- Małgorzata Malinowska,

• Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej  
- Małgorzata Długozima,

• Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabi-
litacji Ogólnoustrojowej - Elżbieta Horba.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.
29.04.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 

przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

29.04.2022 Spotkanie Pielęgniarek Szkolnych w OIPiP w Bia-
łymstoku.

09.05.2022 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących ORPiP 
organizowane przez NRPiP w trybie wideokonferencji 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

10.05.2022 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.05.2022 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
12.05.2022 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście 

Białystok - uczestniczyła Cecylia Dolińska.
16.05.2022 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika 

tymczasowego obozu ofiar Obławy Augustowskiej - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska.

18.05.2022 Wspólne spotkanie Komisji Prawa i Legislacji oraz 
Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej - uczest-
niczyła Cecylia Dolińska i Beata Janina Olejnik.

18.05.2022 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.
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19.05.2022 Szkolenie na temat sprawozdawczości organizowane 
przez NIPiP w trybie online - uczestniczyła Mariola Bogdan 
i Dorota Rodziewicz.

20.05.2022 Spotkanie on-line Członków Zespołu roboczego ds. 
przygotowania szczegółowych wymagań oraz kontroli wdra-
żania nowego systemu obsługi informatycznej pod nazwą 
System Samorządu Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła 
Katarzyna Rymarczyk.

24.05.2022 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.01.2022 do 
31.03.2022 roku.

30.05.2022 Spotkanie ze studentami pielęgniarstwa III roku na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

30.05.2022 Posiedzenie Zespołu do Spraw Kształcenia uzu-
pełniającego dla pielęgniarek z Ukrainy w trybie on-line 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

31.05.2022 Posiedzenie Zespołu do Spraw opracowania zmian 
w standardach kształcenia przygotowującego do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej w trybie online 
- uczestniczyła Cecylia Dolińska.

31.05.2022 Posiedzenie Rady POW NFZ w siedzibie Podlaskiego 
OW NFZ - uczestniczyła Dorota Rojsza.

9 III - 31 III - 13 IV - 26 IV - 29 IV - 11 V 2022 Posie dzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W okresie stanu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 31 mar-
ca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzono 
możliwość podejmowania m.in. uchwał przez kolegialne 
or ga ny samorządów zawodowych przy wykorzystaniu 
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środ ków bezpośredniego porozumiewania się na odleg-
łość lub w trybie obiegowym.
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 
marca 2022 roku do maja 2022 r. odbyło się 6 posiedzeń 
Prezydium Ok ręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w tym jedno posiedzenie stacjonarne, jedno przy wyko-
rzystaniu środków bezpoś redniego porozumiewania się 
na odległość, w 4 terminach przepro wadzono głosowanie 
nad uchwałami w trybie obiegowym, w sumie podjęto 
72 uchwały.
1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 

prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
• wykreślenia z rejestru: 4 pielęgniarek,
• wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 3 pielęg-

niarek i 2 położnych,
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 12 pielęgniarek,
• wydano duplikatu prawo wykonywania zawodu: 2 pie-

lęgniarkom.
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą: 
• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 5 pielęgniarek, 2 położnych,
• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 1 pielęgniarka, 1 położna,
• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka.
3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-

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

nie podyplomowe: 1 uchwała (Polskie Centrum Edu-
kacji i Analiz ORDO sp. z o.o.),

• wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe: 13 uchwał (Stowarzyszenie 
Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu 
i Praw Kobiet OAZA, Podlaski Ośrodek Medycyny 
Ratunkowej Wojewódzki i Nammous sp. Jawna).
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4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (76 osób).

5. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych 
- 3 uchwały (213 osób w tym 196 COVID-19)

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego - 1 uchwała (7 osób)

6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkur sowych - 
3 uchwały (Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Bia-
łymstoku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce).

7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie 
kształcenia podyplomowego - 1 uchwała (Uniwersytec-
ki Szpital Kliniczny w Białymstoku).

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

9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  
- 13 uchwał.

Kalendarium OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
organizowane  

przez OIPiP w Białymstoku

W związku z planowanymi zmianami w kształceniu podyplo-
mowym pielęgniarek i położnych, OIPiP w Białymstoku ogłasza 
nabór dla członków OIPiP w Białymstoku na bezpłatne szkolenia 
specjalizacyjne w następujących dziedzinach:

◆ pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek - 60 pielęgnia-
rek - termin realizacji 28.10.2022 - 29.02.2024,

◆ pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek - 60 pielęgniarek termin realizacji 28.10.2022 
- 29.02.2024,

◆ pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - 50 pielęg-
niarek,

◆ pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek - 50 pielęgnia-
rek,

◆ pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych  
- 50 położnych termin realizacji 19.09.2022 - 16.02.2024,

◆ pielęgniarstwo długoterminowe dla pielęgniarek - 50 pie-
lęgniarek,

◆ pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 50 pielęg-
niarek,

◆ pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 50 pielęg-
niarek,

◆ pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 50 pielęgniarek 
- termin realizacji 14.11.2022 - 12.04.2024,

◆ pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 50 pielęg-
niarek,

◆ pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 50 pielęg-
niarek,

Szkolenia w OIPiP
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◆  pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 50 położnych 
- w terminie 17.10.2022 - 15.03.2024,

◆ pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i po-
łożnych - 35 pielęgniarek i 15 położnych termin realizacji 
28.10.2022 - 29.02.2024.

Minimalna ilość osób do uruchomienia kształcenia w danej 
dziedzinie wynosi 25 uczestników spełniających wymogi for-
malne.

Wymagane dokumenty:
Konieczne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku 

w wersji:
1. elektronicznej przez SMK
2. papierowej do OIPiP w Białymstoku
wraz z załącznikami:
∙ kserokopia Prawa wykonywania zawodu
∙ potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz sa-

morządu pielęgniarek i położnych dostarczone do biura Izby.
Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać 

się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania 
kosztów kształcenia na stronie internetowej Izby.

Zachęcamy do uczestniczenia w/w kursach jak również w ich 
realizacji.

Kontynuowane jest szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach 
pielęgniarstwa internistycznego i chirurgicznego dla pielęgnia-
rek oraz neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych oraz 
psychiatrycznego dla pielęgniarek. 

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych 
dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą 
mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na woje-
wództwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych 
i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę 
do okreś lenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postę-
powaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów 
kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęg-
niarek i położnych. 

Szkolenia w OIPiP
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Planuje się, że w 2022 roku minimum 2 525 pielęgniarek i po-
łożnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinanso-
wywanych. 

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres 
trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 
roku wyniesie nie więcej niż 3 950 zł. 

Poniżej priorytetowe dziedziny specjalizacji w województwie 
podlaskim.

1. 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek

2. 2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3. 3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rezerwa:
4. 4. R Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek:
5. 5. R Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
6. 6. R Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i po-

łożnych

Szkolenia w OIPiP
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P  
omoc dla ukraińskich szpitali 

Transporty pomocy dla ukraińskich szpitali

Kraków, 5 marca 2022 r.

Od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie Polska Misja 
Medyczna uruchomiła system współpracy z ukraińskimi placów-
kami medycznymi. W ramach współpracy przygotowuje pomoc 
skierowaną do szpitali, które mierzą się z brakami sprzętu do 
ratowania życia. W niedzielę na przejście Hrebenne - Rawa Ruska 
został wysłany pierwszy transport, który już pomaga.

W ostatnich dniach Polska Misja Medyczna wysłała kolejne 
transporty pilnie potrzebnej pomocy medycznej. 

Do szpitala w Odessie trafiły m.in. rękawiczki, plastry, bandaże, 
gazy, igły, strzykawki, cewniki, przyrządy do infuzji, wenflony, 
gruszki, worki do zbiórki moczu. Do szpitala w Iwano-Frankow-
sku, gdzie Polska Misja Medyczna współpracuje z ukraińskim 
Czerwonym Krzyżem, trafiły m.in. opatrunki hemostatyczne, 
hydrożelowe, okluzyjne, wentylowe, gazy jałowe, opaski dziane, 
opaski elastyczne, betadyna, strzykawki, wenflony, systemy do 
infuzji, stazy taktyczne. Podobnie wyglądał transport z pomocą 
skierowany do Szpitala Wojskowego we Lwowie. Z kolei Cen-
trum Perinatalne w Łucku otrzymało specjalistyczną pomoc do 
ratowania życia noworodków i sprzęt potrzebny na oddziale in-
tensywnej terapii noworodka.

W niedzielę w nocy zostanie odprawiony transport zawierają-
cy 5 palet drobnego sprzętu chirurgicznego, który został przy-
gotowany we współpracy z polskimi i niemieckimi chirurgami 
z Berlina. Trafi od do Szpitala Wojskowego w Kijowie. Znajdują 
się w nim m.in. worki Ambu, wenflony, skalpele jednorazowe, 
nici, opatrunki i igły. Ten sprzęt jest pilną odpowiedzią na naj-
bardziej powszechne uszkodzenia ciała wymagające udzielenia 
pierwszej pomocy, najczęściej powstające w wyniku trwających 
walk i ostrzałów.

Ukraina - informacje NRPiP
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W poniedziałek i środę do Ukrainy wyruszą transporty od-
żywek, żywności terapeutycznej i pakietów higienicznych dla 
dzieci ze Lwowa.

Celem Polskiej Misji Medycznej jest zagwarantowanie niezbęd-
nego sprzętu medycznego szpitalom na terenie całego kraju. 

W ramach współpracy z ukraińskimi szpitalami polska orga-
nizacja jest w stałym kontakcie z placówkami, które na bieżąco 
zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc. Szczególnie ważne jest 
wsparcie specjalistycznych szpitali neonatologicznych - w tym 
zakresie Polska Misja Medyczna we współpracy ze specjalistami 
opracowała pakiet podstawowych materiałów, których potrze-
bują wszystkie 24 szpitale w Ukrainie prowadzące terapię no-
worodków. Będą one przygotowywane i wysyłane do Ukrainy 
w nadchodzących transportach humanitarnych wyjeżdżających 
z Polski. 

To wsparcie jest szczególnie ważne, aby zagwarantować przeży-
cie dzieci, które nie mogą w tym momencie zostać ewakuowane 
do szpitali w Polsce.

Wesprzyj pomoc Polskiej Misji Medycznej dla Ukrainy:

- ustaw płatność cykliczną w Twoim banku na działania 
PMM lub na https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina

- przekaż darowiznę na oficjalnej zbiórce FB 
dla Ukrainy https://www.facebook.com/dona-
te/375415624008297/5395474380471879

- przekaż darowiznę na numer konta Polskiej Misji Me-
dycznej: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem 
UKRAINA

- przekaż 1% wpisując KRS 0000162022

Kontakt dla mediów: 
Dorota Zadroga  

dorota.zadroga@pmm.org.pl  
tel. 698989141

Ukraina - informacje NRPiP
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S  
tanowisko nr 58 NRPiP

Stanowisko nr 58  
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie poparcia inicjatywy Ministra Zdrowia oraz 
Ministra Edukacji i Nauki, skierowanej do Rektorów polskich 
uczelni medycznych, umożliwiającej kontynuację studiów 
medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej studentom 
kształcącym się w zawodach medycznych z terenu objętego 
konfliktem, a także naukowcom prowadzącym badania

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deklaru-
je pomoc na każdym etapie prac podjętych przez Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz władz uczelni me-
dycznych na rzecz studentów kierunków medycznych - obywateli 
Ukrainy oraz obywateli polskich kształcących się w Ukrainie, 
którzy zamierzają kontynuować kształcenie w Polsce w trybie 
przeniesienia.

W obliczu dramatycznej sytuacji panującej na Ukrainie spowo-
dowanej działaniami wojennymi, inwazją Federacji Rosyjskiej na 
niepodległą Ukrainę, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
reprezentująca pielęgniarki i położne oraz studentów kształcą-
cych się na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, deklaruje 
solidarność z naszymi koleżankami i kolegami medykami, środo-
wiskiem uniwersyteckim oraz całym społeczeństwem Ukrainy.

W sytuacji, kiedy cała ludność Ukrainy doświadcza ogromnych 
cierpień fizycznych i psychicznych, braku poczucia bezpieczeń-
stwa przez zbrodniczą działalność ludobójstwa przez Rosję, świat 
jednoczy się w niesieniu pomocy humanitarnej, której oczekują 
przede wszystkim osoby starsze oraz dzieci i młodzież. 

Jest rzeczą oczywistą, że wsparcia potrzebują ludzie młodzi, 
przyszłość narodu ukraińskiego, którzy kształcą się w uczelniach 
na Ukrainie, a także ci, którzy wyrażą wolę podjęcia studiów na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie toczącej się wojny. 

Ukraina - informacje NRPiP
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Szczególnego wsparcia wymagają studenci uczelni medycznych 
na kierunkach: pielęgniarskim, położniczym, lekarskim, farma-
ceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia, i od której 
zależy i zależeć będzie zdrowie i życie człowieka.

Jednocześnie podkreślamy, iż kontynuacja kształcenia osób 
przenoszących się na polskie uczelnie powinna uwzględniać 
obowiązujące w Polsce standardy kształcenia na poszczególnych 
kierunkach medycznych.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas

Ukraina - informacje NRPiP
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P  
omoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

 – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

- W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski 
przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schro-
nienia i pomocy.

- Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebo-
wać pomocy medycznej.

- Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku 
z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się 
z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni 
specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej 
pomocy medycznej.

- Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

 Specjalne przepisy
Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umoż-

liwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywa-
telom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją 
militarną Rosji na teren Ukrainy.

Ważne!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie 

wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla 
Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające 
legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy 
od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w pra-
wie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 
roku.
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Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukra-

iny oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku pol-
skich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy 
tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środ-
ków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane 
w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy:  
- jak powinny zachować się placówki medyczne?
Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale 

świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:
• nie powinni odmawiać mu pomocy
• nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
• nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świad-

czenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
• powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzie-

lenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych 
z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z za-
świadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Ważne!
Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowot-

nych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, 
będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy 
i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia do NRPiP

Warszawa, 15 kwietnia 2022 r. 
Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  
Piotr Bromber  
RKP.0212.24.2022.JJ 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

 Szanowna Pani Prezes, 

w nawiązaniu do pisma znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.16.2022 z dnia 
3 marca 2022 r., dotyczącego pielęgniarek i położnych w kontekście 
sytuacji na Ukrainie oraz objęcia dzieci ukraińskich uchodźców ka-
lendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych, uprzejmie prze-
kazuję poniższe informacje. 

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 583), wprowadzono dodatkowe regulacje prawne 
umożliwiające dostęp do zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce dla 
pielęgniarek i położnych z Ukrainy, będących uchodźcami. Ponadto, 
na stronie Ministerstwa Zdrowia został umieszczony Komunikat 
w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w 
Polsce, który szczegółowo wskazuje jakie dokumenty powinny posia-
dać pielęgniarki i położne, które będą ubiegały się o zgodę Ministra 
Zdrowia na pracę w Polsce, w tym też osoby, które po 24 lutego 
2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską: https://www.gov.pl/
web/zdrowie/praca-dlapersonelu-med-z-ukrainy. 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej umożliwienia kontynuowa-
nia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w Polsce 
studentom kształcącym się dotychczas na Ukrainie uprzejmie infor-
muję, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zmiany 
do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 45, art. 93, 
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art. 96), których celem jest umożliwienie kontynuowania nauki na 
studiach w Polsce dotychczasowym studentom (obywatelom Polski 
i Ukrainy) uczelni ukraińskich, w tym również studentom kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo. 

Wprowadzone rozwiązania pozwalają uczelniom na określenie 
szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania w związku z ko-
niecznością umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które 
w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy były zmuszone 
opuścić ten kraj. 

Jednocześnie informuję, że świadczenia związane z wykonaniem 
szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski 
w  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą re-
alizowane według Indywidualnego Kalendarza Szczepień zgodnie 
z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 rok. 

Informacje dotyczące realizacji polskiego Programu Szczepień 
Ochronnych są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia w Ko-
munikacie w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które 
przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opublikowanym 
na stronie Urzędu, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/
uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca2022-r-w-sprawie-
realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-
granicerzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-kon-
fliktem-zbrojnym-na-terytoriumtego-panstwa-o-wytyczne-
dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-napodstawie-
programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok 

Z poważaniem, 

Piotr Bromber  
Podsekretarz Stanu
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S  
tanowisko - pielęgniarki z Ukrainy

Stanowisko w sprawie pomocy  
dla pielęgniarek uciekających z Ukrainy  

przed rosyjską inwazją
Warszawa dnia 14 kwietnia 2022 r.

W odpowiedzi na dramatyczną sytuacje życiową, zawodową i ro-
dzinną, w jakiej znalazły się miliony uchodźców, w tym setki tysięcy 
pacjentów wymagających fachowej pomocy, medycznej, zwracamy 
się do wszystkich partnerów, instytucji rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych o wypracowanie i wdrożenie systemowego 
wsparcia dla ofiar inwazji rosyjskiej. Jako przedstawiciele środowi-
ska pielęgniarskiego, zwracamy się do naszych polskich decyden-
tów o  podjęcie działań, na rzecz wsparcia dla naszych Koleżanek 
pielęgniarek uciekających przed wojną na Ukrainie, niezależnie od 
ich miejsca czasowego pobytu i dalszych planów. 

Pielęgniarki polskie reprezentowane przez przedstawicieli nastę-
pujących organizacji: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w ścisłej współpracy z Mię-
dzynarodową Radą Pielęgniarek ICN oraz Europejską Federacją 
Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN, po przeprowadzeniu konsultacji 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawicielami 
ośrodków akademickich kształcących pielęgniarki w Polsce, w dniach 
11-12 kwietnia 2022 roku, uzgodniły i proponują następujące kierunki 
niezbędnych działań. 

Wymienione poniżej kierunki działań są zgodne i zapewniają pełną 
realizację zapisów zawartych w dokumencie „Zalecenia Komisji (UE) 
2022/554 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie uznawania kwalifika-
cji osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją”. 

1. Uznajemy, że w celu zapewnienia optymalnych warunków do 
asymilacji społecznej i zawodowej dla pielęgniarek ukraińskich, 
które podejmą decyzję o czasowym osiedleniu się na terenie 
Polski (lub innych krajów UE), niezbędne jest zaoferowanie 
dedykowanych programów uzupełniających studiów zawo-
dowych, stanowiących ścieżkę do uzyskania uprawnień do 
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samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, czyli prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki. W warunkach rosnących 
dynamicznie potrzeb zdrowotnych i przy jednoczesnym głębo-
kim niedoborze kadry pielęgniarskiej, zapewnienie czasowego 
lub stałego dostępu do rynku pracy, będzie korzystne zarówno 
w perspektywie indywidualnej, jak również korzyści dla pol-
skiego i ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej.

 2. Inwestycja edukacyjna zaoferowana pielęgniarkom ukraińs-
kim przebywającym okresowo poza terenem własnego kraju, 
będzie gwarantem dla ich godnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania na nowym rynku pracy. Działania te długofalowo, 
będą inwestycją w rozwój pielęgniarstwa ukraińskiego, poprzez 
wzmocnienie rozwoju zawodu pielęgniarki i jego liderów, czyli 
pośrednio przyczynią się do rozwoju i odbudowy ukraińskiego 
systemu opieki zdrowotnej po zakończeniu działań wojennych. 

3. W celu wdrożenia programów uzupełniających szkoleń za-
wodowych, rozwiązania legislacyjne przyjęte przez rząd polski 
zarówno dla celów walki z pandemią oraz skutkami wojny na 
Ukrainie, dotyczące określenia warunków podejmowania pracy 
dla pielęgniarek posiadających kwalifikacje zawodowe uzyska-
ne poza UE, powinny zostać znowelizowane w celu wprowa-
dzenia ułatwień w uzyskiwaniu bezterminowych uprawnień 
zawodowych.

 4. Aktualizacja polskich przepisów prawnych powinna zapew-
nić dostęp do szkoleń/studiów uzupełniających dla pielęgnia-
rek uchodźców, mentoringu na stanowiskach pracy, godnych 
i  równoprawnych warunków pracy dla pielęgniarek ukraiń-
skich, ale równolegle zagwarantować bezpieczeństwo realizacji 
świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów i nie wprowa-
dzać dodatkowych obciążeń i napięć dla personelu krajowego. 

5. Równocześnie uwzględniając, że Polska zmaga się z drama-
tyczną sytuacją niedoborów kadrowych we własnym systemie 
opieki zdrowotnej, należy zbudować system wsparcia i na-
rzędzi motywacyjnych dla pielęgniarek polskich, które będą 
współuczestniczyć w procesie edukacyjnym i adaptacyjnym dla 
Koleżanek Ukrainek, ale także będą zaangażowane w proces 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców będących 
ofiarami wojny. 
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6. W celu zapewnienia pełnego dostępu do świadczeń zdrowot-
nych dla napływającej kilkumilionowej populacji uchodźców 
w  tym w szczególności kobiet i dzieci, oraz osób starszych, 
przewlekle chorych i niesamodzielnych, zwracamy się do 
wszystkich partnerów o pełne wykorzystanie nowych posze-
rzonych kompetencji pielęgniarek czyli pielęgniarek specjali-
stek i pielęgniarek zaawansowanej praktyki, które mogą być 
kluczowe we wprowadzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań 
w tym e-zdrowia w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych 
dla powyższych populacji. 

7. W celu zapewnienia warunków do efektywnej komunikacji 
w  zespołach terapeutycznych, w tym komunikacji z pacjen-
tami, należy zintensyfikować działania mające na celu pod-
niesienie kompetencji językowych pielęgniarek pochodzących 
z Ukrainy. Działania te powinny obejmować ocenę stopnia 
znajomości języka polskiego, w tym języka medycznego oraz 
organizację różnych form szkoleń językowych. 

8. Polska jako kraj, który przyjął na swoje barki największe ob-
ciążenie związane z pomaganiem ofiarom wojny na Ukrainie, 
potrzebuje wsparcia ze strony organizacji międzynarodowych, 
w celu zapewnienia niezbędnych rozwiązań zarówno w celu 
wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej na rzecz uchodźców, 
jak i bezpośredniej pomocy dla profesjonalistów medycznych 
pochodzących z Ukrainy, w tym w szczególności pielęgniarek. 
Sygnatariusze Stanowiska w sprawie pomocy dla pielęgniarek 
uciekających z Ukrainy przed rosyjska inwazją: 

Zofia Małas Prezes  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Grażyna Wójcik Prezes Zarządu Głównego  
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Krystyna Ptok Przewodnicząca  
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Paul De Raeve Dyrektor Zarządzający  
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ICN

Howard Catton Sekretarz Generalny  
Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN
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W  
ytyczne - szczepienia dzieci z Ukrainy

Wytyczne dotyczące sposobu realizacji szczepień  
dzieci z Ukrainy,  

w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych 
Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych 
od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezasz-
czepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidu-
alnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza 
kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., 
z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sa-
nitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

W przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opieku-
nowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom 
ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

Za priorytetowe działania należy przyjąć:
- szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, 

śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim 
roku życia,

- szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomy-
elitis zgodnie z wiekiem,

- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,
- szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

Ważne informacje dodatkowe:
- osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch 

miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek 
wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdze-
nia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,

- w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy 
traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie 
określonych szczepień,

- w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie 
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szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wiru-
sowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu prze-
ciwciała anty-HBs,

- nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych 
w celu ustalenia statusu uodpornienia,

- prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obo-
wiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień 
ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,

- informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie 
rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za 
pośrednictwem NFZ.
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S  
potkanie ICN - kryzys w Ukrainie

Spotkanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) 
z europejskimi liderami pielęgniarek  

w celu omówienia kryzysu w Ukrainie

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) zorganizowała 
2 marca specjalne seminarium internetowe z europejskimi lide-
rami pielęgniarek, które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu 
omówienia kryzysu na Ukrainie. 

Kilku ukraińskich liderów pielęgniarek dołączyło do spotkania 
z piwnic swoich szpitali. 

Uczestnicy wyrazili solidarność i wsparcie dla pielęgniarek 
i mieszkańców Ukrainy w przesłaniu jedności od pielęgniarek 
z całego świata.

Po spotkaniu ICN, Europejska Federacja Stowarzyszeń Pie-
lęgniarek (EFN) i Europejskie Forum Narodowych Stowarzy-
szeń Pielęgniarek i Położnych (EFNNMA) wydały wspólne 
oświadczenie, w którym zdecydowanie potępiły rosyjską inwa-
zję na Ukrainę, zakłócenia w służbie zdrowia i ataki na opiekę 
zdrowotną obiektów i niewinnych cywilów. 

ICN, EFN i EFNNMA wzywają do natychmiastowego zawie-
szenia broni, zakończenia wszelkich działań wojennych i rozpo-
częcia zintensyfikowanych negocjacji dyplomatycznych w celu 
zapewnienia pokoju.

Webinarium zatytułowane #NursesforPeace - ukraiNa i reak-
cja pielęgniarek zgromadziło liderów krajowych stowarzyszeń 
pielęgniarskich Ukrainy, Węgier, Mołdawii, Polski, Rumunii 
i Słowacji, a także liderów ICN, EFN i EFNNMA, aby dzielić 
się informacjami i decydować o działaniach mających na celu 
ochronę pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, 
ochronę obiektów i zaopatrzenia oraz zapewnienie dostępu do 
pomocy humanitarnej.

Oprócz wspólnego oświadczenia ICN rozpoczęła kampanię 
w mediach społecznościowych #NursesforPeace, aby dołączyć do 
pielęgniarek na całym świecie w solidarności z pielęgniarkami 
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z Ukrainy. ICN zachęca zwolenników kampanii do publikowania 
zdjęć, na których trzymają banery w mediach społecznościowych, 
używając tagu #PielęgNiarki dla Pokoju.

Przewodnicząca ICN Pamela Cipriano powiedziała:
- ICN, EFN i EFNNMA dołączają swój głos do wezwania do 

zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wspólnego 
dążenia do dyplomatycznego rozwiązania, aby zakończyć 
tę inwazję. 28 milionów pielęgniarek na świecie solidaryzuje 
się ze swoimi kolegami z Ukrainy i jednym głosem domaga 
się położenia kresu agresji, która przyniosła już nieznaną 
liczbę ofiar śmiertelnych i setki tysięcy przesiedlonych. Nigdy 
więcej żyć nie powinno być straconych. Pod hasłem #Nur-
sesforPeace będziemy nadal wykorzystywać każdą dostępną 
nam drogę, aby wspierać wysiłki humanitarne zarówno na 
Ukrainie, jak i w krajach sąsiadujących, gdzie pielęgniarki po-
nownie odgrywają główną rolę przywódczą. Mamy ogromny 
dług wdzięczności wobec odważnych pielęgniarek ukraiń-
skich oraz tych z krajów ościennych, które w pozornie nie-
możliwych okolicznościach starają się znaleźć praktyczne 
rozwiązania, aby chronić i opiekować się swoimi pacjentami. 
Historie z ziemi, które usłyszeliśmy podczas webinaru, były 
zarówno pokorne, jak i budzące podziw.

Howard Catton, dyrektor generalny ICN, docenił niesamowite 
świadectwo ukraińskich pielęgniarek mówiących: 

- Zdrowie i pokój są nierozłączne i jako globalna społeczność 
pielęgniarek, naszymi wartościami są promowanie zdrowia, 
zapewnienie opieki i współczucia oraz poprzez uzdrowienie 
przynosić pojednanie. Pandemia jeszcze nie jest za nami, ale 
po raz kolejny ludzie na całym świecie są świadkami nieza-
chwianej odwagi i siły pielęgniarek, aby chronić nasze zdro-
wie i ludzkość. Wzywamy wszystkich do solidarności z ukra-
ińskimi pielęgniarkami i wsparcia #PielęgNiarki dla Pokoju.

Świadectwa ukraińskich pielęgniarek
Nataliya Lishchenko, była dyrektor szkoły pielęgniarskiej na 

Ukrainie, która współpracuje z ICN w celu nawiązania kontaktu 
z ukraińskimi pielęgniarkami, ułatwiła tłumaczenie dla ukra-
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ińskich koleżanek pielęgniarek, które przyłączyły się do rozmo-
wy. Opowiedziała o sytuacji pielęgniarek na Ukrainie, z których 
wiele przebywa w szpitalach, w których pracują, by opiekować 
się pacjentami:

- Wiem, że moi koledzy na Ukrainie potrzebują dużo wsparcia 
psychospołecznego, wsparcia emocjonalnego. Sytuacja jest 
niezwykle trudna, niebezpieczna i traumatyczna dla ukraiń-
skich pielęgniarek, ale są one zaangażowane w opiekę. Świa-
domość, że mają wsparcie międzynarodowej społeczności 
pielęgniarskiej, jest naprawdę ważna i pomaga wspierać ich 
w tych niewiarygodnie trudnych czasach.

Tetiana Czernyszenko, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Ukrainy, wzięła udział w webinarium z Kijowa. Mówiła o trwa-
jącym konflikcie, mówiąc, że wiele miast jest pod ostrzałem, 
a wielu cywilów zostało rannych lub zabitych: 

- Nasi ludzie szukają schronienia na stacjach metra, a bomby 
uderzają nie tylko w miejsca zamieszkania, ale także w szpi-
tale… Dzieci rodziły się w schronach metra lub w piwnicach 
szpitali. 

Podziękowała krajom granicznym, które przyjęły i zaopieko-
wały się wieloma ukraińskimi uchodźcami.

Aneliya, starsza pielęgniarka z Kijowa, jest jedną z tych pielęg-
niarek, które mieszkają w szpitalu:

- Widzimy wzmożone ataki w Kijowie i przygotowujemy się na 
dużą liczbę rannych. Szczególnie martwi nas narastający brak 
podstawowych środków medycznych, w tym opasek ucisko-
wych. Zapewniamy również szkolenie z pierwszej pomocy 
cywilom, ale rozpaczliwie potrzebujemy więcej zapasów.

Halyna, liderka pielęgniarek na Ukrainie, powiedziała, że 
otrzymała wiadomości od pielęgniarek z całego kraju, które 
nocują w schronach i szpitalach:

- Wysyłają swoje dzieci i wnuki do sąsiednich krajów i jestem 
bardzo wdzięczny za tę pomoc.

Svitlana, szefowa pielęgniarek w Tarnopolu, powiedziała, że 
pielęgniarki zrobiły wszystko same. Ponieważ Tarnopol znajduje 
się na zachodzie Ukrainy, sytuacja jest spokojniejsza niż w Ki-
jowie i Charkowie:
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- Mamy centra dystrybucyjne ze studentami i innymi wolon-
tariuszami oraz otrzymujemy łańcuchy dostaw z Polski i in-
nych krajów. Rozdajemy wszystko, co otrzymujemy, miastom, 
które tego potrzebują.

Ukraińskie pielęgniarki zaapelowały o wsparcie psychospołecz-
ne i środki medyczne, w tym: środki do pielęgnacji ran, takie jak 
opaski uciskowe, leki i antybiotyki, a także jednorazowe fartuchy. 
Każdy, kto chce przekazać darowiznę na Fundusz Humanitarny 
ICN na wsparcie pielęgniarek na Ukrainie, może to zrobić.

Przedstawiciele narodowego stowarzyszenia pielęgniarek 
w krajach sąsiadujących z Ukrainą mówili o sytuacji uchodźców 
i o tym, jak pomagają w zaopatrzeniu Ukrainy. Liderzy pielęg-
niarek ze Słowacji, Polski, Rumunii i Mołdawii mówili o „ogrom-
nej fali solidarności i wsparcia ze strony jednostek”, aby pomóc 
uchodźcom zalewającym ich granice. Opisywali napływ ludzi 
- głównie kobiet i dzieci - przybywających po dniach w drodze: 
zmęczonych, zmarzniętych, głodnych i w szoku. Wiele pielęg-
niarek przyjmuje uchodźców do swoich domów, ale ich szefowie 
ostrzegli przed niebezpieczeństwem prób dostarczenia zaopa-
trzenia na Ukrainę indywidualnie i zalecili osobom, które chcą 
pomóc, skorzystanie z oficjalnych kanałów. 

Fundusz Humanitarny ICN oferuje sposób, w jaki pielęgniarki 
mogą zapewnić wsparcie finansowe swoim kolegom pielęgniar-
skim na Ukrainie.

Elizabeth Adams, prezes EFN, podziękowała ICN za wspaniałe 
przywództwo w organizacji spotkania, mówiąc: 

- Nasze szczere kondolencje i myśli są ze wszystkimi naszy-
mi kolegami na Ukrainie. Wiemy, jaką niesamowitą pra-
cę wykonujesz i szukamy każdej okazji, aby wesprzeć Cię 
w każdy możliwy sposób. Wysłuchaliśmy dziś waszych próśb, 
w szczególności o podjęcie w przyszłości bardziej pokojowe-
go rozwiązania. Masz pełne wsparcie EFN i kontynuujemy 
współpracę ze wszystkimi naszymi kolegami, aby nadal Cię 
wspierać. Serdecznie dziękujemy naszym kolegom z krajów 
przygranicznych za niesamowitą pracę, którą wykonują.
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Mervi Jokinen, wiceprezes EFNNMA, również wyraził so-
lidarność w poparciu wszystkich pielęgniarek i położnych na 
Ukrainie. Podkreśliła znaczenie współpracy: 

- Powinniśmy mieć jednolity front, możemy mieć wpływ na 
naszą własną organizację i współpracować z międzynarodo-
wymi agencjami, ekspertami w zakresie zarządzania kry-
zysami zdrowotnymi, a także potrzebujemy praktycznego 
wsparcia psychospołecznego dla wszystkich naszych pielęg-
niarek i położnych.

ICN będzie nadal współpracować z krajowymi stowarzyszenia-
mi pielęgniarek w regionie, aby wspierać mieszkańców Ukrainy, 
w tym tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego 
kraju.

Aby pokazać swoje wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców 
Ukrainy dołącz do naszej kampanii w mediach społecznościo-
wych #NursesforPeace.

Co możesz zrobić?
1. Podpisać wspólne oświadczenie ICN-EFN-EFNNMA
2. Pobierać zdjęcia #NursesforPeace i okaż swoje wsparcie, 

udostępniając je w mediach społecznościowych
2. Przekazać środki na Fundusz Humanitarny ICN

https://www.icn.ch/news/nursesforpeace-ukrainian-nurses-
tell-international-council-nurses-mounting-humanitarian-

crisis?fbclid=IwAR3aYYD-I1rLvY3TEDVAF0iDeDsR_Q3o_8w-
GiYpdSwoX7gRUK4AzXTgVkCY

Ukraina - informacje NRPiP
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Z  
asady zatrudniania pielęgniarek z Ukrainy

NRPiP: zasady zatrudnienia pielęgniarek z Ukrainy 
wymagają kompleksowego uregulowania i organizacji.  

Nauka języka polskiego priorytetem!

We wtorek 12 kwietnia odbyło się spotkanie w siedzibie NIPiP, 
gdzie wspólnie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (Interna-
tional Council of Nurses) oraz Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Pielęgniarek (European Federation of Nurses Associations), 
dyskutowaliśmy o rozwiązaniach pozwalających na włączenie 
pielęgniarek i położnych z Ukrainy do polskiego systemu ochrony 
zdrowia, w sposób maksymalnie bezpieczny dla naszych pacjen-
tów.
Komentarz Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes NRPiP:

Obecne przepisy pozwalają na to, by pielęgniarki i położne 
z Ukrainy nieznające języka polskiego, mogły pracować w swoim 
zawodzie w naszym kraju, ale pod nadzorem polskich koleżanek 
i kolegów.

W tej chwili dążymy do tego, by doprecyzować, na jakich zasa-
dach ten nadzór miałby się odbywać. Rozwiązanie, jakie zapro-
ponujemy Ministerstwu Zdrowia, to m.in. stworzenie programu 
mentorskiego prowadzonego przez przeszkolone, odpowiednio 
wynagrodzone i doświadczone pielęgniarki i położne, które 
pomogłyby ukraińskim koleżankom i kolegom odnaleźć się 
w polskim systemie ochrony zdrowia. Mentoring nie dotyczył-
by wyłącznie obcokrajowców, ale także absolwentów wydziałów 
pielęgniarstwa, położnictwa, którzy ukończyli szkołę, odebrali 
prawo wykonywania zawodu i podjęli decyzję o rozpoczęciu 
pracy w zawodzie.

Cieszymy się, że mamy pełne poparcie naszych zagranicznych 
partnerów, którzy zadeklarowali nie tylko wsparcie merytorycz-
ne, ale także poparcie w rozmowach z krajowymi i unijnymi 
regulatorami.
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P  
ismo NRPiP do Prezeski Naczelnej Rady Aptekarskiej

Warszawa, dnia 20 maja 2021 r. 

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DM.0025.71.2021.JP 

Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska  
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 

Szanowna Pani Prezes, 

W związku ze zgłaszanymi przez pielęgniarki problemami w zakre-
sie realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których 
zleca się podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji, Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z uprzejmą prośbą 
o przedstawienie opinii na temat prawidłowości treści zapisu zleceń 
lekarskich, które zlecono pacjentowi i które ma podać pielęgniarka 
w domu pacjenta: 

Gentamycyna 130 mg + Zinacef 750 mg + Lignocain 2% 0,7 cm 
im 1x1 przez 6 dni + Dexaven 6 mg im 1x1 przez 3-4 dni,

 Fraxiparine 0,6 śródskórnie 1x1 przez 5 dni. 

W załączeniu - kopie zleceń lekarskich z dnia 26 lutego oraz 17 
marca 2021 r. zawierające powyższe zapisy. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas 

Opinie
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O  
pinia nt. zleceń lekarskich w domu pacjenta

Wrocław, 12.01.2022 r. 

Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej  
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska 

Sz. Pani  
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska  
Prezes  
Naczelnej Rady Aptekarskiej 

Szanowna Pani Prezes, 

Przepraszam za zwłokę w przedstawieniu opinii. Zapewniam, że 
nie była ona spowodowana lekceważącym stosunkiem do problemu, 
który uważam za istotny. 

Do współopracowania opinii pozwoliłam sobie zaprosić Panią dr 
Ewę Jadźwińską-Tarnawską - lekarza posiadającego specjalizację 
II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i specjalizację z zakresu 
farmakologii klinicznej, pełniącą funkcję Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie farmakologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego. 

Odpowiadając na pismo z dnia 16 grudnia 2021 r. sygnowane 
P-334/2021 dotyczące przedstawienia opinii odnośnie realizacji zle-
ceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielęgniarka ma 
podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji zdecydowanie 
przeciwstawiamy się takiemu postępowaniu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479) wykonywanie zawodu pielęgniarki 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na 
realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabi-
litacji (rozdział 2. Zasady wykonywania zawodów Art. 4.1.). 

Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, 
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dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktual-
nej wiedzy medycznej. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej w zakresie świadczeń leczniczych należy m.in. podawanie 
leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym 
wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śród-
skórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2335, załącznik nr 2). 

Podstawą do podania przez pielęgniarkę, położną leku, w warun-
kach zarówno ambulatoryjnych jak i domowych, jest udokumento-
wane zlecenie lekarskie, które powinno zawierać oprócz nazwy leku, 
dawki, sposobu i czasookresu podawania, również zapis, o tym, że 
zabieg należy wykonać w warunkach domowych, bez obecności 
lekarza. Należy jednak podkreślić, iż następstwem stosowania każ-
dego leku, obok pożądanego efektu terapeutycznego, może być 
występowanie różnego rodzaju niepożądanych działań. Są one opi-
sane w charakterystykach produktów leczniczych oraz ulotkach 
dołączonych do leków. 

Pielęgniarki realizując zlecenia lekarskie mają obowiązek zapoznać 
się z nimi. Często jednak w praktyce stosuje się terapię wieloleko-
wą w celu zwiększenia siły działania farmakologicznego i uzyskania 
pożądanego efektu terapeutycznego. Grozi to niebezpieczeństwem 
wystąpienia niepożądanych interakcji zachodzących zarówno w fazie 
farmakokinetycznej, jak i farmakodynamicznej, które mogą prowa-
dzić do osłabienia lub nasilenia działania, pojawienia się objawów 
toksycznych lub jakościowo odmiennego od spodziewanego dzia-
łania farmakologicznego leków. 

Co ważne nie zawsze można je przewidzieć. Zagrożeniem dla 
zdrowia i życia chorych mogą być również niezgodności w fazie 
farmaceutycznej polegające na nieprzewidzianych i niezamierzonych 
zmianach właściwości fizycznych i chemicznych zachodzących w po-
staci leku in vitro na skutek wzajemnego oddziaływania substancji 
leczniczych między sobą, substancji leczniczych i pomocniczych, 
czy substancji pomocniczych między sobą. Niezgodności te natury 
fizycznej lub chemicznej mogą zachodzić bez jakichkolwiek zmian 
wizualnych. Nie wszystkie połączenia produktów leczniczych zostały 
przebadane w tym aspekcie. Należy zatem pamiętać, aby w trosce 
o bezpieczeństwo pacjentów nie łączyć w jednej iniekcji produktów 
leczniczych ale podawać je oddzielnie. 

Opinie
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Odnosząc się do zapisu zlecenia konkretnych, podanych w piśmie 
leków. Jest on niejednoznaczny co do sposobu ich podania - razem 
czy osobno w niezależnych iniekcjach. Zapis zlecenia sugeruje poda-
nie domięśniowe: gentamycyny 130 mg (objętość leku 3,25ml, woda 
do wstrzykiwać), cefuroksymu 750 mg (wg ChPL zalecana objętość 
wody do wstrzykiwań do dodania 3 ml, woda do wstrzykiwań) i 2% 
lignokainy 0,7 cm (ml/) zmieszanych w jednej strzykawce, a być może 
również z dodatkiem deksametazonu 6 mg (objętość 1,5 ml, woda 
do wstrzykiwań) (drugie zlecenie). Łączna objętość w strzykawce 
3,25 ml+3ml + 0,7 ml +1,5 ml = 8,45 ml.

U osoby prawidłowo umięśnionej, największą objętość leku (do 
5 ml) można wstrzyknąć w okolicę pośladkową tylną. Jeżeli istnieje 
konieczność podania objętości leku przekraczającej 5 ml lub ko-
nieczność jednoczesnego podania dwóch leków, wtedy drugi lek 
należy wstrzyknąć przez tę samą igłę, ale po uprzedniej zmianie jej 
kierunku. W taki sposób możliwe jest wstrzyknięcie maksymalnie 
do 10 ml leku. 

Analiza zapisów w Charakterystykach poszczególnych Produktów 
Leczniczych pozwala na stwierdzenie, iż: 

a) produktu Zinacef nie należy mieszać w strzykawce z antybioty-
kami aminoglikozydowymi,

 b) roztworów cefuroksymu nie należy mieszać (np. w jednej strzy-
kawce) z roztworami aminoglikozydów, nie należy mieszać roz-
tworów cefuroksymu i aminoglikozydów w jednej strzykawce 
lub pojemniku do infuzji z uwagi na możliwość ich wzajemnej 
inaktywacji; w przypadku konieczności równoczesnego zastoso-
wania tych leków należy je wstrzykiwać w różne miejsca, 

c) cefuroksym sodowy jest zgodny w roztworami wodnymi zawie-
rającymi nie więcej niż 1% chlorowodorku lidokainy,

d) stabilność cefuroksymu sodowego w 0.9% w/w roztworze 
chlorku sodu do wstrzykiwań (BP) i w 5% roztworze glukozy do 
wstrzykiwań nie ulega zmianie w obecności soli sodowej fosfo-
ranu hydrokortyzonu,

e) antybiotyki P-laktamowe mogą inaktywować gentamycynę in 
vitro, dlatego nie należy ich mieszać w tej samej butelce z płynem 
do podawania dożylnego

 f) nie mieszać gentamycyny z erytromycyną, heparyną ani wodo-
rowęglanem sodu. 
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Wnioski: 
Nie należy mieszać w jednej strzykawce cefuroksymu z gentamy-

cyną. Nie stosować 2% roztworu lignokainy do zmieszania z cefu-
roksymem. Jedynym kortykosteroidem nie zmieniającym stabilności 
cefuroksymu po zmieszaniu w jednej strzykawce jest hydrokortyzon, 
na temat innych sterydów brak informacji w Charakterystyce Pro-
duktu Leczniczego, należy zatem unikać mieszania cefuroksymu 
z deksametazonem.

Z wyrazami szacunku
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie farmacji klinicznej  
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie farmacji klinicznej  

dla województwa dolnośląskiego  
dr n. med. Ewa Jadźwińska-Tarnawska
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P  
ismo Konsultanta Krajowego do NRPiP

Kraków; 2022-03-06 
Prof. dr hab. Maria Kózka 
Konsultant Krajowy  
w dz. pielęgniarstwa  
e-mail: maria.kozka@uj.edu.pl 

Szanowna Pani  
Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2022 roku (znak: NIPIP-

-NRPIPDM.025.28.2022.MK) w sprawie weryfikacji opinii prof. dr hab. 
Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dz. farmacji klinicznej, 
dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach 
których pielęgniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej 
iniekcji oraz prośby dr Pawła Witta o wyjaśnienie treści ww. opinii 
przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej określa usta-
wa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku 
(Dz. U 2011, Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). W artykule 4 ww. ustawy 
wskazano, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń za-

pobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
oraz medycznych czynności ratunkowych; 

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i re-
habilitacji; 

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych; 

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
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Niekwestionowanym warunkiem wykonywania zawodu pielęg niarki 
i położnej, zgodnie z prawem (art. 11 ust. 1 ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej) jest jego wykonywanie z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz wykorzystując wskazania 
aktualnej wiedzy medycznej. 

Odnosząc się do opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta 
Krajowego w dz. farmacji klinicznej, dotyczącej realizacji zleceń le-
karskich w domu pacjenta, w ramach których pielęgniarka ma podać 
kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji należy zgodzić się z jej 
treścią w odniesieniu do zapisów tj.: 

1) podstawą podania przez pielęgniarkę, położną leku w warun-
kach ambulatoryjnych jak i domowych jest udokumentowane 
zlecenie lekarskie, które powinno zawierać oprócz nazwy leku, 
dawki, sposobu i czasokresu podawania również zapis o tym, że 
zlecenie należy wykonać w domu pacjenta; 

2) następstwem każdego leku, obok pożądanych efektów terapeu-
tycznych może być następstwem różnego rodzaju niepożąda-
nych działań. Są one opisane w charakterystykach produktów 
leczniczych i na ulotkach dołączonych do leków; 

3) pielęgniarki realizując zlecenia lekarskie są zobowiązane zapo-
znać się z nimi;

 4) u osoby prawidłowo umięśnionej, największą objętość leku (do 
5 ml) można wstrzyknąć w okolicę pośladkową tylną. 

Natomiast nie można zgodzić się z zapisem o treści: Jeżeli istnieje 
konieczność podania objętości leku przekraczającej 5 ml lub ko-
nieczność jednoczasowego podania dwóch leków wtedy drugi lek 
należy wstrzyknąć przez tę samą igłę, ale po uprzedniej zmianie jej 
kierunku. Powyższy zapis jest niezgodny z aktualną wiedzą medycz-
ną, do której stosowania zobowiązana jest pielęgniarka i położna 
w wykonywaniu zawodu. 

Pielęgniarka i położna realizując zlecenie lekarskie w zakresie poda-
wania leków ma obowiązek zapoznać się z informacjami producenta 
leku, zamieszczonymi w charakterystyce produktu leczniczego jak 
również w ulotce i stosować zalecenia producenta. W zdecydowa-
nej większości leków charakterystyka produktu leczniczego określa 
interakcje z wybranymi grupami leków, a nie z konkretną postacią 
leku. W związku z powyższym nie można przewidzieć interakcji właś-
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ciwości farmakodynamicznych i właściwości farmakokinetycznych 
wielu leków podanych jednocześnie i skutków zachodzących między 
nimi interakcji, a w szczególności w przypadku podania ich poprzez 
wykonanie iniekcji metodą jednego wkłucia. Nie zawsze interakcje 
zachodzące pomiędzy lekami są widoczne (osad, zmiana konsystencji 
czy barwy). 

Zgodnie z aktualnymi i wiarygodnymi wynikami badań, technika 
wykonania iniekcji domięśniowej zakłada wkłucie igły pod kątem 
90 stopni. Dowody potwierdzają, że kąt 90 stopni wkłucia igły do 
wstrzykiwań domięśniowych jako najbardziej skuteczny pod wzglę-
dem komfortu pacjenta, bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego [Pamela K. Strohfus, Oya Paugh, Chelsea Tindell, Paula 
Molina-Shaver: Evidence calls for practice change in intramuscular 
injection technigues. Journal of Nursing Education and Practice, 2018; 
8 (2): 83- 92. DOI: 10.5430/jnep.v8n2p83; Shepherd E.: Injection tech-
nique 1: administering drugs via the intramuscular route. Nursing 
Time, 2018;115 (8): 23-25 [online]; Ogston-Tuck S.: Intramuscular 
injection technique: an evidence-based approach. Nursing Standard; 
2014; 29 (4):52-59; Greenway K (2014) Rituals in nursing: intramuscu-
lar injection. Journal of Clinical Nursing, 2014; 23 (23-24):3583-3588]. 

Wobec powyższego każdorazowa zmiana kierunku igły skutku-
je zmianą kąta wkłucia i jest techniką niewłaściwą wykonywania 
wstrzyknięć domięśniowych i nie może być rekomendowana dla 
praktyki. 

Być może w opracowaniu opinii Pani prof. dr hab. Wiela Hojeńska, 
Konsultant Krajowy w dz. farmacji klinicznej korzystała z piśmien-
nictwa krajowego, np.:

 Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa, Wyd. 1 2010, Wyd. 2 2021; 

Ciechaniewicz W., Łoś E., Grochans E. Wstrzyknięcia i wlewy dożyl-
ne. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich PZWL, Warszawa 
2014, 

w których znajdują się zapisy o treści:

- największą objętość można podać w okolicę pośladkową tyl-
ną, tj. 5 ml u osoby z prawidłowym umięśnieniem, a jeśli jest 
potrzeba podania większej objętości lub jednocześnie dwóch 
leków, to należy podać drugi lek przez tę samą igłę po zmianie 
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jej kierunku. W opisany sposób maksymalnie można podać do 
10 ml leku [Dzirba A, 2021]; 

- w przypadku objętości leku większej niż 5 ml lub przy podawa-
niu dwóch różnych leków należy zastosować technikę zmiany 
kierunku igły do podania kolejnego leku lub kolejnej porcji prze-
wyższającej 5 ml. Po wstrzyknięciu pierwszej porcji leku należy 
lewą ręką rozciągnąć skórę, jak do wkłucia, a prawą wyciągnąć 
igłę z tkanek do 1/4 długości, zmienić kąt wkłucia o około 20 
stopni i wprowadzić ponownie igłę w tkanki na potrzebną 
głębokość, po czym dołączyć strzykawkę z kolejnym lekiem 
i zaaspirować [Ciechaniewicz W, Łoś E., Grochans E., 2014].

Podsumowując, należy stwierdzić, że zamieszczony przez Panią 
prof. dr hab. Wielę Hojeńską, Konsultanta Krajowego w dz. farmacji 
klinicznej w piśmie z dnia 12.01.2022 roku, zapis o treści: 

Jeżeli istnieje konieczność podania objętości leku przekraczającej 
5 ml lub konieczność jednoczasowego podania dwóch leków wtedy 
drugi lek należy wstrzyknąć przez tę samą igłę, ale po uprzedniej 
zmianie jej kierunku nie jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy 
medycznej i nie może być rekomendowany do stosowania przez 
pracowników opieki zdrowotnej uprawnionych do wykonywania 
iniekcji domięśniowych. 

Poprawna treść zapisu powinna mieć brzmienie: 
- Jeżeli istnieje konieczność podania objętości leku przekraczają-

cej 5 ml (mięsień pośladowy) lub konieczność jednoczasowego 
podania dwóch leków w iniekcji domięśniowej, wtedy drugą 
objętość lub drugi lek należy wstrzyknąć w inne miejsce wy-
konując kolejne wkłucie domięśniowe. 

Z wyrazami szacunku, 
Prof. dr hab.  

Maria Kózka
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O  
pinia prawna

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-

tanie:
Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia 

się przeciw COVID -19 przez osoby wykonujące zawód me-
dyczny 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 dawka-
mi i później zachorowały na COVID-19 a 6 miesięcy od uzys-
kania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kie-
runku SARS-CoV-2 upłynie np. w kwietniu czy maju b.r.?

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 ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 
2398 - dalej jako „Rozporządzenie”) wprowadziło od 1 marca 
2022 r., obowiązkowe 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 działal-
ności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) w podmiotach 
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wykonujących działalność leczniczą oraz osób wykonują-
cych czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż 
wykonywanie zawodu medycznego;

2) osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi far-
maceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe 
w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studentów kształcących się na kierunkach przygotowu-
jących 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 obowiązku szczepień na COVID-19 są osoby, które mają prze-
ciwwskazania 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 
uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku 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:
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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 diagnostycz-
nego 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 szcze-
pienia jej nie dotyczy, jeśli natomiast 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 
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-

Opinie



67

Biuletyn nr 122/2022    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

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 pracodawca 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.
Możliwości wynikające z Kodeksu pracy

Odpowiedź na pytanie:
Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia 

się przeciw COVID -19 przez osoby wykonujące zawód me-
dyczny 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.
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I tak:
Pracodawca może - o ile będą ku temu możliwości organizacyj-

ne - skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego warunków 
pracy (art 42 Kodeksu pracy) i przenieść pracownika do pracy 
tam, gdzie osoba niezaszczepiona będzie wykonywała pracę 
w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2 innych osób. Co z racji tego, że 
mamy do czynienia z zawodami medycznymi o konkretnych 
specjalizacjach 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 sko-
rzystania z wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem 
wskazując jako przyczynę np. niezrealizowanie przez pra-
cownika obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązu-
jącego 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 
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 zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi - dalej jako „Ustawa”, zgodnie 
z którym:
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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 wy-
sokości od 5 000 zł do 10 000 zł.

Jednak kara pieniężna wskazana w Ustawie nakładana jest już 
poza pracodawcą bo w drodze decyzji administracyjnej przez 
państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy gra-
niczny inspektor sanitarny 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 in-
nym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa 
w art. 3 ust. 1.

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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G  
US analiza osób 50+ na rynku pracy

GUS podał najnowsze dane  
dotyczące osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy. 

Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę dot. osób 
powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku, z której 
wynika, że aktywność zawodowa tej grupy rośnie. 

Warto podkreślić, że niekorzystne zmiany demograficzne przy-
czynią się do wzrostu zapotrzebowania na medyków. Tymczasem 
kadry medyczne też się starzeją. Potwierdzają to najnowsze dane 
GUS. 

NRPiP nie jest zaskoczona, bo w sprawie wieku pielęgniarek 
i położnych alarmuje od dawna!

Jak podkreśla GUS, proces starzenia się zasobów pracy różni się 
w zależności od rodzaju działalności. I tak w 2020 r. pracownicy 
ochrony zdrowia znalazły się wśród zawodów z największym 
odsetkiem osób powyżej 50. roku. Był on najwyższy w sekcjach: 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę; obsługa rynku nieruchomości (44,4%); 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (42,5%) oraz opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (40,3%).

- Pod tym względem sytuacja w polskim pielęgniarstwie i po-
łożnictwie jest dramatyczna. Nie dość, że liczba pielęgnia-
rek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa 
wśród krajów Unii Europejskiej, to średnia wieku pielęg-
niarek w Polsce wynosi ponad 53 lata, położnych ponad 51 
lat! Dlatego priorytetem jest zgodna z harmonogramem re-
alizacja dokumentu Polityka wieloletnia państwa na rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce. 

- Struktura wieku pielęgniarek i położnych wskazuje na brak 
zastępowalności pokoleń. Realizacja Polityki to jedyna gwa-
rancja bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa 
oraz godziwych warunków pracy i płacy w zawodach pielę-
gniarki i położnej, co pozwoli przyciągnąć młode osoby do 
zawodu - mówi Zofia Małas, Prezes NRPiP.

Informacje NRPiP
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P  
ielęgniarki i położne w systemie opieki zdrowotnej

Pielęgniarki i położne  
w polskim systemie opieki zdrowotnej 

Wskutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu 
cywilizacyjnego i poprawy jakości życia odsetek ludzi starych 
w społeczeństwie szybko rośnie. W Polsce według danych z GUS 
na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ludności wynosiła 38 265 000, 
w tym około 8 539 900 stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej. 
Wynika z tego, iż proces starzenia się ludności Polski ulega przy-
śpieszeniu. Zgodnie z założeniami prognoz osoby co najmniej 
osiemdziesięcioletnie będą w 2050 stanowiły 10,4% populacji 
kraju, podczas gdy 2013 było to 3,9%. Jednakże należy dodać, iż 
w 2020 r. najliczniejszą grupę seniorów stanowiły osoby w wieku 
60-64 lata, ich udział w ogólnej liczbie starszych wynosił 27,3%. 
Spadek liczby ludności ogółem i wzrost liczby ludności w wieku 
senioralnym, skutkuje wzrostem wskaźnika obciążenia demo-
graficznego osobami starszymi. 

W obliczu zamian demograficznych w społeczeństwie polskim, 
należy zwrócić uwagę na organizację i funkcjonowanie podsta-
wowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej, które 
doprowadziłyby do zapewnienia odpowiedniej opieki pielęg-
niars kiej pacjentom, w szczególności przewlekle chorym, nie-
pełnosprawnym oraz osobom niesamodzielnym. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych konsekwentnie od 
wielu lat wskazuje, iż wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i po-
łożnych na tysiąc mieszkańców w kraju powinien osiągnąć po-
ziom średniego wskaźnika OECD - 9,4. Obecnie wskaźnik ten 
wynosi 5,2 na 1 tysiąc mieszkańców. Utrzymanie powyższego 
wskaźnika wiąże się ze stałym zwiększeniem liczby absolwentów 
na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo z około 5,6 tys. do 
10 tys. rocznie. Natomiast, osiągnięcie poziomu wskaźnika 9,4 
wiąże się z podjęciem działań, aby liczba absolwentów na kierun-
kach pielęgniarstwo i położnictwo wynosiła 20 tys. osób rocznie. 
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Sytuacja w polskim pielęgniarstwie jest wielce niepokojąca, od 
dziesięciu lat nie występuje zastępowalność pokoleniowa. Zgod-
nie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
pielęgniarek pracujących w ochronie zdrowia jest 234 665, w tym 
68 905, czyli 29,36% to pielęgniarki, które posiadają uprawnienia 
emerytalne. Pielęgniarek w wieku 41-60 jest 133 752 co stanowi 
56,99%), natomiast pielęgniarek w przedziale wiekowym 21-40, 
które powinny zastąpić pielęgniarki odchodzące na emeryturę, 
jest tylko 32 008 (co stanowi 13,63 % wszystkich pielęgniarek). 

Obecnie w systemie ochrony zdrowia występują pielęgniarki 
i położne po ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku pie-
lęgniarstwo i położnictwo z tytułem magistra pielęgniarstwa/
położnictwa w liczbie 43 069 co stanowi 12,36% wpisanych do 
CRPiP pielęgniarek i położnych; licencjata pielęgniarstwa/po-
łożnictwa w liczbie 67 906 co stanowi 19,48% oraz pielęgniarki 
i położne, które były kształcone w dawnym systemie i posiadają 
tytuły zawodowe pielęgniarki dyplomowanej, położnej dyplo-
mowanej w liczbie 237 446 co stanowi 68,14%. Pielęgniarki i po-
łożne zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami mają 
obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 
rodzajach kształcenia podyplomowego.

Pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w określonej 
dziedzinie pielęgniarstwa jest 90 952, liczba pielęgniarek i po-
łożnych, które ukończyły kursy kwalifikacyjne - 161 880, liczba 
pielęgniarek i położnych, które ukończyły kursy specjalistyczne 
- 480 948 oraz liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły 
kursy dokształcające - 124 936. 

Z powyższego wynika, iż pielęgniarki i położne to wysokiej 
klasy profesjonaliści, z odpowiednimi kwalifikacjami na zajmo-
wanych stanowiskach pracy. 

Praca pielęgniarki i położnej jest pracą o szczególnym charakte-
rze ze względu na ogromne obciążenie psychiczne oraz występu-
jące uciążliwości wynikające z warunków pracy, doprowadzające 
do przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, narażenia na 
czynniki biologiczne i chemiczne. Praca pielęgniarki i położnej 
ma charakter pracy zmianowej, co oznacza prace w godzinach 
nocnych. 
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Z wyników badań wynika, iż praca w porze nocnej jest czyn-
nikiem przyśpieszającym lub nasilającym występowanie wie-
lu chorób przewlekłych, w tym przyczynia się do powstawania 
schorzeń nowotworowych. Według danych z ostatnich pięciu lat 
wynika, iż średnie trwanie życia pielęgniarek/położnych wynosi 
tylko 61,5 lat. Natomiast średnie trwanie życia kobiet w Polsce 
w roku 2020 (dane z GUS) wynosiło 81 lat. 

Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami 
medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 551). Samodziel-
ność zawodowa pielęgniarek, położnych przejawia się w prawie do 
decydowania w sprawach dotyczących pielęgnowania człowieka 
w zdrowiu i chorobie. Pielęgnowanie samodzielnie realizowane 
jest zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Pielęgnowanie 
jako nieodzowny element szeroko rozumianej opieki medycznej 
nad pacjentem stanowi element integracji działań zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych. 

Samodzielność zawodowa pielęgniarki, położnej, która wynika 
z unormowań prawnych wiąże się z koniecznością ponoszenia 
odpowiedzialności prawnej za jakość realizowanych świadczeń.

Warszawa, dnia 10 maja 2022 r. 
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P  
ismo NRPiP - Opieka długoterminowa

Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r.
Naczelna Rada  
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 
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P  
ismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa /zgodnie ze znacznikiem czasu/
Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  
Sekretarz Stanu 
DPS-V.070.58.2022.MZ

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 deklarację współpracy 
w zakresie wypracowania rozwiązań finansowania świadczeń pielę-
gniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zabez-
pieczenia kadry pielęgniarskiej w tych jednostkach.

 Zapewniam, że zagadnienia związane ze świadczeniem usług 
pielęgniarskich w domach pomocy społecznej, różnym statusem 
pracowników medycznych zatrudnionych w tych placówkach oraz 
w podmiotach ochrony zdrowia stanowią są postrzegane jako nie-
zwykle istotne i od dłuższego czasu przedmiotem stosownych analiz. 
Rozmowy dotyczące wprowadzenia zmian w powyższym zakresie, 
toczyły się w ramach spotkań roboczych przedstawicieli Minister-
stwa 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-
resie usług medycznych, pielęgniarskich i opiekuńczych w domach 
pomocy społecznej. 

Na spotkaniu przedstawicieli tut. resortu z przedstawicielami Mini-
sterstwa Zdrowia oraz członkami ww. Zespołu, które odbyło się lipcu 
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2021 r., przedstawione zostały propozycje rozwiązania problemu 
finansowania wynagrodzeń personelu medycznego, w domach po-
mocy społecznej, w tym poprzez przeniesienie środków NFZ z POZ 
na etaty pielęgniarskie w dps, refundację lub dofinansowanie przez 
NFZ etatów pielęgniarskich, określenie wskaźnika zatrudnienia pie-
lęgniarek w poszczególnych typach domów oraz poszerzenie upraw-
nień opiekunów medycznych. Propozycje te zostały 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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O  
pieka długoterminowa - spotkanie z MZ i NFZ

Notatka ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki 

długoterminowej w dniu 1 marca 2022 roku 

W spotkaniu uczestniczyli: 
Mariola Łodzińska - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych
Michał Dzięgielewski - Dyrektor Departamentu Lecznictwa 

w Ministerstwie Zdrowia
Edyta Gadomska - Zastępca Dyrektora Departamentu Roz-

woju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia 
Krystyna Łakomska - Departament Świadczeń Opieki Zdro-

wotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia 
P. Miernicki - przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia 
Iwona Markiewicz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie 

pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa 
śląskiego 

Maria Matusiak - członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. 

Przedmiotem spotkania było uzyskanie informacji czy i kie-
dy Ministerstwo Zdrowia przygotuje zmianę wyceny świadczeń 
w opiece długoterminowej. 

Spotkanie rozpoczęła Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP, 
wskazała na problemy związane z opieką długoterminową, które 
pozostają nierozwiązane od lat pomimo licznych korespondencji, 
spotkań i deklaracji. W związku z doniesieniami medialnymi na 
temat możliwości tworzenia „podmiotów leczniczych” w domach 
pomocy społecznej i tym samym stworzenia możliwości kontrak-
towania świadczeń w opiece długoterminowej z NFZ poproszono 
o informację jakie są plany w tym zakresie i jaki jest etap prac. 
W uzasadnieniu wskazano na zagrożenia dla podmiotów już 
istniejących na rynku. 

Informacje NRPiP - opieka długoterminowa



78

Biuletyn nr 122/2022    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Dyrektor Michał Dzięgielewski - podkreślił, iż rozwiązania, 
które zostały przyjęte we współpracy z Ministerstwem Rodziny 
i Polityki Społecznej idą w kierunku, aby domy pomocy spo-
łecznej stały się stroną umowy, nie zmieniając całego produk-
tu, i przypomniał, iż propozycja przewidywała kontraktowanie 
usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej uwzględnia-
jąc fakt, że nie trzeba dojeżdżać do pacjenta, ponieważ mieszkają 
oni pod tym samym adresem. Strony ministerialne nie zakładają 
z automatu przystąpienia wszystkich domów pomocy społecz-
nej do tych umów, bo obowiązuje postępowanie konkursowe 
w stosunku do wszystkich rodzajów, z wyjątkiem podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia ma ustalić poziom finansowa-
nia z uwzględnieniem danych z Ministerstwa Rodziny jaka to 
będzie skala zjawiska. Jeżeli będą zmiany przepisów prawa to 
DPS-y będą mogły zakładać podmioty lecznicze i będą mogły 
przystępować do postępowań konkursowych, ponieważ teraz nie 
mogą być stroną. Te rozwiązania, które chcą przyjąć zmierzają 
do tego, aby DPS-y przystępowały do konkursu ofert, bez udziału 
otworzonych w DPS grupowych praktyk pielęgniarek, ponieważ 
praktyki te mają już podpisane umowy z NFZ.

 Dyrektor Edyta Gadomska - wskazała, iż toczą się prace nad 
tymi rozwiązaniami i na chwilę obecną brak szczegółów w tym 
zakresie. Wiceprezes Mariola Łodzińska podkreśliła, że w DPS 
powstały są grupowe praktyki, które kontraktowały świadczenia 
opieki długoterminowej, ale są to pojedyncze przypadki, a nie 
skala masowa. Zwrócono uwagę na problem przy tworzeniu pod-
miotów leczniczych w DPS, że w ramach zaplanowanego budże-
tu na opiekę długoterminową dojdzie do alokacji środków do 
DPS i tym samym zmniejszy się dostępność do kontraktowania 
świadczeń przez praktyki pielęgniarek pod różnymi adresami 
oraz ograniczy się liczbę podmiotów pielęgniarskich. Zwrócono 
się z zapytaniem czy przy okazji zmian organizacyjno-prawnych 
zostanie zwiększony budżet na opiekę długoterminową, czy po-
zostanie na tym samym poziomie, co może odbyć się to kosztem 
praktyk pielęgniarek.

 Dyrektor Michał Dzięgielewski - zwrócił uwagę, iż zespoły 
robocze obu ministerstw są na etapie prac legislacyjnych i gdy 
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zostaną wypracowane założenia - kierownictwo w ramach roz-
mów razem z kierownictwem Funduszu ustali rozwiązania w tym 
zakresie lecz dopiero po uzyskaniu danych z Ministerstwa Ro-
dziny ile DPS-ów przystąpi do tych zmian. 

Wiceprezes Mariola Łodzińska - zwróciła się z zapytaniem, 
czy i kiedy zostaną podjęte działania ws. wzrostu wyceny świad-
czenia bazowego w opiece długoterminowej, gdyż od 2016 (a tak 
naprawdę wyceniona na podstawie roku 2013-2014 roku) nie 
została zmieniona. 

Dyrektor Michał Dzięgielewski - kwestia powyższa zostanie 
przekazana Podsekretarzowi Stanu Maciejowi Miłkowskiemu, 
który nadzoruje AOTMiT, natomiast Pani Edyta Gadomska 
przekaże - Podsekretarzowi Stanu Piotrowi Bromberowi, aby 
pewne rozwiązania w tym zakresie były przyjęte i znoszące skutki 
inflacji. 

Wiceprezes Mariola Łodzińska - przypomniała, iż podczas 
prac nad ustaleniem nowej wyceny nie można pominąć wzrostu 
płac, który obejmuje pielęgniarki zgodnie z ustawą o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a szcze-
gólny problem dotyczy pielęgniarek zatrudnionych w podmio-
tach opieki długoterminowej domowej na umowę zlecenie. 

Konsultant Iwona Markiewicz - zwróciła uwagę, iż skala Bar-
thel do oceny sprawności pacjenta i jego zapotrzebowania na 
opiekę do 40 punktów jako warunek do objęcia w opiece długo-
terminowej domowej nie sprawdziła się w domach opieki zdro-
wotnej, pacjent mógł być chory przewlekle, niesamodzielny, ale 
nie kwalifikował się w tej skali Barhel do 40 pkt; inaczej było 
w poprzednich latach przy formie zadaniowej i w skali Barthel do 
60 pkt, (bo byli to najczęściej pacjenci powyżej 40 pkt). W kwe-
stii wynagrodzeń trudno pozyskać nowe pielęgniarki mając na 
uwadze obecne stawki osobodnia, co w konsekwencji powodu-
je wydłużenie kolejek i zmniejszenie dostępności pacjentów do 
opieki długoterminowej.

Dyrektor Michał Dzięgielewski - wskazał, iż skala Barthel 
do 40 pkt jest warunkiem restrykcyjnym i należy ustalić stan 
faktyczny, oraz zwrócić uwagę jakich mamy pacjentów również 
w domach pomocy społecznej. W ocenie Ministerstwa Zdrowia 
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i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej najlepiej byłoby, 
aby DPS był stroną umowy. Proponowane rozwiązania będą do-
datkowym strumieniem pieniędzy, który będzie służył do sfi-
nansowania etatów pielęgniarek, gwarantując im jednocześnie 
wynagrodzenia zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu 
zasadniczym w podmiotach leczniczych, bo głównym problemem 
są dodatki dla pielęgniarek, które nie należą się pielęgniarkom 
w DPS-ach. Mamy świadomość, że praca pielęgniarki w DPS-ach 
nie ogranicza się do skali Barthel i założeń do pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej. 

Konsultant Iwona Markiewicz - wskazała, iż pielęgniarki 
opieki długoterminowej powinny mieć możliwość zlecania te-
stu antygenowego oraz molekularnego RT-PCR finansowanego 
ze środków publicznych. 

Wiceprezes Mariola Łodzińska - w kwestii finansowania opieki 
długoterminowej - poruszyła nierozwiązany od kilku lat pro-
blem związany z brakiem podwyższenia stawki pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej, chociaż sukcesywnie z roku 
na rok były podwyższane taryfy i wagi punktowe produktu roz-
liczeniowego dla innych świadczeń w opiece długoterminowej. 
Stwierdziła, że jeżeli nie zostanie zmieniona definicja „świad-
czenia bazowego”, zwana obecnie „osobodniem za świadczenia 
pielęgniarskie w pielęgniarskiej opieki długoterminowej domo-
wej dla pacjentów przebywających pod różnymi miejscami za-
mieszkania” na „osobodzień za świadczenia zdrowotne w opiece 
długoterminowej domowej” to nigdy nie będzie podstawy do 
zmiany taryfy dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej do-
mowej, ponieważ jest to świadczenie bazowe. 

Ponadto Wiceprezes wskazała, że NIPiP od wielu lat wnosi 
o zmiany organizacyjno-legislacyjne, które mogą usprawnić re-
alizacje świadczeń w tym zakresie chociażby w zakresie kiero-
wania pacjenta przez pielęgniarki do opieki długoterminowej 
zamiast lekarza. Pandemia COVID-19 potwierdziła, że trudności 
z dostępem do lekarza POZ a tym samym uzyskanie skierowania 
do objęcia opieką długoterminową domową spowodowała brak 
dostępu pacjentów do tej opieki i tym samym niewykorzystanie 
kontraktów. Dyrektor Michał Dzięgielewski uznał, że mając na 
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uwadze samodzielność i kompetencje pielęgniarek jest to słuszny 
kierunek. 

Wiceprezes Mariola Łodzińska - zaproponowała, aby do prac 
nad nowymi rozwiązaniami w opiece długoterminowej delego-
wać eksperta Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Dyrektor Michał Dzięgielewski - w obecnej fazie trudno mó-
wić o pomocy eksperckiej, bo obecnie jesteśmy na etapie ustalenia 
rozwiązań prawnych umożliwiających przystąpienie DPS-ów do 
konkursu ofert. Jak już prace zostaną przesunięte na kolejny etap, 
to wtedy poprosimy o pomoc ekspercką. 

Maria Matusiak - przypomniała o przekazanej w pismach pro-
pozycji NRPiP o wydłużenie czasu realizacji świadczeń w opiece 
długoterminowej domowej w godz. 7.00 - 21.00. oraz aby re-
alizacja tych świadczeń mogła się odbywać przez cały tydzień 
z pominięciem zapisu, że w dni wolne i święta jest świadczona 
w uzasadnionych medycznie przypadkach. 

Wiceprezes Mariola Łodzińska - w podsumowaniu wskazała, 
iż propozycje rozwiązań są w fazie prac legislacyjnych, natomiast 
jeżeli chodzi o wycenę stawki osobodnia to zwiększenie stawki 
jest w gestii AOTMiT jednak i tak akceptację do zmian w tym 
zakresie musi podjąć Minister Zdrowia. Ponadto przypomniała 
o rozważeniu skierowań do opieki długoterminowej wypisywa-
nych przez pielęgniarki POZ. 

Pani Edyta Gadomska podkreśliła, że przekażą powyższe 
ustalenia wraz z Dyrektorem Michałem Dzięgielewskim - Pod-
sekretarzom Stanu Piotrowi Bromberowi i Maciejowi Miłkow-
skiemu.
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2022 r. 
Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DM.025.49.2022.MK 

Pan Adam Niedzielski 
 Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ponownie 

zwracam się o zwiększenie wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz 
ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej. 

Mając na uwadze Zarządzenie nr 38/2022/DSOZ Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, które zwiększyło od dnia 1 kwietnia 2022 
r. powyższe wartości o 4,5%, w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych ww. stawka nie pokrywa rzeczywistej inflacji na rynku 
usług medycznych, związanych ze wzrostem kosztów funkcjonowa-
nia praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych. 

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż z dniem 1 kwietnia 
2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzestał wypłacania dodat-
kowej opłaty ryczałtowej w wysokości 3% wartości świadczeń za 
utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 
w  reżimie sanitarnym, uwzględniającym wprowadzenie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
a następnie epidemii. 

Powyższy stan epidemii cały czas obowiązuje i praktyki zawo-
dowe oraz podmioty lecznicze są zobowiązane w dalszym ciągu 
do utrzymania i finansowania podwyższonego reżimu sanitarnego, 
który związany jest z ponoszeniem dodatkowych wysokich kosztów. 
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W związku z powyższym, wzrost wartości rocznej stawki kapitacyj-
nej zwiększy się jedynie o 1,5%, natomiast rzeczywista inflacja wynosi 
około 10%. Ponadto, zasadne i konieczne jest także podwyższenie 
współczynników odpowiednich dla właściwej grupy wiekowej świad-
czeniobiorcy oraz wprowadzenie dodatkowych, następujących grup 
wiekowych: 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. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśla, iż pielęgniarki 
i położne podstawowej opieki zdrowotnej nadal udzielają świadczeń 
zdrowotnych pacjentom z COVID-19 w miejscu zamieszkania. Często 
są to pacjenci z chorobami współistniejącymi wymagającymi zacho-
wania ciągłości leczenia i pielęgnacji. Powyższa sytuacja nie znajdu-
je także odzwierciedlenia w dodatkowym wzroście finansowania 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Mając na uwadze powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
podtrzymuje Stanowisko nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia war-
tości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek 
rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
pielęgniarki szkolnej, i dlatego ponownie zwracam się jak na wstępie. 

 Z wyrazami szacunku 

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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P  
ismo NIPiP do MinisterstwaZdrowia

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2022 r. 
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM-0025.38.2.2022.MK 

Pan Piotr Bromber  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

W odpowiedzi na pismo znak: DSZ.0210.2.2022 11 z dnia 1 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przekazania uwag do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych, uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych zgłasza uwagi do przedmiotowej regulacji. 

1. W załączniku do projektu ustawy w tabeli „Współczynniki pra-
cy „ nazwa „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych 
na zajmowanym stanowisku” powinna przyjąć nowe brzmienie 
„Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na zajmo-
wanym stanowisku”. 

2. W załączniku do projektu ustawy w lp. 5 „Farmaceuta, fizjote-
rapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik 
elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego 
wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna 
wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specja-
lizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem 
i specjalizacją” w kolumnie 3 proponujemy zmianę współczynnika 
pracy na 1,19. 

3. W załączniku do projektu ustawy w lp. 6 „Fizjoterapeuta, pielęg-
niarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż okreś-
lony w lp. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie 
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studiów I stopnia., fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik 
analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo 
pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, 
która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” w ko-
lumnie 3 proponujemy zmianę współczynnika pracy na - 1,09. 

4. Proponujemy wykreślić dodany projektem ustawy art. 5a oraz 
w-t. 2 ust. 3 projektu ustawy. 

Uzasadnienie 
Propozycja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w odniesieniu 

do wysokości współczynników pracy w określonych grupach zawo-
dowych w pkt 5 i 6 zmniejsza bardzo duże dysproporcje płacowe 
zaproponowane w projektowanej ustawie, pomiędzy pielęgniarkami 
i położnymi w grupach określonych w punktach 2. 5 i 6. 

Tak duże różnice między grupą zawodową określoną w punkcie 2 a 
grupą zawodową określoną w punkcie 6, która wynosi około dwóch 
tysięcy złotych oraz różnicę między grupą w punkcie 2 a grupą za-
wodową określoną w punkcie 5, która wynosi około tysiąc pięćset 
złotych, nie powinna mieć miejsca, gdyż często zdarza się z uwagi na 
brak pielęgniarek i położnych, pielęgniarki z tytułem zawodowym 
magistra pielęgniarstwa i specjalizacją oraz pielęgniarki z tytułem 
zawodowym licencjata, a także pielęgniarki, które w dawnym syste-
mie ukończyły liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe, 
mogą pracować na danym oddziale i wykonywać tożsame obowiązki 
zawodowe. 

Ponadto, w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie-
dopuszczalny jest fakt, iż pracownik działalności podstawowej inny 
niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wy-
kształceniem wyższym, czyli z wykształceniem średnim, zgodnie 
z przedmiotowym projektem ustawy, będzie miał większą podstawę 
wynagrodzenia niż pielęgniarka albo położna wymagająca średniego 
wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych regulacja, która 
daje legitymacje pracodawcy do „zaliczenia” do określonej grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych w zależności od zajmowanych 
stanowisk pracy jest nieuprawniona. Zobowiązaniowy charakter sto-
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sunku pracy sprawia, że niemożliwe jest dokonywanie zmian w jego 
treści jednostronnie. 

Niewątpliwie to nie czynność „zaliczenia” przez pracodawcę po-
winna decydować o grupie zawodowej a tym samym wysokości 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Posiadając określone kwa-
lifikacje potwierdzone dokumentami pielęgniarka i położna jest, bądź 
nie jest w danej grupie zawodowej wyodrębnionej w załączniku do 
projektu ustawy - jest to stan obiektywny. 

Czynność „zaliczenia” pielęgniarki/położnej do grupy zawodowej 
jest zbędna i niecelowa. Wszystkie pielęgniarki i położne mają rów-
noprawne prawo wykonywania zawodu. Wobec tego ich wynagro-
dzenia mogą się różnić jedynie z obiektywnych powodów (art. 183b 
Kodeksu pracy) w kontekście posiadanych dodatkowo kwalifikacji 
(art. 183 § 3 Kodeksu pracy). 

Nadto, omawiana regulacja jest też niezgodna z art. 42 Kodeksu 
pracy w kontekście uzasadnienia do projektu ustawy, w którym 
w  zdaniu drugim w pkt 3) wskazano: Jeżeli wskazanie w umowie 
o  pracę pracownika wykonującego zawód medyczny lub pracow-
nika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny do której grupy zawodowej określonej w załączniku 
do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko 
pracy będzie powodowało istotna zmianę wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy, pracodawca będzie zobowiązany do doko-
nania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.). 

Powyższe wyjaśnienie ustawodawcy potwierdza tym bardziej ko-
nieczność wykreślenia dodanego projektem ustawy art. 5a oraz art. 
2 ust. 3 projektu ustawy. Może dojść bowiem do niekorzystnej dla 
pracownika zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek „zaliczenia” 
pracownika do określonej grupy zawodowej. Otrzyma on wtedy 
niższe wynagrodzenie niżby mógł otrzymać biorąc pod uwagę jego 
kwalifikacje potwierdzone posiadanymi dokumentami, gdyż to nie 
kwalifikacje a owo „zaliczenie” zadecyduje o wysokości najniższego 
wynagrodzenia danego pracownika. Ponadto, wskazany w projek-
towanym przepisie termin (1 lipca 2022 r.) jest nie do zrealizowania 
z uwagi na konieczność zachowania trzymiesięcznego okresu wypo-
wiedzeń w umowach przy dokonaniu wypowiedzeń zmieniających. 
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Dodatkowo trudno znaleźć w art. 42 Kodeksu pracy zasadę wska-
zaną w uzasadnieniu do projektu ustawy o konieczności wypowie-
dzenia zmieniającego w przypadku „istotnej” zmiany warunków pra-
cy i płacy. Takie nieprecyzyjne sformułowania w uzasadnieniu do 
projektu ustawy - z którym zapewne pracodawcy i służby prawne 
zapoznają się chcąc poznać intencje ustawodawcy co do nowego 
przepisu - będą niewątpliwie rodzić konflikty i spory sądowe nara-
żając pielęgniarki i położne na koszty i utratę zdrowia, gdy zmuszone 
zostaną dochodzić swoich praw w wieloletnich procesach sądowych. 

Tymczasem zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy zakres przedmiotowy 
wypowiedzenia zmieniającego wyznaczony jest prostymi, dwiema 
przesłankami. Po pierwsze, w tym trybie dokonywane są zmiany 
warunków zatrudnienia na niekorzyść pracowników (tak np.: Wyrok 
SA w Warszawie z 17.12.2012 r., III APa 22/12, LEX nr 1272005). Warto 
też przytoczyć wyrok SN z 21.05.1999 r. J PKN 88/99, OSNP 2000/15, 
poz. 586, zgodnie z którym ustalenie, czy zmiana warunków pracy 
dokonana jednostronnie przez pracodawcę była niekorzystna dla 
pracownika wymaga uwzględnienia również tego, jak pracownik ją 
odczuwał. Zmiany korzystne - jak się przyjmuje - wprowadzane są 
na drodze porozumienia zmieniającego, przy czym pracownik zwykle 
wyraża na nie zgodę w sposób dorozumiany, podejmując pracę na 
zmienionych warunkach. Po drugie, wypowiedzenie zmieniające jest 
konieczne, jeśli zmiana dotyczy wynikających z umowy warunków 
pracy i płacy. Chodzi tu o te składniki treści stosunku pracy, które 
strony powinny określić w umowie (zwłaszcza rodzaj pracy i wyso-
kość wynagrodzenia za pracę). 

W przypadku pielęgniarek i położnych w umowach o pracę nie 
są wskazane grupy zawodowe a stanowiska np. pielęgniarka, pie-
lęgniarka oddziałowa, czy pielęgniarka naczelna, czyli stanowiska 
odzwierciedlające kwalifikacje. Dlatego nie ma tu podstaw do wy-
powiedzenia zmieniającego z powodu wejścia w życic projektu oma-
wianej ustawy. 

Natomiast, zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, elementem ko-
niecznym umów o pracy pielęgniarek i położnych jest wynagrodze-
nie, z tym, że nie jest ono określone kwotowo w umowach. W piś-
miennictwie podnosi się, że zmiana minimalnego wynagrodzenia 
nie zawsze powoduje konieczność wręczenia pracownikowi aneksu 
do umowy.
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Aneks pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracowni-
kom których wynagrodzenie zostało określono kwotowo. 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez 
podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę widnieje jedynie 
zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie 
zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikająca z ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie 
ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy (tak: inter-
pretacja Państwowej Inspekcji Pracy z 25.11.2021) a tym bardziej 
wypowiedzenia zmieniającego. 

Zatem, skoro projekt ustawy dotyczy zmiany ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych to pracownicy ci z mocy prawa 
otrzymają wyższe wynagrodzenia i nie ma tu podstaw do wypowie-
dzeń zmieniających na niekorzyść pracowników. 

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane wysokości współ-
czynników pracy w grupie 5 i 6 pozwolą na rzeczywiste usystema-
tyzowanie poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
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P  
ismo Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ

Warszawa, 25 kwietnia 2022
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Lecznictwa 
DLF.736.264.2022.SK

Pan Bernard Waśko  
Zastępca Prezesa NFZ  
ds. Medycznych

Szanowny Panie Prezesie,
w związku z pismem Pani Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes Naczel-

nej Rady Pielęgniarek i Położnych, z dnia 12 kwietnia 2022 r. (znak: 
NIPiP-NRPiP-DM.025.49.2022.MK), w sprawie zwiększenia wartoś-
ci rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek 
rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
pielęgniarki szkolnej, biorąc pod uwagę zakres kompetencji Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, wynikający m.in. z art. 97 oraz art. 102 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 
z  późn. zm.), uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy oraz prze-
kazanie kopii udzielonej odpowiedzi do wiadomości Ministerstwa 
Zdrowia, powołując się na znak niniejszego pisma.

 Z poważaniem,
Michał Dzięgielewski  

Dyrektor 
Departament Lecznictwa

Do wiadomości:
- Pani Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych 
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P  
ismo OZZPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 19.04.2022 r.
Ogólnopolski Związek Zawodowy  
Pielęgniarek i Położnych  
Zarząd Krajowy  
z siedzibą w Warszawie  
e-mail: biuro@ozzpip.com.pl  
 www.ozzpip.com.pl  
ZK-861/VII/2022

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia  
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pie-

lęgniarek i Położnych w Warszawie w związku z przekazaniem do 
konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD366) 
wraz z uzasadnieniem i OSR - pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 
01-04-2022r. znak DSZ.0210.2.2022.JP - przedstawiam poniższe uwa-
gi do projektu i wnoszę w imieniu środowiska zawodowego o ich 
uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych. 

Główne zastrzeżenia do przekazanego projektu to:
1) brak akceptacji OZZPiP dla przygotowanej przez Ministerstwo 

Zdrowia treści nowego załącznika do ustawy,
2) brak zapewnienia gwarancji finansowania świadczeniodawcom 

podwyżki wynagrodzeń jakie spowoduje nowelizacja, przynaj-
mniej w takim trybie jaki obowiązywał od 01-07-2021 r., a także 
brak pewności przekazania dodatkowych środków finansowych 
na pokrycie pozostałych wydatków świadczeniodawców, które 
generuje nowelizacja ustawy i sytuacja społeczno-ekonomiczna,

3) brak określenia w nowelizacji docelowych współczynników pracy 
dla pracowników medycznych w kolejnych latach wraz z przy-
jęciem ich harmonogramu corocznego wzrostu,
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4) nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników me-
dycznych, pomimo iż w ustawach o wykonywaniu poszczegól-
nych zawodów jest wpisany obowiązek ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji,

5) brak uwzględnienia zgłaszanych od lat przez OZZPiP postu-
latów dążenia do spłaszczenia różnic płacowych; przeciwnie - 
nowelizacja w zaproponowanym brzmieniu kolejny raz jeszcze 
zwiększy różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami 
zawodowymi,

6) wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy. 
W ocenie OZZPiP uzasadnienie tego zapisu ustawy w OSR od-
czytujemy jako swoistą instrukcję dla pracodawców w zakresie 
degradacji pracowników,

7) nieuznawanie pielęgniarkom i położnym innego wyższego wy-
kształcenia w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia,

8) brak w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowią-
zek automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego 
w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych. Stoimy na 
stanowisku, że powinno następować to automatycznie z począt-
kiem następnego miesiąca po udokumentowaniu podniesienia 
kwalifikacji.

Poniżej w uzasadnieniu przedstawiamy szczegółowo stanowisko 
OZZPiP i od przyjęcia naszych postulatów i uwag warunkujemy ak-
ceptację nowelizacji ustawy.

Uzasadnienie
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie 

akceptuje proponowanego załącznika do ustawy w brzmieniu za-
wartym w projekcie. 

Swoje uwagi w tej sprawie przekazaliśmy bezpośrednio na spot-
kaniu z Panem Ministrem Piotrem Bromberem w dniu 11-04-2022 
r. w  Warszawie, gdzie uzasadnialiśmy przyczyny konieczności do-
konania zmian. Nowy podział pracowników medycznych oraz pra-
cowników działalności podstawowej na grupy zawodowe, jaki został 
przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia bez udziału i akceptacji 
większości reprezentacji zawodów medycznych ochrony zdrowia, 
wywołuje wiele kontrowersji także w naszej grupie zawodowej.
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Pojawiają się głosy, że poszczególne zawody powinny być wyod-
rębnione do odrębnych grup oraz stawka wynagrodzenia zasad-
niczego powinna być ustalona stała i równa dla poszczególnego 
zawodu (z  zachowaniem relacji pomiędzy zawodami z uwagi na 
kompetencje, odpowiedzialność zawodową, ale i deficyt na rynku 
pracy), a zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kursów, specjalizacji 
powinno być wynagradzane poprzez gwarantowane stałe dodatki 
do wynagrodzenia zasadniczego.

W obecnym projekcie nowelizacji pielęgniarki i położne znajdują 
się w trzech grupach :

- w grupie 2 - pielęgniarka, położna z tytułem magistra i ze 
specjalizacją,

- w grupie 5 - pielęgniarka, położna: z wykształceniem magister-
skim bez specjalizacji / z licencjatem i specjalizacją / średnim 
wykształceniem i specjalizacją,

- w grupie 6 - pielęgniarki, położne: z licencjatem / wykształ-
ceniem średnim.

Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, 
że w wyniku konsultacji, ale także w toku procesu legislacyjnego nie 
dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do oddziel-
nych pozycji, ale również nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy 
grupami zawodowymi.

Kolejna kwestia to bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic 
pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 5 i 6). Jeżeli MZ dokona noweli-
zacji w/w ustawy w zaproponowanym brzmieniu to poziomy wynag-
rodzeń zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji 
wymaganych na zajmowanym stanowisku nie będą mogły być niższe 
niż kwoty podane w tabeli:

2 Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pie-
lęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia

1,29 x 5.662,53 zł. 
= 7.304,66 zł

Informacje NRPiP - płace



93

Biuletyn nr 122/2022    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

3 1) Pielęgniarka albo położna wymagająca wyższego 
wykształcenia na poziomie magisterskim,
2) Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wy-
kształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji,
3) Pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i 
specjalizacją

1,02 x 5.662,53 zł. 
= 5.775,78 zł

6 1) Pielęgniarka, położna wymagający wyższego wy-
kształcenia na poziomie studiów I stopnia, która nie 
posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
albo położnictwa lub w dziedzinie mającej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia
2) Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego 
wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa albo położnictwa lub w dzie-
dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,94 x 5.662,53 zł. 
= 5.322,78 zł

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000. zł. na 
wynagrodzeniu zasadniczym jest w naszej ocenie zbyt duża. W przy-
padku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu 
miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie uwzględniło 
zgłaszanego przez środowiska medyczne postulatu wprowadzenie 
dodatkowego wskaźnika procentowego odnoszącego się do doświad-
czenia zawodowego i podwyższającego wskaźnik podstawowy, ar-
gumentując to faktem, że w podmiotach leczniczych wypłacane są 
tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie nowelizacji 
Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 
2 a 5 i 6 nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również 
osoby funkcyjne na stanowiskach kierowniczych, które i tak mają 
przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne.

Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brutto tych osób 
wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy funkcjonujące obecnie siat-
ki płac w zakładach pracy. Z drugiej strony pielęgniarki i położne 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które niedługo nabędą 
uprawnienia emerytalne lub nawet już takie uprawnienia posiada-
ją, w  przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. zaliczone do 
6 grupy zawodowej z najniższym współczynnikiem pracy w naszym 
zawodzie. Ta proponowana przez Ministerstwo Zdrowia różnica 
w  poziomach wynagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wy-
wołuje oburzenie środowiska.
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Gdyby Minister Zdrowia wykonał zobowiązania zawarte w „Polity-
ce Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa 
w Polsce” przyjętej do realizacji przez Radę Ministrów uchwałą nr 
124/2019 z dnia 15-10-2019 r. i doprowadził do dookreślenia kom-
petencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych 
poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego 
stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, można by było 
na tej podstawie różnicować w sposób istotny zakresy obowiązków 
i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi grupami i uzasadniać 
utrzymanie tak dużych różnic płacowych. Tak się jednak nie stało. 
Dlatego konieczne jest zmniejszenie różnic pomiędzy grupami zawo-
dowymi. Propozycje w tym zakresie przedstawiamy poniżej w tabeli.

Interwencja MZ jest konieczna również z tej przyczyny, że - chyba 
w wyniku jakiegoś błędu negocjacyjnego na Trójstronnym Zespole 
do Spraw Ochrony Zdrowia - pracownik działalności podstawowej, 
a  więc pracownik niemedyczny z wykształceniem wyższym, a za-
tem z wykształceniem wyższym I stopnia (licencjat lub inżynier) ma 
otrzymać gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze przy współczyn-
niku 1,00 tj. na poziomie 5 663,-zł. Wynagrodzenie zasadnicze takiej 
osoby ma być zatem wyższe o 341,-zł miesięcznie od pielęgniarki lub 
położnej z wyższym wykształceniem I stopnia, dla której przypisa-
no współczynnik pracy na poziomie 0,94 i której zawód jest trwale 
deficytowy? Ten błąd należy w trybie pilnym naprawić!

Kolejny raz zwracamy uwagę, że nie możemy zaakceptować zapisu 
w Tabeli, iż zaliczenie danego pracownika do danej grupy zawodowej 
uzależnione jest od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stano-
wisku. Ten zapis niweczy prowadzenie ścieżki awansu zawodowego 
pracowników, a przecież był to element w/w „Polityki”. Brak możli-
wości automatycznego przenoszenia do wyższej grupy zawodowej 
zniweczy sens kształcenia, a przecież określenie ścieżki kariery za-
wodowej pielęgniarek i położnych miało być powiązane z posiada-
nymi kwalifikacjami zawodowymi - przed- i podyplomowymi oraz 
doświadczeniem zawodowym.

Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o pracę mają ok-
reślone zatrudnienie i stanowisko pracy opisane ogólnie jako pielęg-
niarka, położna danego podmiotu leczniczego. Nie są w umowach 
o pracę ich stanowiska pracy przypisane do danego oddziału czy 
do danej jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego. Był to za-
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bieg, który pracodawcy przeprowadzili już wiele lat temu w celu 
uzyskania elastycznych możliwości przenoszenia pracowników - bez 
konieczności prowadzenia wypowiedzeń zmieniających - pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od bie-
żących potrzeb. Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki sposób ma 
pracodawca ustalić kwalifikacje wymagane na danym stanowisku 
pracy? Problem ten będzie tym większy, gdy dojdzie do koniecz-
ności wykonania obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a 
nowelizowanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze postulujemy zmianę zapisu w załącz-
niku do ustawy i przynajmniej dla pracowników medycznych doko-
nanie zapisu, że zaliczenie pracownika medycznego do danej grupy 
zawodowej jest uzależnione od posiadanych kwalifikacji na zajmo-
wanym stanowisku. W zakresie pracowników działalności podstawo-
wej rozumiemy argumenty MZ, zatem akceptujemy pozostawienie 
zapisu o wymaganych kwalifikacjach. Aby zatem dokonać zmiany 
postulujemy rozdzielenie tabeli na dwa załączniki nr 1 dotyczący 
pracowników medycznych oraz nr 2 dotyczący pracowników dzia-
łalności podstawowej.

Przy uwzględnieniu w/w zastrzeżeń proponujemy dokonać nastę-
pującej zmiany w załączniku do ustawy:

Załącznik nr 1 

Współczynniki pracy dla pracowników medycznych 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie 

stosunku pracy

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na 
zajmowanym stanowisku

Współcz. 
pracy

1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45
2 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog 

kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny 
niż określony w lp. 1, 3, 4 posiadający wyższe wykształcenie na 
poziomie magisterskim i specjalizację; pielęgniarka z tytułem 
zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie pie-
lęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia

1,29

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent 1,25
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Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na 
zajmowanym stanowisku

Współcz. 
pracy

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,09
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęg-

niarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny 
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w 
lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie magister-
skim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie 
(studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze 
średnim wykształceniem i specjalizacją

1,19

6 Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, 
technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód me-
dyczny inny niż określony w lp. 1-5 posiadający wyższe wykształ-
cenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik 
medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog 
posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka albo położ-
na posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia

1,09

7 Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż okreś-
lony w lp. 1-6 posiadający średnie wykształcenie oraz opiekun 
medyczny
0,86

0,86

Załącznik nr 1 
Współczynniki pracy dla pracowników działalności 

podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
na podstawie stosunku pracy

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na 
zajmowanym stanowisku

Współcz. 
pracy

1 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik 
wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem 
wyższym

1,00

4 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik 
wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem 
średnim

0,78

5 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wyko-
nujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej 
średniego

0,65

W Ocenie Skutków Realizacji działania nowelizacji ustawy, zało-
żono że szacunkowy udział wydatków NFZ w ogólnych wydatkach 
określonych dla drugiego półrocza 2022 r. na poziomie 7 201 mln zł 
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może sięgnąć poziomu 6 591,77 mln zł. MZ zabezpiecza na realizację 
tej nowelizacji z planu finansowego NFZ (czyli ze środków pochodzą-
cych ze składki zdrowotnej) kwotę do wydania w okresie od 01-07-
2022 r. do 31-12-2022 r. na poziomie prawie 6 mld 600 mln zł. Resztę 
finansowego zabezpieczenia ma stanowić dotacja z budżetu państwa 
na pokrycie wynagrodzeń lekarzy stażystów, rezydentów i PRM.

OZZPiP nie akceptuje takiego ogólnego założenia. OZZPiP wnio-
skuje o wprowadzenia analogicznej zasady jaka obowiązywała 
w  2021  r. tj. zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia do wy-
dania zarządzenia (analogicznego jak zarządzenie Nr 130/2021/DEF 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.07.2021 r. w spra-
wie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń 
udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny 
oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż 
pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy 
dentystów posiadających specjalizację). Na spotkaniu w Warszawie 
w dniu 11-04-2022 r. Pan Minister Piotr Bromber wstępnie zadekla-
rował, że Ministerstwo Zdrowia jest także za utrzymaniem takiej 
zasady analogicznej jak w 2021 r.

Oczekujemy potwierdzenia przez Ministra Zdrowia, że na pod-
stawie §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
320, z późn. zm.) Prezes Funduszu określi współczynniki korygujące, 
o których mowa w § 16 ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych 
przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udzia-
le pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy 
wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczni-
czym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), w celu prze-
znaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników od 01-07-2022 r. 
do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, 
z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.
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Takie zobowiązanie musi nastąpić wraz z wejściem w życie no-
welizacji bowiem tylko wówczas zostanie zapewniona gwarancja 
przekazania na rzecz pracodawców wystarczających środków na 
pokrycie wymuszonych nowelizacją wzrostów wynagrodzeń. Jed-
nocześnie tylko dzięki takiemu zapisowi środki przekazywane przez 
NFZ będą środkami „znaczonymi” tj. będzie pewność że przekazane 
zostaną do pracowników na wzrosty ich wynagrodzeń. Rozumiemy, 
że NFZ może protestować przeciwko takiej dystrybucji środków, ale 
jest to jedyna gwarancja przeprowadzenia nowelizacji ustawy przy 
zachowaniu spokoju społecznego. Poza tym uwagi NFZ dotyczące 
czasochłonności i trudności przeprowadzenia tej procedury będą 
nieuzasadnione, bowiem mechanizm ten został już przeprowadzony 
i zastosowany w praktyce w roku ubiegłym, a systemy informatycz-
ne zostały przetestowane. Oczekujemy gwarancji ze strony MZ, że 
dokładnie w analogiczny sposób zostaną zabezpieczeni pracodawcy 
w niezbędne środki na pokrycie wzrostów wynagrodzeń wynikają-
cych z ustawy. Poza tym tylko w ten sposób można ustalić czy OSR 
w sposób prawidłowy przewidział środki finansowe na właściwym 
poziomie.

W Stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 
z dnia 05-11-2021 r. wskazano, że świadczeniodawcom zostaną za-
pewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń o których mowa 
w nowelizowanej ustawie, a informacja o wysokości nakładów prze-
znaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej 
wiadomości. Rozumiemy, że ta kwota to właśnie owe 6 591,77 mln 
zł. na II półrocze 2022 r. Jednocześnie MZ deklarowało, że środki na 
realizację ustawy będą stanowiły ok. 50% wszystkich środków jakie 
będą otrzymywać pracodawcy na wzrosty kontraktu. Jest zrozumiałe, 
że z uwagi na skokowy wzrost inflacji, kosztów mediów, konieczność 
wykonywania remontów i modernizacji, wymiany sprzętu, zakupu 
leków oraz w szczególności podniesienie od 01-07-2022 r. stawki go-
dzinowej pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, 
wykonujących działalność gospodarczą, czy podwykonawców (tj. 
osób nie objętych nowelizowaną ustawą) konieczne będzie zabezpie-
czenie pracodawców w dodatkowe środki. Te dodatkowe pieniądze 
będą potrzebne również po to, aby w toku negocjacji płacowych jakie 
będą musiały być przeprowadzone w związku z nowelizacją ustawy 
można było zachować proporcje siatki płac w danych zakładach 
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pracy (bo przecież nowelizowana ustawa mówi tylko o najniższym 
gwarantowanym wynagrodzeniu zasadniczym). Skoro tak, to prosimy 
o ujawnienie jaka dodatkowa kwota ponad w/w 6 591,77 mln zł. jest 
zabezpieczona w planie finansowym NFZ na II półrocze 2022 r. na 
realizację w/w potrzeb pracodawców nie objętych wprost działa-
niem ustawy. OZZPiP wnosi o zapewnienie, iż ta dodatkowa kwota 
będzie przekazywana pracodawcom sukcesywnie już od 01-07-2022 
r. Mamy nadzieję, że MZ - nauczone błędami popełnionymi w roku 
2021 r. - nie dopuści do niepokojów społecznych, gdy dodatkowe 
środki na w/w cele nie wynikające wprost z ustawy zostały świad-
czeniodawcom przekazane po masowych protestach pracowników 
ochrony zdrowia dopiero w październiku 2021 r. z wyrównaniem 
od 01-07-2021 r. - po to aby obejść zapis §16 ust. 4f załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.).

OZZPiP kategorycznie sprzeciwia się „manewrowaniu” tymi sa-
mymi środkami finansowymi. Skoro na realizację nowelizacji ustawy 
zostało przewidziane na II półrocze 2022 r. prawie 6 mld 600 mln zł 
to środki te muszą być przeznaczone na ten cel. Wnioskujemy do 
MZ i NFZ, aby pozostałe bieżące potrzeby pracodawców wynikające 
z nowej dynamicznej sytuacji społeczno-politycznej i rynkowej były 
zabezpieczone w planie finansowym NFZ i przekazane pracodaw-
com.

Z tego powodu jeden egzemplarz naszego stanowiska przekazu-
jemy do Prezesa NFZ celem udzielenia przez niego pisemnej odpo-
wiedzi w w/w kwestiach.

Po raz kolejny wnioskujemy o dodanie w ustawie zapisu nakłada-
jącego na pracodawców obowiązek automatycznego podniesienia 
wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. Stoimy na stanowisku, że powinno następować to 
automatycznie z początkiem następnego miesiąca po udokumen-
towaniu podniesienia kwalifikacji.

Projekt ustawy wprowadza definicję „stażysty” i „rezydenta”, jed-
nak załącznik do ustawy nie wskazuje w której grupie zawodowej 
znajdują się rezydenci. Wobec tego w tabeli powinien znaleźć się 
zapis w grupie 2 w brzmieniu „Lekarz albo lekarz dentysta, bez spe-
cjalizacji, w tym rezydent”.
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Art. 3 ust. 1b odsyła do art. 15i ust. 4 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Zwracamy uwagę, że ten art. 15i ust. 4 zawiera 
nieaktualną nazwę ustawy.

Wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy. 
W ocenie OZZPiP uzasadnienie tego zapisu ustawy w OSR odczy-
tujemy jako swoistą instrukcję dla pracodawców w zakresie degra-
dacji pracowników. Zajmowane przez pracownika stanowisko pracy 
wynika z umowy o pracę, a nie z aktualnego zajmowanego akurat 
na dzień 01-07-2022 r. stanowiska w danej jednostce organizacyjnej 
zakładu pracy.

Utrzymanie proponowanych przez MZ zapisów art. 5a przy braku 
decyzji zmiany treści załącznika do ustawy, przy braku jednocze-
snym zabezpieczenia finansowania podwyżki wynagrodzeń w sposób 
analogiczny jak w 2021 r. spowoduje ogromne napięcia społeczne 
w poszczególnych zakładach pracy i będzie powodem dużej liczby 
procesów sądowych w ochronie zdrowia.

Problem jest znaczący, skoro MZ w uzasadnieniu do projektu 
ustawy przestrzega pracodawców o obowiązku przeprowadzania 
procedury wypowiedzeń zmieniających w trybie art. 42 Kodeksu 
pracy, jeżeli zastosowanie nowelizacji w praktyce spowoduje istotną 
zmianę wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Pytamy, 
czy MZ wskazuje tym samym pracodawcom ścieżkę na obniżanie 
należnych pracownikom medycznym poziomów wynagrodzeń za-
sadniczych poprzez degradowanie ich do niższej grupy zawodowej 
przy okazji nowelizacji ustawy??? 

Czy tak powinna być realizowana „Polityka Wieloletnia Państwa 
na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez Radę 
Ministrów w 2019 roku???

Za Związek 
Krystyna Ptok  

Przewodnicząca  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pielęgniarek i Położnych
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S  
tanowisko nr 59 NRPiP

Stanowisko nr 59 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy  
o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego  

oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się 
z projektem ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw zgła-
sza następujące uwagi do przedłożonego projektu, które powinny 
być warunkiem przyjęcia przedmiotowej regulacji.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych należy wyk-
reślić z art. 1 w pkt 3 lit. b, gdyż w proponowanym dodanym ust. 
4a nieprawidłowo wskazano, że to CMKP samodzielnie organi-
zuje i realizuje szkolenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
Organizacja i realizacja kształcenia podyplomowego należy do 
organizatorów kształcenia, z uwzględnieniem uprawnień kon-
trolnych, nadzorczych i akredytacyjnych CMKP oraz NRPiP.

Ponadto, w proponowanym ust. 4b należy doprecyzować po-
jęcie: „CMKP zapewnia kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych”.

Zastrzeżenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych budzi 
propozycja CMKP jako organizatora kształcenia dla pielęgniarek 
i położnych w zakresie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycz-
nych i dokształcających, dlatego proponuję wykreślenie z art. 8 
pkt 5 lit. a ppkt 5 z treści projektu. Rola CMKP powinna zostać 
ograniczona do kontroli i nadzoru nad szkoleniami specjaliza-
cyjnymi dla pielęgniarek i położnych, w tym prowadzenia postę-
powania akredytacyjnego. Przewidziane w projekcie uprawnienia 
kontrolne i nadzorcze CMKP wobec organizatorów kształcenia 
przemawiają za koniecznością wyłączenia CMKP z kręgu orga-
nizatorów kształcenia.

Informacje NRPiP - CMKP
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Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych należy 
zmienić w art. 8 pkt 5 lit. a ppkt 4 i nadać mu nowe brzmienie 
o treści: „podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 633).” Kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych powinno być zastrzeżone wyłącznie dla podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia szpitalne, albowiem tylko ten rodzaj 
działalności pozwala na pełne i rzetelne zabezpieczenie kształce-
nia podyplomowego zgodnie z jego celem i istotą wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej.

Biorąc pod uwagę, że znacząca część podmiotów leczniczych 
posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 
ze zm.) zasadne jest pozostawienie normy, na podstawie której 
prowadzenie kształcenia podyplomowego przez przedsiębiorcę 
jest działalnością regulowaną. W związku z powyższym widzimy 
konieczność odstąpienia od uchylenia ustępu drugiego zawartego 
w art. 8 pkt 5 lit. b.

W przypadku uwzględnienia uwagi powyższej, poniższa 
uwaga pozostanie bezprzedmiotowa. Niemniej, w przypadku 
utrzymania w projekcie jako jednego z organizatorów kształce-
nia - CMKP, brak jest racjonalnych przesłanek dla wyłączenia 
CMKP z obowiązku wpisu do rejestru organizatorów kształ-
cenia. Dlatego, proponujemy w art. 8 pkt 5 lit. c ppkt 5 nada-
nie nowego brzmienia: „uzyskanie wpisu do rejestru, o którym 
mowa w art. 77;”. Wpis do rejestru organizatorów kształcenia 
jest podstawowym narzędziem weryfikacji zakresu uprawnień 
poszczególnych organizatorów kształcenia, a także głównym 
narzędziem umożliwiającym kontrolę i nadzór nad kształceniem 
podyplomowym pielęgniarek i położnych. W związku z powyż-
szym organ prowadzący rejestr winien dysponować tymi samy-
mi kompetencjami w odniesieniu do wszystkich organizatorów 
kształcenia, zaś każdy z organizatorów winien spełniać te same 
kryteria uprawniające go do prowadzenia kształcenia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, 
iż konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia 
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specjalizacyjnego wymaga rzetelnej i ukierunkowanej na jakość 
kształcenia weryfikacji podmiotów ubiegających się o przyzna-
nie akredytacji. Kryteria ustalone w projektowanym brzmieniu 
w art. 8 pkt 6 zostały sformułowane w sposób ogólnikowy i mają 
charakter czysto formalny. Kryteria te winny zostać uzupełnione 
o przesłanki o charakterze merytorycznym oraz uwzględniające 
możliwości organizacyjno-techniczne organizatorów kształce-
nia, które to przesłanki winny podlegać weryfikacji już na etapie 
składania wniosku o udzielenie akredytacji.

W projektowanej ustawie w art. 8 pkt 7 lit. a ppkt 6 należy zas-
tąpić zwrot „numer wpisu” zwrotem „numer księgi rejestrowej”. 
Numer wpisu w rozumieniu przepisów o rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą oznacza numer każdego ko-
lejnego wpisu (w tym zmiany lub wykreślenia) w rejestrze. Dla 
celów identyfikacji podmiotu leczniczego właściwe jest użycie 
numeru księgi rejestrowej.

Ponadto, w art. 8 pkt 7 lit. b oraz lit. c należy zmienić naz-
wę z „Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych” na „Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych”. Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych działa przez swoje organy. Organem właściwym do 
potwierdzenia prawdziwości danych jest Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych weryfikacja 
podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru winna być doko-
nywana już na etapie wpisu do rejestru, a katalog przesłanek ne-
gatywnych wpisu winien zostać rozszerzony w celu minimalizacji 
ryzyka wpisu do rejestru podmiotów niespełniających warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego. Takie rozwiązanie 
pozwoli na zabezpieczenie praw i interesów pielęgniarek i po-
łożnych podejmujących kształcenie podyplomowe poprzez wy-
eliminowanie, lub znaczące ograniczenie, ryzyka wprowadzenia 
w błąd przez podmioty nie posiadające faktycznych możliwości 
prowadzenia rzetelnego kształcenia podyplomowego. Mając na 
uwadze powyższe, proponujemy zmianę w art. 8 pkt 7 lit. h pro-
jektu poprzez dodanie pkt 3 w brzmieniu: „wnioskodawca nie 
spełnia warunków, o których mowa w art. 75 ust. 1 i 3;”. Ponadto, 
w art. 8 pkt 5 lit. c należy dodać pkt 7 w brzmieniu: „dysponować 
pomieszczeniami oraz warunkami organizacyjno-technicznymi 
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odpowiednimi do realizacji programu kształcenia, w tym dla 
szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi 
w programie kształcenia.”.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych weryfika-
cja podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru winna być 
dokonywana już na etapie wpisu do rejestru. Organ prowadzą-
cy rejestr powinien dysponować uprawnieniami do weryfikacji 
prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w art. 76 ust. 2 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dlatego, proponujemy dodanie w art. 8 pkt 7 lit. d dotyczą-
cy ustępu drugiego, po którym proponujemy dodanie ust. 2a 
w  brzmieniu: „W celu sprawdzenia zgodności oświadczenia, 
o  którym mowa w ust. 2, ze stanem faktycznym, organ pro-
wadzący rejestr może przeprowadzić postępowanie sprawdza-
jące, w  tym w szczególności zażądać dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów, zwrócić się do innych podmiotów lub organów 
o udzielenie informacji, lub dokonać kontroli. Czasu trwania 
postępowania sprawdzającego nie wlicza się do terminu, o któ-
rym mowa w ust. 6b.”

Zapewnienie jakości kształcenia podyplomowego oraz ochrona 
praw i interesów pielęgniarek i położnych podejmujących kształ-
cenie podyplomowe wymaga rozszerzenia katalogu przesłanek 
uzasadniających wykreślenie z rejestru podmiotów niedających 
rękojmi należytego prowadzenia kształcenia podyplomowego 
lub niespełniających wymagań ustawowych. Proponujemy w art. 
8 pkt 7 lit. i dodanie pkt 8 i 9 w brzmieniu: „8) prowadzenia 
kształcenia podyplomowego niezgodnie ze wskazaniami określo-
nymi w programie kształcenia; 9) zaistnienia innych okoliczności 
uniemożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego, 
w tym w szczególności uniemożliwiających realizację programu 
kształcenia zgodnie ze wskazaniami określonymi w programie 
kształcenia.” Mając na uwadze powyższe należy zmienić treść 
pkt 4 w art. 76 ust. 8 ustawy o zawodach pielęgniarek i położ-
nych poprzez nadanie mu brzmienia: „naruszenia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego określonych w art. 75 
ust. 1 i 3”;

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zasad-
ne jest rozszerzenie zakresu kontroli organizatora kształcenia 
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przez organ prowadzący rejestr w celu zapewnienia skutecznego 
nadzoru i kontroli nad kształceniem. Proponujemy dokonanie 
zmiany w art. 8 pkt 12 lit. a poprzez dodanie pkt 6 w brzmieniu: 
„spełniania warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego 
określonych w art. 75 ust. 1 i 3.”

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zasadne 
jest wprowadzenie precyzyjnych przepisów przejściowych regu-
lujących sposób postępowania z danymi zawartymi w rejestrze 
prowadzonym na podstawie przepisów dotychczasowych. Dla-
tego, należy doprecyzować termin utraty prawa do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego przez organizatorów kształcenia 
prowadzących kształcenie na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, jak również określić sposób postępowania z danymi reje-
stru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, 
w tym termin usunięcia danych organizatorów nie spełniających 
warunków podmiotowych określonych w nowoprojektowanym 
art. 75 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ponadto, biorąc pod uwagę liczne niewłaściwe praktyki pod-
miotów prowadzących kształcenie na podstawie przepisów do-
tychczasowych zasadne jest określenie sankcji karnoprawnych za 
prowadzenie kształcenia podyplomowego z naruszeniem prze-
pisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

W związku z powyższym proponuję wprowadzenie w rozdziale 
7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przepisów karnych 
penalizujących prowadzenie kształcenia podyplomowego z na-
ruszeniem przepisów ustawy.

 Sekretarz NRPiP  Wiceprezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Mariola Łodzińska
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Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze długo mógł być z nami

Z ogromnym smutkiem i żalem dnia 
1 kwietnia 2022 r. przyjęliśmy wiado-
mość o tragicznej śmierci naszej Ko-
leżanki Pielęgniarki

Ś.p. ELŻBIETY KROT
Elżbieta nie dojechała na nocny dyżur 

w zaplanowanym grafiku, w dniu śnieżycy 
i zamieci, jaka panowała na naszym terenie.

Droga Elu byłaś z nami tak bardzo 
krótko, bo zaledwie kilka miesięcy. Jed-
nak poznaliśmy w Tobie osobę niezwykle 
życzliwą, koleżeńską, zawsze z przyjaznym 
uśmiechem, oddaną całym sercem swoim 
obowiązkom zawodowym.
Z bólem i poczuciem ogromnej straty 

żegnamy Ciebie Elu.
Dyrekcja i pracownicy Oddziału Chi-

rurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
SP ZOZ w Hajnówce

Nekrologi
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Z wielkim żalem i smutkiem, zawia-
damiamy że w dniu 01.04.2022 roku w 
tragicznym wypadku jadąc do pracy 
na trasie Bielsk Podlaski - Hajnówka 
zginęła nasza Koleżanka

śp. ELŻBIETA KROT 
Była ciepłą, uśmiechniętą i koleżeńs-
ką osobą, zawsze życzliwą, tros k-
liwą, oddaną pacjentom i bardzo 
fachową w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki, aktywnym członkiem 
samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych w Białymstoku. 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
szczerego współczucia. Bardzo nam 
będzie Ciebie brakować, ale na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci.

Pielęgniarki i Położne  
z Bielska Podlaskiego  
i OIPiP w Białymstoku

Nekrologi
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Gdybyśmy nie tracili osób, które kochamy, 
nie wiedzielibyśmy, ile dla nas znaczą

Dnia 17 lutego 2022 roku zmarła nasza koleżanka

pielęgniarka Bożena Nienałtowska
Od 01.07.1981 do 23.12.2021 roku była związana 

pracą zawodową z SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem 
Zespolonym im J. Śniadeckiego w Białymstoku 
z  Oddziałem Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej.

Z pasją i ogromnym oddaniem wykonywała swój 
zawód. Niosła ciepło i ulgę w cierpieniu pacjentom.

Z głębokim żalem żegnamy naszą drogą Koleżankę.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pielęgniarska Kadra Kierownicza oraz Pielęgniarki  
i Położne SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony 

 im J. Śniadeckiego w Białymstoku
Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją

Nekrologi
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P  
iły nie trzeba się bać

Wchodzę do gabinetu z karteczką w ręku. Gips pod kolano. 
Bez formalnego zlecenia niczego nie da się zrobić.

- Kładź się na brzuch i przesuń w głąb… jeszcze dalej… dalej…
Kozetka jest ewidentnie za krótka. Przytulam nieomal policzek 

do ściany, kuląc ramiona.
- Może wygodniej byłoby położyć się na podłodze?
- Gdyby było wygodniej, powiedziałbym: Połóż się na podłodze!
Nie odzywam się już. Ogromny człowiek. Może nie ma po-

czucia humoru? Wydatny brzuch zakrywa koszulka z czaszką 
przebitą nożem. Na niej fartuch medyczny z krótkim rękawkiem, 
kieszonka bez długopisów. Liczba przyborów do pisania wyzna-
cza rzekomo status. 

- Jak to bywa u ciebie z prezentami od chorych? Zdarzają się?
- Czasem kawę dostałem od lekarzy. Od pacjenta to rzadko.
Gips leży jak wymodelowany w 3D. Nic nie uciska, nic nie 

przeszkadza. Pod palcami lewej stopy mam cienką wyściółkę 
z pojedynczej opaski, która nie ogranicza ruchów. Nie znam się 
na tym, ale wydaje mi się, że całość wygląda wspaniale.

- Ale nie wygładzony. - zwróci mi później uwagę koleżanka:  
ortopedzi głaszczą ten gips, ślizgają się po nim rękoma.

No tak. Nie wypolerował go dłońmi, ale jestem zadowolony. 
Oczywiście na tyle, na ile pozwala mi zdrowy rozsądek. To w 
końcu trzy tygodnie, które brzmią w mojej głowie jak wieczność. 
Siedzę już na kozetce, rozglądając się za kulami. Na skórze nogi, 
czy podwiniętej nogawce nie ma nawet skrawka zbędnego gipsu.

- Nie miałem planów zawodowych. Bo ja mam zawód taki, 
że wiedziałem, że nie będę pracował. Jestem mechanikiem 
urządzeń kolejowych. A tu akurat się trafiło, że wpadłem 
i wsiąkłem w to. I wiesz, że sam się zgłosiłem? Idąc ulicą 
zaszedłem do administracji i miałem dwie możliwości. Albo 
pracować z dziećmi, albo na izbę przyjęć. No i najpierw skie-
rowali mnie na dzieci, bo im bardziej zależało.

Z mojej praktyki
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Pamiętam swój okres pracy z dziećmi w gabinecie zabiegowym. 
To niełatwe zajęcie. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. 
Oswojenie sytuacji trudnej. To w końcu jedno ukłucie. Ale zła-
manie? To gorsze, niż zastrzyk. Emocje. Nerwy. Potem gips. To 
brzmi niekiedy jak wyrok. Nie ma co liczyć na róże i  komple-
menty.

- Niektórzy dorośli są bardzo niesympatyczni. A na dzieciach 
z kolei rodzice są nadopiekuńczy, Bo samego dzieciaka moż-
na przekabacić, ale niektórzy są bezstresowo chowani.

Siada na krześle. Ciężkie ręce na wąskich poręczach. Ma niski, 
przyjemny głos, którym przemawia spokojnie i bez pośpiechu. 
Jego mistrzostwo rozpoznałem już wcześniej. Nie wykonuje tak 
zwanych zbędnych ruchów. Nie traci czasu na niepotrzebne gesty.

Marek jest mistrzem w swojej dziedzinie. Marka się nie pos-
piesza. On po prostu ewidentnie i bez wątpienia wie co robi.

- Kto ciebie uczył tego wszystkiego?
- Życie. Moja nauka trwała w sumie dwa tygodnie. Czysta prak-

tyka. Wszedłem w zmiany i potem jeszcze z półtora miesiąca 
mnie kontrolowano. Tak naprawdę to, nie oszukujmy się, 
lekarz powinien zakładać gips. Ale przy takim przemiale, 
jaki mieliśmy, lekarz przyjmował, a ja gipsowałem. I tak 
potem, po miesiącu czasu, byłem już samodzielny.

- I od razu - pełny gips?
- Pierwsze to były szyny do założenia. Szynę założyć, żeby ze-

psuć, to trzeba być antytalentem. Chociaż i takich znam. Szy-
nę gipsową założyć to najprostsze co może być. Tym krzywdy 
nie zrobisz. A gipsem już można.

Na samo wspomnienie ryzyka dostaję wyjętą z rękawa przypo-
wieść o młodej, piętnastoletniej dziewczynie, symulującej uszko-
dzenie splotu nerwowego po gipsie. Zrezygnowała z roszczeń, 
gdy przyłapano ją na swobodnej przechadzce po mieście. Marek 
nazywa ją z dezaprobatą „siuśką”. Chyba jej się należy.

- U każdego jest pierwszy raz. Pierwszy gips. Wszyscy myślą, że 
będą silni, zdrowi, młodzi, wysocy, a ja sam już nie jestem 
taki. Najważniejsze jest podejście do pacjenta. 

- Nie sztuką jest kłócić się, sztuką jest wyjść z tego. Trzeba do 

Z mojej praktyki
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ludzi z kulturą. I nie wdawać się w dyskusje, bo to nic nie 
daje.

Zabiera się za papiery. Wewnętrzna dokumentacja przeprowa-
dzonych czynności w gipsowni. Założenie gipsu. Zdjęcie gipsu. 
Wycięcie okienka. Przegipsowanie. Orteza. Sporo tego i mało 
zarazem.

- Kiedyś się gorsety gipsowe zakładało, halo gipsowe. Z czapką 
na głowie. Od połowy ciała i czapka. Teraz są specjalne or-
tezy, ale kiedyś taki właśnie gorset. Na drzwiach się pacjenta 
wieszało, haki były takie, pod pachy i gipsowało się. Bo musi 
być rozciągnięty. Łóżeczka gipsowe dla pokrzywieńców. Wi-
działem te pokrzywione dzieci i mówię ci - tragedia. Potem 
ludzie garbaci byli.

- No to chyba dzisiaj jest lepiej?
- Teraz jest o wiele łatwiej. Jest mniej rodzajów gipsów do 

założenia, materiał jest zupełnie inny. Teraz mamy opa-
ski gipsowe fabryczne, kiedyś robiliśmy je sami. I tonę gipsu 
trzeba było przerzucić. W puszkach pięciokilogramowych, 
wysypywało się i robiło po kilkaset opasek dziennie. Więcej 
pacjentów było, przynajmniej dzieci. Teraz mniej dzieci jest. 
Nie czarujmy się. Jest lepiej.

Trzy tygodnie później spotkamy się znowu. Zdjęcie gipsu odby-
wa się przy pomocy kaczego dzioba - ordynarnych pseudonoży-
czek, naruszających gips. Marek dobiera się do skorupy i jednym, 
płynnym ruchem przełamuje ją równo na pół.

- Nóżka leży. - odgina potencjalnie nierówne brzegi 
- I teraz do góry. Gotowe.
Ach, więc tak wygląda moja stopa? Krwiak przy podeszwie, 

obrzęk przy kostce w pomarańczowym, operacyjnym kolorze. 
Jestem pomimo wszystko dziwnie zadowolony. Półmetek lecze-
nia. Czekam cierpliwie na swoją ortezę.

- Do końca nie jestem zwolennikiem ortez, bo nie miałbym pra-
cy. Ale niektóre rzeczy, takie jak twoje, nie mogą iść od razu 
na ortezę. No, niestety, trzeba się przemęczyć trzy, cztery 
tygodnie w gipsie normalnym. Z doświadczenia już wiemy, że 
jak ortezę się założy i noga przestaje boleć, to ludziom odbija.

Z mojej praktyki
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Ludziom w szpitalu faktycznie odbija. Niektórym nawet na 
jego progach.

- Jeden pijany to ortezę swoją sprzedawał tutaj na korytarzu, 
bo nie miał za co wypić. Jak usłyszał, że na policję dzwonimy, 
to dał w długą. Kiedyś też w poczekalni dwóch dziadków się 
pobiło. I to dziadków, tak oryginalnie, po osiemdziesiąt lat 
plus. Się naparzało, kto pierwszy wejdzie. Jeden i drugi kom-
batant. Tylko się później okazało, że jeden szedł do chirurga, 
a drugi do ortopedy.

Śmieję się. Świetna anegdotka. Zaskoczył mnie tą historią.
Na twarzy Marka rozkwita skromniutki uśmiech.
- Czasem zapamiętuję takie dziwne przypadki, których nie 

powinienem pamiętać. Miałem takiego bezdomnego i wiesz, 
na wdechu się go robiło. Bo facet był czyściutki, ładnie ubra-
ny, ale coś w pocie miał. To chorobowe jest. No tak było, że 
maska to mało było. I takich o się pamięta. Pamiętam dzie-
ciaków. O widzisz, tu na dorosłych ich często wspominam. 
Jednego miałem, co praktycznie co miesiąc do nas przycho-
dził. Taka ofiara losu.

Im dłużej rozmawiamy, tym więcej wspomnień. Obrazy mdle-
jących rodziców, którzy uparli się uczestniczyć w gipsowaniu 
dziecka. Tak zwane żabki u malutkich niemowląt. Obustronne 
gipsowanie nóżek, po uda. Gorsety. Sprzęt, który wołał o pomstę 
do nieba, a którego należało używać. I choć wszystko było trud-
niejsze, to czasy tak jakby lepsze. Markowa maksyma „byle do 
emerytury” pobrzmiewa w całej historii jak echo.

- To nie jest rozwojowy zawód. Z czasem zaniknie. Teraz dużo 
operują, kiedyś wszystko nastawiali. Teraz już na uda się nie 
zakłada gipsu, bo nie potrzeba. Na drugi dzień po operacji 
stawiają na nogi i każą zapierdzielać. Bo jak chodzi to szyb-
ciej się zrośnie. To nie jest przyszłościowa robota. Wszystko 
idzie tak do przodu, że abym ja do emerytury dopracował.

Czy widać na horyzoncie następców?
- Są ludzie, którzy chcą, a nie będą nigdy gipsiarzami. Jeden 

próbował i nie udało się. No ale jeśli ktoś nie umie watą 
i bandażem ręki owinąć, to przepraszam bardzo. Ja zała-
twiam trzech, czterech pacjentów, a on w tym czasie jednego. 

Z mojej praktyki
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- Przede wszystkim piły nie trzeba się bać. Ja się jej nie boję. 
Po prostu jadę. To czuć, bo masz podkład z waty. A piła 
drga, jest oscylacyjna i czujesz luz na palcu. U dzieci jest 
trochę inaczej. Dorosły ukrywa emocje, a dziecko nie. Jak 
go przekonasz, to będzie dobrze.

Serdeczny uścisk ręki przed wyjściem z gipsowni. Wpadnę za 
trzy tygodnie dokładnie w tym samym celu. Podać mu łapę. 

Człowiek odwala kawał dobrej roboty na marginesie uwagi. 
To w końcu nie doktor.

I ten brak długopisów w klapie.
- Marek, a gdyby tak w 1988 nie wpuścili cię do szpitala, co 

wtedy?
- Prawdopodobnie pracowałbym na kolei, gdyby mnie puścili na 

jazdę. Na mechanika. A ja od razu po szkole nie poszedłem 
i to był mój wielki błąd. 

- Ale wiesz co, Sebastian? Nigdy nie chciałem rzucić tej pracy. 
Chyba była mi pisana. Bo gdyby miało być inaczej i nie po-
dobałoby mi się, to bym tu nie pracował. Tyle lat.

- Ile jeszcze?
- Cztery. Byle do emerytury.

Sebastian Kuklo 
jawny23@o2. pl
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W  
izerunkowy dylemat

Wiosna w rozkwicie, lato przed nami. Z pewnością nie zabrak-
nie słońca, czasu wolnego i możliwości jego spędzenia w mieście. 
Lokale gastronomiczne z ogródkami, inicjatywny sportowe, krę-
gielnie, parki, a w parkach festyny z typową dla nich mobilizacją 
lokalnych grup zawodowych. Będą strażacy z wozem strażackim, 
policjanci z radiowozami i psem, ratownicy medyczni z fanto-
mem i pielęgniarki. 

Punkty przygodnej obsługi pacjenta, przy których przystawać 
będą spacerowicze, zerkając na długie stoliki. 

Czym zaskoczymy? Zapewne tym, co większość ludzi umie już 
zrobić samodzielnie. Pomiar ciśnienia, tętna, glikemii. 

Typowe, proste badania, będące już raczej wypełniaczem fe-
stynowego czasu, niż ciekawostką. Mam nieodparte wrażenie, 
że w kontekście autoprezentacji nasza grupa zawodowa, na tle 
innych, wypada naprawdę blado.

Jeszcze kilka lat temu brałem udział w spotkaniu branżowym, 
podejmującym temat promocji zawodu w Polsce. Tu także pojawił 
się pomysł przeprowadzania badań w klimacie ogólnej biesiady, 
jak gdyby powielany wciąż standard miał przynieść wreszcie 
ponadstandardowe korzyści. Byłem tym mocno rozczarowany. 

Zaproponowałem organizację biegu ulicznego, niesionego ideą 
promocji aktywnego trybu życia, ale pomysł padł, jako śmieszny 
i niedorzeczny. 

Przecież ja nie dam rady biegać - koleżanka zabrała głos, trzęsąc 
radośnie głową. 

Wyszedłem z inicjatywą wystawy ulicznej, ukazującą pielę-
gniarki w oku aparatu fotograficznego w mniej znanych społecz-
nie miejscach: a to na bloku operacyjnym, oddziale intensywnej 
terapii, hospicjum, czy w helikopterze. 

Ale i ta koncepcja nie spotkała się z aprobatą. Skąd fotograf? 
Kto za to zapłaci? 

Więc co? Ciśnienie krwi. Pomiar cukru. Ulotki. Tym razem 
na pewno się uda. Nie ma co komplikować.

Z mojej praktyki
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Wizerunek pielęgniarki cierpi na swoista dwubiegunowość. 
Z jednej strony odwołuje się do osadzonych w ideach, ikonicz-
nych postaci z historii, takich jak Florencja Nightingale, której 
bliżej do anielicy, niż zwykłego człowieka. Z drugiej - epatu-
je obrazkiem szczupłej, ponętnej blondynki ze stetoskopem na 
udzie, której zamiary względem chorego dalekie są od medycz-
nych. Pomiędzy nimi, całe spektrum indywidualnych skojarzeń. 
Czepki. Strajki. Podwyżki. Niechęć, albo sympatia, w zależności 
od własnych doświadczeń. Można oczywiście przymknąć oko 
na wszystkie powyższe wyobrażenia, przywalając na powielanie 
odruchów. 

Myślę - pielęgniarka. Widzę - … No właśnie, kogo?
Z doświadczenia wiem, że większość zespołów ma w swojej 

grupie jednostki wybitnie nielubiane. Antypatyczne wobec pac-
jentów, grubiańskie, wulgarne, czy - o czym mówi się często zbyt 
mało - zdehumanizowane. Owa dehumanizacja to niechęć do 
ludzi, a to wrodzona, a to nabyta drogą wielu, zbyt wielu kon-
taktów na oddziałach wysokiego ryzyka wypalenia zawodowego. 
Szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały neurologii i psychoge-
riatrii. Zespoły pogotowia ratunkowego. Tam owa dehumani-
zacja następuje najszybciej. Człowiek jawi się jako przeszkoda, 
nadużywająca osoby w zakresie podania, przełożenia, napojenia, 
czy nakarmienia. 

Przemoc względem starszych, odurzonych, czy chorych z trud-
nościami komunikacyjnymi uchodzi po prostu na sucho. I dla 
niektórych stanowi dziejową gwarancję pirackiej sprawied-
liwości, wet za wet, gdy ktoś po raz kolejny wypluje, pobrudzi, 
czy spadnie z łóżka. Należy mu się. Ale potem należy się nam.

Osobowość antypatyczna rzutuje na całą grupę, definiując ją 
właśnie przez pryzmat rażących zachowań, z którymi wiązało 
się chociaż jedno spotkanie. Etykietki - leniwe, niedouczone, 
pozbawione inicjatywy, pasywne - są jak kartka na plecach, której 
nie można zerwać, nieważne jak sięgasz ręką.

Wydaje mi się, że kwestia wizerunku stoi tuż obok pojęcia 
autorytetu. W kontekście zawodu pożytku publicznego. Jest to 
pojęcie o tyle ważne, że dotyczy każdego z nas. Warunkuje popar-
cie społeczne, stanowi argument w kontekście rozmów o płacach, 
lub warunkach pracy, bądź też zachęca lub zniechęca do nauki 

Z mojej praktyki
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w kierunku medycznym. Im lepsza autoprezentacja, tym lepsza 
pozycja negocjacyjna. Większy szacunek ze strony pacjentów 
i współpracowników. Poczucie dumy i tożsamości zawodowej. 
Oraz wysoka pozycja w rankingu zawodów zaufania społecznego.

Koniec pandemii jest dobrym momentem do nadbudowy auto-
rytetu. To właśnie my, pielęgniarki, spędziliśmy najwięcej czasu 
przy chorym zakaźnym, wykonując żmudną i mrówczą pracę 
w trudnych, niespotykanych jak dotąd warunkach. Być może 
warto o tym przypomnieć. Promocja liderów z branży mogłaby 
okazać się strzałem w dziesiątkę. Pielęgniarki nie mają silnych, 
rozpoznawalnych nazwisk, które stanowić by mogły koła zama-
chowe postępu, czy rekrutacji (kazus dyscyplin sportowych). Być 
może warto wyłonić ludzi, których obecność w mediach miałaby 
jakieś znaczenie?

Oddzielną kwestią jest pasywna postawa samorządów, któ-
re nie zabierają głosu w sprawach publicznych, związanych ze 
zdrowiem, czy ogólnie rozumianą promocją optymalnego try-
bu życia. Przykład płynie zza granicy, gdzie grupa zawodowa 
pielęgniarek organizuje lub bierze udział w wiecach poparcia 
dla postaw troski nie tylko o zdrowie, ale o klimat, integrację 
i tolerancję społeczną, bez względu na rasę, płeć, czy orienta-
cję seksualną, oraz o równe traktowanie kobiet na rynku pracy. 
Wszak pielęgniarka kobietą przeważnie jest. Podobna aktywność 
bywa w Polsce szczątkowa, lub zachowawcza. Liczne stanowiska 
samorządów pielęgniarskich, drukowane w biuletynach, są nie-
mal pocztą podziemną, której treść nie dotyka tkanki społecznej 
w najmniejszym, cząstkowym wymiarze. Wyrażanie stanowiska 
w kwestiach społecznych jest zagadnieniem nieomal politycz-
nym. Ale tylko wyrazistość poglądów i odwaga w ich prezentacji 
skutkuje poważaniem i szacunkiem. Stanowi także o sile grupy, 
której narzędziem działania jest aktywność, a nie rytmiczne po-
takiwanie głową w chwilach, gdy potakują władze.

Kwestie wizerunkowe dotyczą tak kompetencji, jak wizji zawo-
du na przyszłość. Biorąc pod uwagę długoletnią edukację, uzu-
pełnianą o kursy i specjalizacje, warto być może przemodelować 
system kształcenia tak, aby zwiększyć wachlarz umiejętności 
pielęgniarskich na poziomie standardu. 

Z mojej praktyki
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W dobie XXI wieku wykonanie pomiaru glikemii, ciśnienia 
krwi, czy temperatury nie stanowi przecież żadnego wyzwania. 
Abstrahując od wszelkiego rodzaju iniekcji, cewnikowania, czy 
sondowania, czymś zupełnie zwyczajnym może być dzisiaj punk-
cja tętnicy udowej, celem pobrania krwi, założenie dostępu do 
żyły szyjnej zewnętrznej, pakiet manewrów z poziomu reanimacji 
przyrządowej, czy zakładanie dostępu dożylnego w asyście apara-
tu USG. Świat idzie do przodu. To, co niedawno specjalistyczne, 
dziś nazywać możemy standardem. Tym bardziej, że wszystkie, 
powyższe czynności znajdują natychmiastowe zastosowanie na 
większości oddziałów szpitalnych. 

Prestiż wykonywanego zawodu jest nierozerwalnie związany 
z pensją. To przykre, ale prawdziwe. Im większe zarobki, tym 
wyższy szacunek i powab społeczny. W tym względzie zawód 
pielęgniarki ma się jednak o niebo lepiej, niż dziesięć lat temu. 
Notujemy stały i ustawiczny progres, będący zasłużoną reakcją 
na długie, jałowe lata nawoływania o zysk. Wydaje mi się jednak, 
że w kontekście zawodu liczy się wizja. Gotowość do przyszłej 
argumentacji, innej niż wielkość inflacji, czy wzrost cen paliwa. 
Jeśli zadbamy o wzrost kompetencji, oddalający nas bardziej od 
opiekuna medycznego, tym łatwiej przyjdzie nam sprostać poję-
ciu pracownika „nieodzownego” dla systemu ochrony zdrowia. 

Zastanawiam się czasem, czy w dobie badań psychologicznych 
dla pracowników służb mundurowych, czy więziennictwa, po-
dobne testy nie powinny być wprowadzone we wszystkich zawo-
dach opartych na pracy z człowiekiem. Wizerunkowo, nic tak nie 
niszczy, jak skrajny brak empatii, poczucie wyższości, budowanej 
białym fartuchem, czy opryskliwość i chamstwo. Poczucie waż-
ności bywa ułudą - wszak nie ma ludzi nie do zastąpienia. Trud-
no o wychowanie dojrzałych, ukształtowanych osób, których 
jedynym motywem zmiany może być strach. Wydaje mi się, że 
wszyscy ci, którzy narzekają najgłośniej, nie doceniają walorów 
miejsca, w którym przyszło im właśnie pracować. 

Podróże kształcą. Być może jedynym ratunkiem dla czarnych 
owiec oddziałów jest ich czasowa delegatura, celem kalibracji 
przekonań. Okazać się wówczas może, że inny oddział nie tyl-
ko odziera z poczucia wyjątkowości, ale pozwala docenić to, co 
akurat się ma. To lekcja, na której skorzystać mogliby wszyscy.

Z mojej praktyki
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Będąc na jednym z anglojęzycznych szkoleń, część uczestni-
ków otrzymało status „I.P.” - instructor potential (potencjalny 
ins truktor). Wyłanianie liderów to znana od lat korporacyjna 
strategia budowania kadr. 

W kontekście autopromocji, ryba naprawdę psuje się często od 
głowy. Niestety, najczęściej stosowanym kluczem doboru koordy-
natora oddziału jest wciąż koleżeństwo i tzw. dziedziczenie przez 
zasiedzenie. Odnajdywanie liderów, ludzi z charyzmą, empatycz-
nych i zdolnych, jest obowiązkiem każdej placówki medycznej. 
Wszak pojęcie promocji odbywa się nie na billboardzie, lecz już 
na oddziale szpitala. Sposób, w jaki on funkcjonuje, jest swoistym 
zwierciadłem duszy zarządzającego. 

Obojętność rodzi konflikty. Stronniczość - niechęć. Przesadna 
surowość - brak chętnych do pracy. Atmosfera oddziału to swo-
ista waluta, której wartość jest często trudna do przecenienia.

Mam ogromną nadzieję, że w kwestii autopromocji doczekamy 
się kiedyś kampanii. Myślę, że w interesie nas wszystkich jest 
zbudowanie wizerunku opartego na profesjonalizmie, nowocze-
sności, empatii, bliskości i zaufaniu. 

W opinii społecznej pielęgniarka wciąż jawi się jako głupia, 
zależna od innych jednostka, będąca obiektem flirtu. To postawa 
karykaturalna i archaiczna. Wciąż marzą mi się zdjęcia, doku-
mentujące nas samych w pracy, które mijać by można z uniesioną 
wysoko brwią. Być może sami nie wiemy, na ile nas stać. 

I o tym, na jak wiele, warto przekonać tak siebie, jak innych.

Sebastian Kuklo 
jawny23@o2. pl
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U  
bezpieczenia a COVID-19

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

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

Szanowna Pani Przewodnicząca,

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

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

Z wyrazami szacunku

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

Ubezpieczenia a COVID-19
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

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

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

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

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

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

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

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Informacje
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W  
ysokość składki 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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I  
ndywidualna praktyka

Ważne!
Zawieszenie i zakończenie  

indywidualnej praktyki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przy-
pomina o obowiązku składania wniosków o wpis zawieszenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej do rejestru prak-
tyk prowadzonego systemie Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL)w przypadku zawieszenia dzia-
łalności gospodarczej lub wniosków o wykreślenie z rejestru 
RPWDL w przypadku zawieszenia lub wykreślenia działalności 
gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

Informacje
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Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2022
 31 październka 2022 r.

Soboty pracujące
 22 października 2022 r.

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

I  
nformacja

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

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

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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W  
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


