
graf. mat OIPiP

Zdrowych spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Narodzenia Pańskiego

Odpoczynku od 
codziennego zabiegania  

oraz chwili zadumy

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku

oraz spełnienia w życiu 
osobistym i zawodowym

życzy w imieniu ORPiP 
w Białymstoku

Przewodnicząca  
Cecylia Dolińska

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399



Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie dziękuję za ponowny wybór mojej osoby na Przewodniczącą Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. To wielki zaszczyt dla mnie, 
że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem. Dziękuję za życzliwość oraz docenienie 
mojej dotychczasowej pracy, które stanowią ogromną motywację do dalszej pracy 
na rzecz naszego środowiska. Serdecznie gratuluję nowo i ponownie wybranym 
członkom organów OIPiP w Białymstoku. Wszystkim tym osobom życzę determinacji 
i wytrwałości do osiągniecia zamierzonych celów.

Czego życzyć nam wszystkim?
W tych trudnych czasach zmian, przede wszystkim życzmy sobie ludzkiej zawo-

dowej solidarności i pozytywnego spojrzenia w przyszłość.
Żebyśmy wszyscy potrafili korzystać z dorobku wspólnie wypracowanego. Żebyśmy 

potrafili odnajdywać w sobie ideały, które przyświecały nam na początku wyboru 
naszych zawodów. Żebyśmy nigdy nie tracili zapału i chęci do pracy na rzecz na-
szego środowiska. Zachowajmy mądre spojrzenie i wrażliwe serce, poczynając od 
siebie wzajemnie. Działalność społeczna, praca w samorządzie niech dla każdego 
z nas będzie wyróżnieniem, a także przeświadczeniem, że mamy okazję robić coś 
pięknego i pożytecznego dla innych.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Jaką miarą mierzyć człowieka? 
czy mierzyć go miarą sił fizycznych? 
czy mierzyć go miarą inteligencji? 

Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”.

Św. Jan Paweł II
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Naszej Kochanej Szefowej,

dziękując za cztery lata 
wspólnej pracy w miłej  

i sympatycznej atmosferze, 

życzymy cierpliwości  
i wytrwałości w realizacji 

zamierzonych celów

Pracownicy OIPiP

Mariola Bogdan 
Alina Klimczuk 
Dorota Rojsza 

Katarzyna Rymarczyk 
Alina Packiewicz
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Boże Narodzenie A.D. 2015 r.
Pomódlmy się w Noc Betlejemską… 

Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce, 

A Matka Boska - cichych, ufnych, 
jak ciepły pled wzięła na ręce.

Ks. Jan Twardowski
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Spotykamy się ponownie u progu Świąt Bożego Narodzenia, 
by na nowo przeżyć najpiękniejszy moment w dziejach historii, 
gdy „Słowo staje się Ciałem i zamieszkuje pośród nas”, moment 
spotkania Boga z człowiekiem. W betlejemskiej grocie spełnia 
się przepowiednia Boga. Syn Boży wybrał to właśnie miejsce by 
pokazać, że w życiu nie ważny jest ziemski dostatek, fanfary, hoł-
dy lecz cichość, pokora serca oraz prawdziwe bogactwo jakim jest 
Miłość. Miłość, która ma otwarte dłonie by przygarnąć Każdego.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Pielęgniar-
kom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Waszym najbliższym wiele 
łask od Bożej Dzieciny. Niech Jezus obdarzy swoim pokojem, 
zdrowiem i radością, a nadchodzący Nowy 2016 Rok upłynie 
w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich w Białymstoku

Stanisława Zimnoch - Prezes

Życzenia



graf. mat OIPiP
6

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Podziękowania

Pani Wiesławie Siedleckiej

Pielęgniarce Przełożonej Przychodni Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białym-
stoku, odchodzącej na emeryturę po ponad 40 
latach pracy, składamy serdeczne podziękowanie 
za lata wspólnej pracy, za wzorowe wypełnianie 
obowiązków służbowych, zaangażowanie zawo-
dowe i życzliwy stosunek do współpracowników 
oraz pacjentów - życzymy samych pogodnych 
dni, miłych wspomnień, realizacji wszystkich 

pasji i zainteresowań.

Pielęgniarki i położne  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw  
Wewnętrznych w Białymstoku
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Podziękowania

Pani
Jadwidze Irenie Grabskiej
Pielęgniarce Izby Przyjęć,  

w związku z zakończeniem 
pracy zawodowej i przejściem na 
emeryturę składamy serdeczne 
podziękowania za wspólne lata 
pracy, zawsze uśmiechniętą twarz  
i okazywaną życzliwość. 

Życzymy dużo zdrowia, pogody 
ducha, radości i pomyślności  
w dalszym życiu.

Pielęgniarki i położne Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
w Białymstoku
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Podziękowania

W imieniu wszystkich koleżanek
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz swoim 
własnym pragnę bardzo gorąco podziękować 
Paniom

Lucynie Laszewicz
Justynie Sikorskiej
Danucie Krasowskiej
Aleksandrze Breńko
Helenie Nowickiej

za wiele lat wspólnej pracy, pracy wypełnionej 
troską o to co najważniejsze, życie drugiego czło-
wieka.
Życzę wielu lat w zdrowiu, w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku, wielu ciepłych chwil 
pozbawionych trosk i smutku a przepełnionych 
miłością i radością dnia codziennego.

Naczelna Pielęgniarka  
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim  

Alina Jurczuk
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Z  
jazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Sprawozdawczo-Wyborczy  
VII Okręgowy Zjazd  

Pielęgniarek i Położnych 
 w Białymstoku

VI kadencja działania samorządu pielęgniarek i położnych 
dobiegła końca. W dniu 14 listopada b.r. w sali konferencyjnej 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Za-
menhofa w Białymstoku odbył się VII Okręgowy Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
podsumowujący ostatnie cztery lata działalności i dokonujący 
wyboru nowych władz.

Zjazd otworzyła przewodnicząca VI kadencji Pani Cecylia Do-
lińska witając przybyłych gości, po czym wygłosiła przemówie-
nie, w którym dokonała podsumowania czteroletniej działalnoś-
ci całego samorządu ze szczególnym uwzględnieniem dokonań 
ORPiP w Białymstoku.

Po przemówieniu zostały wręczone odznaczenia za dotychcza-
sową pracę na rzecz samorządu, przyznane decyzją NRPiP na 
wniosek ORPiP w Białymstoku:

◆ Złote odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek 
i położnych - Pani Barbara Dąbrowska,

◆ Srebrne odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek 
i położnych - Pani Barbara Choroszucha,

◆ Srebrne odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek 
i położnych - Pani Elżbieta Niegierewicz,

◆ Srebrne odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek 
i położnych - Pani Elżbieta Sienkiewicz,

◆ Brązowe odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek 
i położnych- Pani Dorota Rodziewicz.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. 
Jako pierwszy zabrał prezes Okręgowej Izby Lekarskiej prof. 

Janusz Kłoczko. Złożył podziękowania za zaproszenie i życzył 

VII Zjazd OIPiP
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owocnych obrad i trafnych wyborów. Później głos zabrał Pan 
Roland Rółkowski - członek zarządu krajowego diagnostyków 
laboratoryjnych, który podziękował za wieloletnią współpracę 
i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zawodów 
medycznych.

 Z kolei Przewodnicząca zarządu oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego Matylda Sierakowska złożyła podziękowa-
nia za owocną współpracę w czasie trwania VI kadencji i życzyła  
wyboru dobrych osób, które w walce o nasze dziś i jutro będą 
miały dobre argumenty.

Głos zabrała również Prezes Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Instrumentariuszek Pani Barbara Dąbrowska, 
który m.in. podkreśliła rolę i pomoc samorządu w przyjęciu 
standardów Praktyki Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz pomoc 
w  akcesie stowarzyszenia do EORNA.

Przewodnicząca ORPiP I i II kadencji Pani Janina Binkowska 
podzieliła się z nami refleksją obrazującą ideę powstania samo-
rządu zawodowego jak również potrzebę wzajemnego wspierania 
i współdziałania samorządów innych zawodów medycznych oraz 
samorządów terytorialnych. Był to ostatni punkt części oficjal-
nej.

Po przerwie rozpoczęła się część robocza Zjazdu. Dokonano 
wyboru Przewodniczącej Zjazdu, Wiceprzewodniczących, Sek-
retarza i Protokolantów.

Zjazd przyjął sprawozdania: 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnej,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Okręgowego Sądu, 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Informację o przebiegu wyborów i wybranych organów Izby 
zamieszczamy na stronie 19 niniejszego Biuletynu.

VII Zjazd OIPiP
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VII Zjazd OIPiP
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Informacje OIPiP

Z  
jazd Szkół Rodzenia

W dniach 15-18 października odbył się XV Jubileuszowy Ogól-
nopolski Zjazd Szkół Rodzenia w Białowieży. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku objęła 
Zjazd  honorowym patronatem a Izbę reprezentowała Wiceprze-
wodnicząca mgr Barbara Bebko. Hasłem przewodnim konferen-
cji było „Zdrowie rodziny a praca położnej w przygotowaniu do 
porodu i macierzyństwa”. 

Tematyka wykładów nie dotyczyła tylko położnych które pra-
cują w szkołach rodzenia ale również pracy położnej w szpitalu. 
Dużo poświecono tematyce prawnej dotyczącej naszego zawo-
du. Na ten temat wypowiedziała się dr hab. n. o zdr. Grażyna 
Iwanowicz-Palus która pracuje w Uniwersytecie Medycznym 
w Lub linie, temat jej wykładu „Praktyka zawodowa położnej 
w świetle zmieniającego się prawa”. 

Bardzo ciekawie wypowiadał się Pan mgr Paweł Strzelec radca 
prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscy-
plinarnej personelu medycznego. Prowadzi on szkolenia z pra-
wa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz 
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kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz jest zastępcą 
rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Lublinie. Wykład dotyczył „Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarki i położnej oraz inne zagadnienia z zakresu prawa 
i odpowiedzialności, przykłady roszczeń pacjentów”. Ciekawy był 
wykład poświęcony pracy położnej w innych krajach na przykła-
dzie Francji, odpowiedzialności i zakresu obowiązków położnej. 
Wiele uwagi poświecono prawidłowej edukacji pacjentek, któ-
ra dotyczy bezpośrednio pracy w szkołach rodzenia. W sobotę 
prowadzone również były warsztaty dotyczące muzykoterapii. 
Warsztaty poprowadził lek. Maciej Kierył, anestezjolog, muzy-
koterapeuta (uczyłyśmy się odstresować poprzez muzykę- ćwi-
czenia na harmonijce ustnej oraz ćwiczenia oddechu) i warsztaty 
z wypalenia zawodowego, które prowadziła mgr Zuzanna Rohn, 
menedżer, trener rozwoju osobistego, audytor systemu zarządza-
nia jakością w ochronie zdrowia.

Konferencja odbywała się w prastarej puszczy, urokliwym miej-
scu zatem był czas również na zwiedzenie Rezerwatu Żubrów, 
oraz zwiedzenie zabytkowej cerkwi św Mikołaja w Białowieży. 

Wszyscy również pojechali do ścisłego rezerwatu Szlakiem Dę-
bów Królewskich. Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją 
w Hotelu „Białowieski”.

Wiceprzewodnicząca ORPiP  
mgr Barbara Bebko

Informacje OIPiP
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Informacje OIPiP

I  
nformacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Centrum Perinatologii  
w Grodnie

Przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zostali zaproszeni w dniu 23.10.2015 roku na ju-
bileuszową konferencję poświęconą 70-leciu powstania Centrum 
Perinatologii w Grodnie.

Okręgową Izbę reprezentowały wiceprzewodnicząca Pani mgr 
Barbara Bebko, Wojewódzki Konsultant ds. pielęgniarstwa po-
łożniczego Pani mgr Elżbieta Wasilko oraz Pani dr nauk med. 
Agnieszka Wojno.

Wraz z delegacją z OIPiP w Białymstoku była również zap-
roszona delegacja z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w osobach: kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy prof. dr hab. n. med. 
Piotr Knapp, kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onko-
logicznej prof. dr hab n. med. Jacek Szamatowicz oraz kierownik 
Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka dr hab.
med. Marek Szczepański.
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Obchody jubileuszowe rozpoczęto konferencją naukowo-prak-
tyczną w Grodzieńskim Uniwersytecie Medycznym.

Konferencję rozpoczął minister zdrowia Republiki Białorusi 
Wasilii Żarkow. 

Po części naukowej konferencji dalsze obchody jubileuszu prze-
niesiono do Budynku Teatru Dramatycznego.

W obecności władz Republiki Białorusi i zaproszonych gości  
zostały uroczyście wręczone  odznaczenia i wyróżnienia pra-
cownikom Centrum Perinatologii.

Obchody jubileuszu zakończono częścią artystyczną z udziałem 
zespołów muzyczno-folklorystycznych regionu grodzieńskie-
go.

Barbara Bebko 
Wiceprzewodnicząca ORPiP 

w Białymstoku

Informacje OIPiP
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K  
onferencja Opieki Długoterminowej

Notatka z  
XVIII Międzynarodowej Konferencji  

Opieki Długoterminowej

Zrozumieć osobę niesamodzielną  
- trudne sytuacje w opiece długoterminowej

W dniach 15-17 września 2015 roku, w Toruniu odbyła się 
XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej.

W programie poruszano następujące zagadnienia:
Konflikt wartości - „dobro pacjenta” a jego prawo do samo-

stanowienia.
Inkontynencja - czy w przyszłości przestanie być tematem 

tabu?
Przewlekle chory w terminalnej fazie choroby.
Koncepcja kinestetyki — ezoteryka czy nauka?
Wyzwania w zarządzaniu placówkami opieki długotermino-

wej.
Prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem i radami jak dzia-

łać, aby nasza praca dawała nam satysfakcję, a nasz klient był 
zadowolony z opieki sprawowanej nad nim.

Zacne grono wykładowców min.: prof. dr hab. Piotr Błędow-
ski, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, dr hab. n. med. Małgorza-
ta Krajnik, dr Artur Kasprowicz, przekazywali swoją wiedzą 
i chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania przez uczest-
ników konferencji.

My jako osoby sprawujące opiekę niejednokrotnie przez „za-
bieganie”, nawał obowiązków i kierując się dobrem klienta za-
pominamy o jego uczuciach, że każdy chce stanowić o swoich 
prawach, chce mieć wpływ na swoje życie. Nie chce być tylko 
kolejnym klientem, przy którym robimy wszystko to czego wy-

Informacje OIPiP
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magają procedury czy przepisy, chce być równym partnerem dla 
nas w opiece nad sobą.

Prof. dr Olaf Scupin z Niemiec wraz ze współprelegentami 
przedstawili kinestetykę jako dobro w pracy nad pacjentem i osz-
czędzającą alternatywę dla sprawujących opiekę.

Przewodnicząca Komisji  
ds Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej 

mgr Agnieszka Zahorowska

Informacje OIPiP
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Z  
jazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Wybory organów OIPiP

W trakcie VII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
przeprowadzono wybory Przewodniczącej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Do Komisji Wyborczej wpłynęły dwie kandydatury: 
Cecylii Dolińskiej - dotychczasowej Przewodniczącej OR-

PiP oraz
Ireny Stepaniuk - dotychczasowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej. 
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na VII kadencję 
została wyb rana Cecylia Dolińska.

Kolejnym punktem porządku obrad było przeprowadzenie  
wyborów do organów OIPiP VII kadencji:

Składy nowo wybranych Organów OIPiP w Białymstoku przed-
stawiają się następująco:
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Małgorzata Brzósko - Przewodnicząca
członkowie Komisji:

1. Marta Balicka - pielęgniarka
2. Anna Borowik - pielęgniarka
3. Alicja Łapińska - pielęgniarka
4. Bożena Romatowska - położna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Agata Panas -Rzecznik
Zastępcy Rzecznika:

1. Katarzyna Baszeń - pielęgniarka
2. Beata Bołdak - położna
3. Jolanta Bućko - pielęgniarka
4. Katarzyna Drwal - pielęgniarka

VII Okręgowy Zjazd cd.
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5. Maria Osińska - położna
6. Tomasz Wardowicz - pielęgniarz 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca

Agnieszka Molska 
członkowie Sądu:

1. Beata Dzienis - położna
2. Zofia Gogołek - pielęgniarka
3. Teresa Kołomyjska - pielęgniarka
4. Małgorzata Kujawa - położna
5. Dorota Wioleta Sadowska - pielęgniarka
6. Bożenna Samujło - pielęgniarka 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji:

1. Krystyna Beata Baranowska - pielęgniarka
2. Waldemar Barszczewski - pielęgniarz
3. Barbara Bebko - położna
4. Jolanta Brunejko-Struniewicz - pielęgniarka
5. Urszula Chrzanowska - pielęgniarka
6. Ewa Czajka - pielęgniarka
7. Jolanta Daszuta - położna
8. Elżbieta Godlewska - pielęgniarka
9. Urszula Jakubowska - pielęgniarka
10. Alina Jurczuk - pielęgniarka
11. Anna Kasperuk - pielęgniarka
12. Bożena Kostro - pielęgniarka
13. Jolanta Kraśnicka - pielęgniarka
14. Halina Kułak - pielęgniarka
15. Anna Markiewicz - pielęgniarka
16. Małgorzata Jolanta Michalewicz - pielęgniarka
17. Małgorzata Narewska - pielęgniarka
18. Elżbieta Niegierewicz - pielęgniarka
19. Beata Janina Olejnik - pielęgniarka
20. Dorota Rodziewicz - pielęgniarka
21. Dorota Rojsza - pielęgniarka
22. Celina Rutkowska - pielęgniarka
23. Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka

VII Okręgowy Zjazd cd.
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24. Halina Skibicka - pielęgniarka
25. Anna Sokół - pielęgniarka
26. Nadzieja Sołowiej - pielęgniarka
27. Dominika Szafran - pielęgniarka
28. Barbara Wiszniewska - położna

Delegaci na VII Zjazd Krajowy:

1. Barbara Bebko - położna
2. Urszula Chrzanowska - pielęgniarka
3. Cecylia Dolińska - pielęgniarka
4. Urszula Jakubowska - pielęgniarka
5. Beata Janina Olejnik - pielęgniarka
6. Agata Panas - pielęgniarka
7. Dorota Rojsza - pielęgniarka
8. Elżbieta Sienkiewicz - pielęgniarka

Na podkreślenie zasługuje fakt, że do pracy we wszystkich 
organach zgłaszało się dużo delegatów. Jest to bardzo budujące, 
gdyż świadczy o tym, że widzimy potrzebę rozwoju naszej sa-
morządności, chcemy aktywnie włączyć się w działania na rzecz 
środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zjazd przyjął również wnioski, apele i stanowiska. 

Kończąc obrady  Przewodnicząca Okręgowej Rady - Cecylia 
Dolińska i Przewodnicząca Zjazdu - Dorota Rojsza podziękowały 
wszystkim za aktywny udział i za pracę w Komis jach Zjazdo-
wych.

Przewodnicząca Zjazdu 
Dorota Rojsza

VII Okręgowy Zjazd cd.
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P  
odziękowania

Białystok 14.11.2015 r.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Zarząd Oddziału  
w Białymstoku 
ZO PTP 43/24/15

Sz. P. 
dr n. med. Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej  
Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca, w imieniu Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku składam 
na Pani ręce serdeczne podziękowania za owocną współpracę, 
pomoc i wsparcie w działaniach statutowych Towarzystwa, na 
rzecz rozwoju i promocji pielęgniarstwa.

W latach VI kadencji Okręgowej Rady PiP (2011-2015) Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z OIPiP w Białymsto-
ku, zainicjowało wiele spotkań szkoleniowych i konferencji dla 
środowiska pielęgniarskiego województwa podlaskiego. 

W 2012 roku zorganizowaliśmy wspólnie konferencję pt. „Aspek-
ty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”, w 2013 
roku konferencję pt. „Problemy zawodowe pielęgniarek”, w 2014 
roku konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, 
a w 2015 roku I Konferencję Pielęgniarek i Położnych „W trosce 
o kobietę i dziecko”. 

Dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu OIPiP, mieliśmy 
możliwość zaproszenia do udziału szerszego grona pielęgniarek, 
nie tylko członków Towarzystwa.

Okręgowa Rada PiP wspierała również działania PTP, poprzez 
czynne włączenie się do udziału w ogólnopolskim konkursie Pie-
lęgniarka Roku, organizowanym przez ZG PTP, współuczestnicząc 
tym samym w promocji zawodu pielęgniarki.

Podziękowania
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W obecnym roku, również wspólnie podjęliśmy się, we współ-
pracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 
organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla pielęgniarek powiatu Bia-
łystok, pod tytułem „Program profilaktyki zespołów bólowych 
kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego”, pozyskując finanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku.

Mieliśmy również możliwość przekazywania bieżących informacji 
o wydarzeniach i działalności PTP, na łamach Biuletynu OIPiP.

Mając powyższe na uwadze, serdecznie dziękujemy Pani Prze-
wodniczącej i całej Okręgowej Radzie, za dotychczasowe działania 
wspierające zawodowy i naukowy rozwój pielęgniarek i położnych, 
popularyzowanie współczesnej wiedzy zawodowej i współpracę 
w realizacji tych zadań z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. 
Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że nowo wyb rane władze VII 
kadencji Okręgowej Rady PiP w Białymstoku, otwarte będą rów-
nież na współpracę z naszym Towarzystwem, gdyż tylko wspólne 
działanie może przyczynić się do pełnego sukcesu i satysfakcji 
z pracy na rzecz rozwoju profesji zawodowej.

Z wyrazami szacunku i poważania

Przewodnicząca  
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku

dr n. med. Matylda Sierakowska

Podziękowania
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G  
ratulacje

Białystok, dn. 16.11.2015
Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie Pielęgniarstwa  
Anestezjologicznego  
i Intensywnej Opieki 
mgr Jerzy Lipski

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

Serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na funkcję 
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

Wybór ten jest wyrazem poparcia, szacunku i zaufania całego 
środowiska pielęgniarek i położnych dla Pani wiedzy i umiejętnoś-
ci. Dowodzi również, że Pani dotychczasowy wkład pracy i zaan-
gażowanie zostały docenione.

Życzę dużo sił i wytrwałości w realizacji planowanych zadań, 
a także satysfakcji z pełnienia funkcji. Niech wnikliwość i konsek-
wencja w działaniu, a także ludzka życzliwość towarzyszą Pani 
w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  

i Intensywnej Opieki

mgr Jerzy Lipski

Podziękowania
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Informacje OIPiP

P  
ismo OIPiP do NFZ

W związku z wieloma pytaniami kierowniczej kadry pielęg-
niarskiej podmiotów leczniczych OIPiP w Białymstoku skiero-
wała pismo do NFZ. Poniżej prezentujemy to pismo:

Białystok, dnia 19 października 2015 roku
Okręgowa Izba 
Pielęgniarek I Położnych
w Białymstoku
ORPiP/XIX/109/2015

Pan Jacek Roleder 
Dyrektor Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się na etapie for-
mułowania porozumień między pracodawcą i reprezentacją 
pielęgniarek i położnych w sprawie warunków comiesięcznego 
podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych zagwarantowanych Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 
2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku kieruje do Państwa 
pytanie:

„Czy pracodawca ma prawo wypłacić dodatkowe wynagro-
dzenie nowozatrudnionej pielęgniarce nie wykazanej w przeka-
zanym do NFZ wykazie pielęgniarek i położnych realizujących 
świadczenia opieki zdrowotnej na dzień 15 września 2015 r., 
w ramach środków wynikających z aneksów do umów”.

Z poważaniem
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 

dr n.med. Cecylia Dolińska
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O  
dpowiedź NFZ na pismo OIPiP

Białystok, dnia 05-11-2015
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Podlaski Oddział Wojewódzki 
 w Białymstoku 
znak:WSOZS.425.483.2015 PDL.WSOZS.1.MSu

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

 W nawiązaniu do pisma z dnia 20 października 2015 r. w przed-
miocie zapytania „w jakich terminach mogą być zgłaszane 
dane pielęgniarek i położonych zatrudnionych po 15 września 
2015 r.?” Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia wskazuje co następuje.

 Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400 
„W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świad-
czeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia 
wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego od-
działu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego 
dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, 
o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia, informację, 
według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia (tj.15.09.2015 r.), 
o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świad-
czeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), i realizujących świadczenia opieki 
zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i po-
łożnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej 

Informacje OIPiP
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wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeli-
czeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.”

 Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z § 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628) „W latach 
2016-2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdro-
wotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową 
jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie okreś lonym 
w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa 
w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informac-
ję o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świad-
czeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 13 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), i realizujących świadczenia opieki 
zdrowotnej oraz w firmie indywidualnej praktyki pielęg niarki i po-
łożnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przelicze-
niu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących 
te świadczenia,”.

Informację, o której mowa w ust. 1 „sporządza się według stanu 
na dzień:

1) 1 sierpnia 2016 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2016 r.  
- w przypadku informacji za 2016 r.;

2) 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r.  
- w przypadku informacji za 2017 r.;

3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r.  
- w przypadku informacji za 2018 r.(...)

Jednocześnie Podlaski OW NFZ informuje, że celem uzyskania 
stanowiska w tej sprawie należy się zwrócić bezpośrednio do or-
ganu legislacyjnego.

Dyrektor PO NFZ 
Jacek Rolender

Informacje OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku kon-
tynuuje cykl bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla pielęg-
niarek i położnych. W ostatnim okresie zakończyły się poniższe 
kursy:

Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo operacyjne  
dla pielęgniarek i położnych

Monika Bagińska  Katarzyna Borys
Anna Brzozowska  Urszula Czajkowska
Halina Domańska  Agnieszka Dziekońska
Justyna Giedrojć  Bożena Gromulska
Sylwia Grygo  Elwira Hryń
Paulina Jarmolik  Helena Maria Krawel
Justyna Kulmaczewska Teresa Kunicka
Agnieszka Kurzyna Aneta Masajło
Jolanta Michaluk  Magdalena Moroz
Marta Olichwier  Beata Rogowska
Sylwia Rząca  Jolanta Bogusława Roszkowska
Małgorzata Sękara Katarzyna Stankiewicz
Agnieszka Stokowska Halina Danuta Szczygieł
Katarzyna Szymborska Urszula Woronowicz
Marta Żukowska

Kurs specjalistyczny 

Szczepienia ochronne  
dla pielęgniarek

Marzena Awruk  Monika Bałdowska
Barbara Bondar  Anna Charkiewicz
Jolanta Chmielewska Mariola Monika Chlabicz

Szkolenia podyplomowe
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Anetta Cilulko  Celina Ciżewska
Marzena Dowgiert Teresa Gawina
Elżbieta Górecka  Katarzyna Grygoruk
Agnieszka Kardasz Justyna Karolina Hołownia
Anna Kurszel  Eugenia Grażyna Laszkiewicz
Renata Lewko  Magdalena Małgorzata Murawa
Alicja Nagietowicz Anna Rafałowska
Izabela Rogalska  Agnieszka Raszkiewicz-Łukasik
Emilia Rożko  Anna Skrobczyńska
Agnieszka Szpakowska Marta Szulc
Agata Talipska  Marta Więch
Halina Zajączkowska Łucja Zwierzyńska

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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K  
alendarium

01.09.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

02.09.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

02.09.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku.

08.09.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.09.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej.

09.09.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

09.09.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła 
Irena Husar.

09.09.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 16 

osób;
- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-

żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano do rejestru 3 podmioty prowadzące kształce-•	
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
 dokonano 1 zmiany we wpisie prowadzącym kształce-•	
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych; 

Kalendarium OIPiP
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- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 1 indywidualną praktykę pielęg-•	
niarza;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 9 pielęgniarek, 1 pielęgniarza i 3 położne,
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,•	
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,•	
wydano ograniczone prawo wykonywania zawodu •	
1 pie lęgniarce,
skierowano na staż adaptacyjny 1 pielęgniarza;•	

- zorganizowania warsztatów dla pielęgniarek pracują-
cych w oddziałach neurologii, neurochirurgii i pediatrii 
nt. Stosowanie przymusu bezpośredniego;

- przyznania zapomóg:
z funduszu losowego – pomoc otrzymały 2 pie lęg niar ki,•	
w ramach funduszu samopomocowego pomoc udzie-•	
lono 6 osobom.

09.09.2015 Posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli i człon-
ków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- zwołania VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;
- zatwierdzenia listy delegatów na VII Sprawozdawczo-

Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku;

- przyznania nagród pieniężnych za aktywną pracę spo-
łeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych 
w roku 2015;

- zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 14/VI z dnia 8 lute-
go 2012 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia listy 
pełnomocnych przedstawicieli oraz udzielenia pełno-
mocnictw pełnomocnym przedstawicielom Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w zakładach pracy.
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11.09.2015 Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w oddziałach 
neurologii, neurochirurgii i pediatrii z zakresu Stosowanie 
przymusu bezpośredniego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku w ramach współpracy z ko-
misją ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - udział wzięły 
44 osoby.

14.09.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Pielęgniarki 
Oddziałowej i Przełożonej Pielęgniarek w SPP ZOZ Cho-
roszcz - przewodniczyła przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska. 
Do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Ogólnopsychiatrycznego II Rehabilitacji Psy-
chiatrycznej komisja wytypowała Irenę Kuryłowicz, zaś 
na Przełożoną Pielęgniarek Centrum Zdrowia Psychicz-
nego i Leczenia Uzależnień wytypowano Jolantę Miecz-
kowską.
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

15.09.2015 Uroczystość zakończenia I etapu realizacji inwestycji 
pn. Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum 
Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych 
usług - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Do-
lińska.

15.09.2015 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 
w Ostrej Górze.

23.09.2015 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

23.09.2015 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

25.09.2015 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

28.09.2015 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 
- uczestniczyła Dorota Rojsza.
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28.09.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

29.09.-01.10.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

30.09.2015 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP 
w Białymstoku.

02.10.2015 Posiedzenie Nadzwyczajne Prezydium ORPiP w Bia-
łymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- upoważnienia członka samorządu zawodowego pielęg-

niarek i położnych do zaopiniowania sposobu podziału 
środków na wynagrodzenia;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 
- dokonano 16 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą.

05.10.2015 Posiedzenie komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej.

05.10.2015 Obchody 85-lecia Szpitala w Choroszczy – uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

07.10.2015 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

07.10.2015 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego organizo-
wanego przez OIPiP w Białymstoku.

07.10.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej – uczestniczyła 
Irena Husar.

07.10.2015 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.
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09.10.2015 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Uni-
wersytecie Medycznym w Białymstoku – uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

10.10.2015 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyż-
szej Szkole Medycznej w Białymstoku – uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

13.10.2015- 17.11.2015 Grupowe zajęcia rehabilitacyjne dla 
pielęgniarek zorganizowane przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy i Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych Profilak-
tyka zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęg-
niarskiego.

13.10.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.10.2015 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

14.10.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg:

w ramach funduszu samopomocowego pomoc udzie-•	
lono 6 osobom,
funduszu losowego pomoc przyznano 8 pielęgniar-•	
kom;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 35 
osób;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 5 pielęgniarek i 1 położną,
wpisano do rejestru 3 pielęgniarki i 1 położną,•	
skreślono z rejestru 6 pielęgniarek i 1 położną,•	
skierowano na staż adaptacyjny 1 pielęgniarza,•	
wydano ograniczone prawo wykonywania zawodu •	
1 pielęgniarce;

- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
wpisano do rejestru 5 indywidualnych praktyk pielęg-•	
niarskich,
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dokonano 18 zmian we wpisie w rejestrze podmiotów •	
wykonujących działalność leczniczą;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:

skierowano na przeszkolenie 2 pielęgniarki;•	
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-

mowe:
wpisano do rejestru 12 podmiotów prowadzących •	
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
dokonano 25 zmian we wpisach prowadzących kształ-•	
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

- upoważnienia członka samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych do zaopiniowania sposobu podziału 
środków na wynagrodzenia;

- wytypowania przedstawicieli ORPiP w Białymstoku do 
pracy w komisji konkursowej.

15.10.2015 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
CONvAtEC Podstawy wiedzy o ranach – klasyfikacja i gojenie 
- uczestniczyło 54 członków samorządu.

21.10.2015 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za II i III kwartał 2015 r.

28.10.2015 Egzamin wstępny Kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla położnych organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

04.11.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej – uczestniczyła 
Irena Husar.

04.11.2015 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

04.11.2015 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

04.11.2015 Posiedzenie Nadzwyczajne Prezydium ORPiP w Bia-
łymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
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dokonano 15 zmian wpisu w rejestrze podmiotów wy-•	
konujących działalność leczniczą.

09.11.2015 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Szcze-
pienia ochronne dla pielęgniarek organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

14.11.2015 VII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

17.11.2015 Posiedzenie komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

17-18.11.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom.

18.11.2015 Posiedzenie komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

18.11.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc 

przyz nano 3 pielęgniarkom;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 26 

osób;
- prenumeraty czasopism na 2016 rok;
- rejestru pielęgniarek i położnych:

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano •	
do rejestru 16 pielęgniarek i 2 położne,
wpisano do rejestru 3 pielęgniarki,•	
skreślono z rejestru 4 pielęgniarki;•	

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:

skierowano na przeszkolenie 2 pielęgniarki,•	
zaliczono przeszkolenie 2 pielęgniarkom,•	
dokonano zmiany komisji przeprowadzającej zaliczenie •	
przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu;

- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 3 indywidualne praktyki pielęg-•	
niarskie.
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dokonano 2 zmian we wpisach prowadzących kształ-•	
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

wpisano do rejestru 28 podmiotów prowadzących •	
kształ cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

23.11.2015 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
PElARgOs Rehabilitacja przyłóżkowa - uczestniczyło 62 
członków samorządu.

25.11.2015 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Leczenie 
ran dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

26.11.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

27.11.2015 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 
- uczestniczyła Dorota Rojsza.

30.11.2015 Promocja i przekazanie pielęgniarkom naczelnym 
i oddziałowym białostockich szpitali podręcznika pt. Pacjent 
odmienny kulturowo pod redakcją prof. dr hab. n. med. 
Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr n. o zdrowiu Andrzeja 
Guzowskiego, mgr Grzegorza Bejdy i dr n. o zdrowiu 
Agnieszki Lankau - uczestniczyła Dorota Rojsza pracownik 
merytoryczny OIPiP.

30.11.2015-01.12.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia 
i Rozwoju Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.
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Raporty Konsultantów

R  
aport Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa

I. Ocena funkcjonowania pielęgniarstwa i zabezpieczenie wo-
jewództwa podlaskiego w stacjonarne świadczenia zdro-
wotne realizowane przez pielęgniarki w 2015 r.

Stan na dzień 30.06.2015 r.
1. Ocenę funkcjonowania pielęgniarstwa przeprowadzono na 

podstawie badań ankietowych oraz informacji uzyskanych 
z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, 
w Łomży i w Suwałkach.

2. Ankietę skierowano do 25 podmiotów prowadzących dzia-
łalność leczniczą w zakresie stacjonarnej opieki zdrowot-
nej (w tym do szpitali: uniwersyteckich, wojewódzkich, 
powiatowych, specjalistycznych oraz ośrodków rehabili-
tacyjnych).
Dane w zakresie całkowitych zasobów kadrowych woje-
wództwa podlaskiego  uzupełniono na podstawie informa-
cji pozyskanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położ-
nych działających na terenie województwa podlaskiego.

3. Statystyka zatrudnienia pielęgniarek w województwie 
podlaskim.
Na podstawie ankiet:

▶ Lecznictwo stacjonarne (oddziały szpitalne, bloki ope-
racyjne, SOR-y, CIP, rehabilitacja stacjonarna, ZPO, 
ZOL, itd.) - 4 367 osób (87,8%).

▶ Lecznictwo niestacjonarne (poradnie/przychodnie, 
ośrodki zdrowia, pielęgniarki środowiskowe, itd.)– 
426 osób (8,6%).

▶ Inne (kadra kierownicza, inne samodzielne stanowiska 
zajmowane przez pielęgniarki) - 182 osoby - (3,6%)

Łączne zatrudnienie - 4 975 osób.
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w tym:
▶ Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne - w ramach 

umowy o pracę - 4 817 osób (96,8%).
▶ Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne - w ramach 

innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę - 158 
osoby (3,2%).

Na podstawie danych uzyskanych z Okręgowych Izb Pie-
lęgniarek i Położnych (Białystok, Łomża i Suwałki) 
zweryfikowano i uzupełniono dane w zakresie zasobów 
kadrowych. Przedstawiają się następująco:

▶ Lecznictwo stacjonarne - 4 999 osób (79,9%),
▶ Lecznictwo niestacjonarne - 736 osób (11,7%),
▶ Lecznictwo stacjonarne i niestacjonarne inna forma 

zatrudnienia niż umowa o pracę - 524 osoby (8,4%).
Łączne zatrudnienie w lecznictwie stacjonarnym i niesta-

cjonarnym z uwzględnieniem innej formy zatrudnienia 
niż umowa o pracę - 6 259 osób.

4. Dane statystyczne - na podstawie informacji uzyskanych 
z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (Białystok, 
Łomża, Suwałki).

Stan na: 31.12.2014 r. 30.09.2015 r.

Liczba pielęgniarek, które odbyły przeszko-
lenie po 5-letniej przerwie wykonywania 
zawodu 14 10
Liczba wydanych praw wykonywania zawo-
du, w tym absolwentom pielęgniarstwa 125 128
Liczba osób wykreślonych z rejestru pielęg-
niarek 55 25
Liczba pielęgniarek zarejestrowanych po 
przeniesieniu z innych izb działających na 
terenie kraju 26 28

Stan na: 31.12.2014 r. 30.09.2015 r.

Indywidualna praktyka 192 214
Indywidualna specjalistyczna praktyka 49 50
Grupowa praktyka 6 5

Razem praktyk: 247 269

Raporty Konsultantów
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5. Potrzeby kadrowe.
Pielęgniarska kadra zarządzająca ankietowanych pod-
miotów leczniczych województwa podlaskiego określiła 
rzeczywiste zapotrzebowanie kadrowe określając braki 
w zatrudnieniu na 265 etatów przeliczeniowych. Zgłoszone 
deficyty kadrowe dotyczą wyłącznie lecznictwa stacjonar-
nego. Jako przyczyny niedoborów kadrowych podmioty 
podają brak chętnych do pracy (szczególnie absolwentów), 
jak również zbyt niskie finansowo oferty pracy.

6. Emerytury.
W ankietowanych podmiotach w 2014r. na emeryturę 
łącznie odeszło 43 pielęgniarki.
W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - 23 pielęgniarki, 
a 60 zamierza skorzystać z prawa do emerytury do końca 
bieżącego roku. Część pielęgniarek planuje ponowne zat-
rudnienie. W ciągu najbliższych 5 lat 631 osób (tj. 12,7% 
ogółu zatrudnionych pielęgniarek w ankietowanych pod-
miotach leczniczych), po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
deklaruje odejście na emeryturę.

7. Łączne zatrudnienie absolwentów w województwie pod-
laskim:
▶ 2014 r. - 90 osób;
▶ 2015 r. - 33 osoby (do 30.06.2015 r.).

8. Rozmieszczenie zasobów kadrowych w oddziałach wg 
profili.

profil: osób % osób* potrzeby**
zachowawczy  1288  25,9  78
chirurgiczny  813  16,4  13
onkologiczny  128  2,6  3
pediatryczny  391  7,8  12
neonatologiczny  74  1,5  1
psychiatryczny  267  5,4  28
rehabilitacyjny  141  2,8  15
SOR-y / Izby Przyjęć  311  6,3  14
blok operacyjny 

- pielęgniarki operacyjne  281  5,6  31
- pielęgniarki anestezjologiczne  227  4,6  30

Raporty Konsultantów
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profil: osób % osób* potrzeby**
opieka długoterminowa  161  3,2  13
środowisko  92  1,8  3
inne profile występujące w podmio-
tach leczniczych jakie wymieniano 
w ankietach: neurologia, oddział 
odwykowy, poradnie, OIT-y  619  13,1  15
stanowiska nie uwzględnione  
w profilach  182  3,0  9

 4 975  100,0  265
* % ogółu zatrudnionych pielęgniarek
** rzeczywiste potrzeby kadrowe według kadry zarządzającej 

9. Tytuł zawodowy / naukowy.
a) dr n. med. / dr n. o zdrowiu - 11 osób:

▶ Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białym-
stoku - 4 osoby,

▶ Szpital Wojewódzki w Łomży - 3 osoby,
▶ Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Choroszczy - 2 osoby,
▶ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - 

1 osoba,
▶ Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 1 osoba;

b) magister pielęgniarstwa –1032 osób
Najwyższy procentowy udział magistrów pielęgniar-
stwa w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie 
leczniczym prezentuje się następująco:

▶ UDSK Białystok - 34,4%,
▶ SP ZOZ MSW Białystok - 32,5%,
▶ Szpital Wojewódzki w Łomży - 31%,
▶ USK Białystok - 28,9%,
▶ Białostockie Centrum Onkologii - 28,3%,
▶ SPP ZOZ Choroszcz - 26,2%,
▶ Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 24,2%,
▶ Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku - 23,5%

c) licencjat pielęgniarstwa - 1 457 osób;
d) pielęgniarki dyplomowane - 2 475 osób.

Łącznie - 4 975 osób.
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Pielęgniarki z wykształceniem wyższym (magister i li-
cencjat pielęgniarstwa) stanowią 50% ogółu zatrudnio-
nych w ankietowanych podmiotach.

10. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w zakresie spec-
jalizacji.
Uwaga: Ankietę przeprowadzono w czerwcu bieżącego 

roku. Uwzględniono formy kształcenia na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003 r. 
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyj-
ne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęg-
niarek i położnych.

specjalizacje
liczba  

pielęgniarek 
specjalistek

liczba osób  
w trakcie 

specjalizacji

zapotrzebo-
wanie  

na 2016 r.

zachowawcza 472 74 95
kardiologiczna 2 - 26
nefrologiczna 32 1 14
diabetologiczna 3 1 19
geriatryczna 0 13 24
neurologiczna 0 0 2
organizacji i zarządzania 15 0 30
promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej 0 0 5
neonatologiczna 1 0 5
epidemiologiczna 55 3 21
rodzinna 15 0 7
ochrona zdrowia pracujących 0 0 3
środowisko nauczania i wycho-
wania 22 0 3
pediatryczna 354 6 36
chirurgiczna 277 11 71
operacyjna 150 19 37
anestezjologia i intensywna 
opieka 195 62 71
onkologiczna 48 29 18
psychiatryczna 70 0 60
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specjalizacje
liczba  

pielęgniarek 
specjalistek

liczba osób  
w trakcie 

specjalizacji

zapotrzebo-
wanie  

na 2016 r.

opieka długoterminowa 65 9 39
ratunkowa 50 8 15
medycyny społecznej 11 0 0
inne:  
organizacja ochrony zdrowia, 
pielęgniarstwo środowiskowe 4 0 0

RAZEM: 1841 236 601

Ogólna liczba pielęgniarek, które ukończyły specjalizację 
wynosi 1841 osób, co stanowi 37% ogółu zatrudnionych 
pielęgniarek w ankietowanych podmiotach.
Najwyższy procentowy udział pielęgniarek z tytułem spec-
jalisty w stosunku do zatrudnienia w danym podmiocie 
prezentuje się następująco:

▶ UDSK Białystok - 65,3%,
▶ Szpital Wojewódzki w Łomży - 63%,
▶ Białostockie Centrum Onkologii - 52,8%,
▶ SP ZOZ MSW Białystok - 45,2%;
▶ Szpital Ogólny w Grajewie - 42%,
▶ SP ZOZ Sokółka - 39,1%,
▶ Szpital Powiatowy w Zambrowie - 38,6%,
▶ SP ZOZ Łapy - 37,3%,
▶ USK Białystok - 37,2%.

108 osób nie jest zatrudnionych zgodnie z ukończonym 
profilem specjalizacji (co stanowi 5,9% ogółu specjali-
stek).

11. Zapotrzebowanie na kursy kwalifikacyjne w 2016 r. 
przeds tawia się następująco:
▶ pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii 

- 56,
▶ pielęgniarstwo zachowawcze - 58,
▶ pielęgniarstwo epidemiologiczne - 17,
▶ pielęgniarstwo operacyjne - 22,
▶ pielęgniarstwo ratunkowe - 34,
▶ pielęgniarstwo opieki paliatywnej - 0,
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▶ pielęgniarstwo organizacji i zarządzania - 3,
▶ pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 20,
▶ pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią - 8,
▶ pielęgniarstwo neonatologiczne - 0,
▶ pielęgniarstwo rodzinne - 16,
▶ pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - 2,
▶ pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących - 0,
▶ pielęgniarstwo pediatryczne - 28,
▶ pielęgniarstwo kardiologiczne - 27,
▶ pielęgniarstwo geriatryczne - 19,
▶ pielęgniarstwo neurologiczne - 2
▶ pielęgniarstwo chirurgiczne - 40,
▶ pielęgniarstwo onkologiczne - 10,
▶ pielęgniarstwo internistyczne - 8,
▶ pielęgniarstwo psychiatryczne - 59.

12. Zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne w 2016 r. 
przedstawia się następująco:
▶ resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 124,
▶ wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-

ficznego - 184,
▶ leczenie ran - 148,
▶ szczepienia ochronne - 56,
▶ żywienie enteralne i parenteralne - 29,
▶ przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworo-

wych dla dorosłych - 0,
▶ opieka nad pacjentem ze stomią jelitową - 34,
▶ endoskopia - 15,
▶ terapia bólu ostrego - 25,
▶ podstawy dializoterapii - 13,
▶ edukator w cukrzycy - 33,
▶ wykonanie koniunpunkcji, odbarczanie odmy prężnej 

oraz wykonanie dojścia doszpikowego - 5,
▶ poradnictwo dietetyczne - 0,
▶ wykonanie badania spirometrycznego - 5,
▶ badania fizykalne - 20,
▶ odleżyny - 1,
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▶ resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka - 10,
▶ wykonanie i ocena testów skórnych - 3,
▶ podstawy opieki paliatywnej - 2,
▶ gastroskopia - 2,
▶ komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie - 20.

13. Aparatura i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji 
świadczeń pielęgniarskich.
Nadal niektóre szpitale zgłaszają braki sprzętu do pielęgnac-
ji, podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Najczęściej 
wymieniane są : materace, fotele do kąpieli, rolki, podnoś-
niki, maty ślizgowe.
Wszystkie szpitale zaopatrzone są w sprzęt jednorazowego 
użytku zawierający rozwiązania chroniące przed zranie-
niem, jednak jego ilość nie zapewnia całkowitego zapo-
trzebowania.
Innych braków w zakresie aparatury i sprzętu medycznego 
niezbędnego do realizacji świadczeń pielęgniarskich szpi-
tale nie podają.

14. Zdarzenia niepożądane w obszarze pielęgniarstwa.
Większość szpitali prowadzi rejestr zdarzeń niepożąda-
nych. Są to rejestry ogólnoszpitalne, bez podziału na ob-
szary zawodowe. Najczęściej występujące zdarzenia nie-
pożądane to:

▶ agresja pacjentów,
▶ zakażenia szpitalne,
▶ awarie sprzętu,
▶ odcewnikowe infekcje,
▶ niewłaściwe podanie leku (nie ten: lek, dawka, pacjent, 

czas podania, droga podania),
▶ nieterminowe dostarczenie opieki,
▶ złamanie kończyn u pacjentów podczas hospitalizacji,
▶ zakłucie personelu,
▶ upadek personelu/pacjentów,
▶ spożywanie alkoholu przez pacjentów,
▶ samowolne oddalenie się pacjenta ze szpitala,
▶ wykonanie zabiegu bez pisemnej zgody pacjenta,
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▶ błędy przedlaboratoryjne: opóźnione dostarczenie pró-
by, niewłaściwe przechowywanie i transport próby po 
pobraniu, nieprawidłowe opisanie próby,

▶ błędy laboratoryjne: zniszczenie próbki podczas opra-
cowywania, utrata tożsamości próby na każdym etapie 
badania, awaria aparatury, opóźnione wydanie wy-
niku.

Szpitale prowadzą systematyczną analizę danych, pocho-
dzących nie tylko z raportowania zdarzeń niepożądanych, 
lecz także z innych źródeł, takich jak: zgłoszenia pacjen-
tów, skargi i wnioski. Wynikiem przeprowadzonych ana-
liz są działania minimalizujące ilość zdarzeń i ich skutki. 
W ankietach nie uzyskano informacji co do skuteczności 
podejmowanych działań zapobiegawczych i korygujących 
w stosunku do poprzedniego roku.
Zakłady stwierdzają wymierne korzyści wynikające z ana-
lizy zdarzeń niepożądanych, wymieniając zwiększenie 
wśród personelu świadomości zagrożeń, wyższą świa-
domość odpowiedzialności cywilnej i karnej, minimali-
zację błędów medycznych i zwiększenie bezpieczeństwa 
pacjentów.

15. Opinie na temat ICNP
Żaden ze szpitali województwa podlaskiego nie wdrożył 
standardów ICNP i podobnie jak w roku ubiegłym nie jest 
przygotowany do ich wdrożenia. Tylko niektóre osoby z 
kadry kierowniczej odbyły pojedyncze szkolenia w przed-
miotowym zakresie, nie czują się jednak przygotowanie do 
pracy z wykorzystaniem diagnoz pielęgniarskich według 
ICNP.
Na pytania co poprawi, zmieni, polepszy wdrożenie stan-
dardu ICNP wskazano:
▶ poprawa komunikacji pomiędzy pielęgniarkami,
▶ większa satysfakcja pacjentów ze świadczonych 

usług,
▶ poprawa jakości świadczonych usług,
▶ ułatwienie ustalenia obciążenia pracą pielęgniarek,
▶ wskazanie zakresu usług pielęgniarskich,
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▶ ujednolicenie nazewnictwa używanego w pielęgniars-
twie,

▶ standaryzacja diagnozy i procedury pielęgniarskiej.
16. Opinie na temat e-dokumentacji.

Proces wdrażania dokumentacji pielęgniarskiej w formie 
elektronicznej większości szpitali przebiega z różną inten-
sywnością i jest na różnych etapach przygotowania.
W niektórych podmiotach są to szkolenia wstępne, a 
w niektórych wdrożono całość dokumentacji prowadzo-
nej przez pielęgniarki. Na podstawie ankiet stwierdzono, 
że liderem pozostaje szpital w Bielsku Podlaskim, Siemia-
tyczach, Łapach, Wysokiem Mazowieckiem i Łomży.

17. Systemy zarządzania jakością - certyfikaty. Stan na 
30.06.2015 r.

Spośród 25 ankietowych zakładów 2 posiada akredytację 
Centrum Monitowania Jakości (SP ZOZ w Bielsku Podla-
skim, SP ZOZ w Hajnówce), kilka szpitali przygotowuje 
się lub jest w trakcie przeglądu akredytacyjnego.
10 podmiotów ma wdrożony System Zarządzania Jakością 
według normy ISO 9001 (SP ZOZ Mońki, Szpital Ogólny 
Wysokie Mazowieckie, Białostockie Centrum Onkologii, 
SP ZOZ MSW w Białymstoku, SP ZOZ Bielsk Podlaski, 
SP ZOZ w Hajnówce, Samodzielny Szpital Miejski im. 
PCK w Białymstoku, USK w Białymstoku, SP ZOZ w 
Choroszczy, Szpital Ogólny w Grajewie).

II. Sprawozdanie z działalności konsultanta za 2015 r.

1. Czynności kontrolne
a) Kontrole w zakresie:

▶ Liczby łóżek oraz wskaźnika ich wykorzystania.
▶ Rejestru zakażeń wewnątrzszpitalnych w 2014 r.
▶ Liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
▶ Realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami.
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b) Kontrole przeprowadzono na wniosek Ministerstwa Zdro-
wia - 6 kontroli.

2. Czynności doradcze - tematyka
▶ Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2012 
poz. 1545),

▶ Zasady ustalania i rozliczania dyżurów medycznych peł-
nionych przez pielęgniarki.

3. Wydane opinie - tematyka
▶ Opinie dotyczące pielęgniarskich zasobów kadrowych 

i potrzeb kadrowych przygotowane dla:
•	Urzędu	Wojewódzkiego,
•	Konsultanta	Krajowego,
•	kierowniczej	kadry	pielęgniarskiej	województwa	pod-

laskiego.
▶ Kierunki specjalizacji w szczegółowych dziedzinach 

pielęgniarstwa preferowane do uruchomienia w 2015 r. 
przez kierowniczą kadrę pielęgniarską województwa 
podlaskiego przygotowane na wniosek: Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego i Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

▶ Uprawnienia do przetaczania krwi i preparatów krwio-
pochodnych oraz uprawnienia do wykonywania iniekcji 
z anatoksyny i szczepionki p/tężcowej.

4. Inne zadania wykonane przez Konsultanta Wojewódzkiego:
▶ Przygotowanie raportu do Konsultanta Krajowego 

z działalności Konsultanta Wojewódzkiego za 2015 r.
▶ Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzamina-

cyjnej do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ge-
riatrycznego.

▶ Współpraca i spotkania z konsultantami wojewódzkimi 
w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa wojewódz-
twa podlaskiego.

▶ Współpraca z konsultantami innych województw - pro-
ces ciągły.
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▶ Czynny udział w spotkaniach z przedstawicielami Mi-
nisterstwa Zdrowia dotyczących regulacji płacowych dla 
pielęgniarek i położnych.

▶ Przygotowanie na prośbę Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego wystąpienia dotyczącego wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej w warunkach szpitalnych.

▶ Przygotowanie spotkania szkoleniowego pt. „Wokół sto-
mii” dla pielęgniarek województwa podlaskiego.

▶ Powołanie na członka Państwowej Komisji Egzamina-
cyjnej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w 
dziedzinie organizacji i zarządzania w sesji jesiennej 
2015 r.

▶ Organizacja spotkań z kierowniczą kadrą pielęgniarską 
województwa podlaskiego.

▶ Współpraca z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

▶ Pełnienie jako Konsultant telefonicznego dyżuru.
▶ Przygotowanie raportu dotyczącego oceny funkcjo-

nowania i zabezpieczenia województwa podlaskiego 
w stacjonarne świadczenia zdrowotne realizowane przez 
pielęgniarki w 2015 r.

▶ Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymsto-
ku i innymi szkołami wyższymi, w zakresie kształcenia 
pielęgniarek.

▶ Udział (na zaproszenie) w okolicznościowych zdarze-
niach podmiotów leczniczych województwa podlaskiego 
oraz uczelni kształcących pielęgniarki i położne.

▶ Współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim 
- proces ciągły.

▶ Udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.
▶ Udział w spotkaniach i pracach Wojewódzkiej Rady ds. 

Potrzeb Zdrowotnych.
Raport sporządziła

Agnieszka Krynicka
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie Pielęgniarstwa 
w Województwie Podlaskim
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R  
aport

Raport z działalności 
Konsultanta Wojewódzkiego 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 
w województwie podlaskim w 2015 r.

I. Zabezpieczenie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa POZ
1) Świadczenia pielęgniarek POZ są udzielane przez 248 pod-

miotów wykonujących działalność leczniczą, z tej liczby 
22 stanowią podmioty utworzone i prowadzone przez 
pielęgniarki w tym 5 grupowych praktyk pielęgniarek 
i 1 in dywidualna praktyka.

2) Wg danych NFZ liczba świadczeniobiorców objętych 
opieką pielęgniarek POZ miesięcznie wynosi 1 010 803 
osoby.

3) Średnia liczba pacjentów objętych świadczeniami przez 
jedną pielęgniarkę POZ wynosi 1950 (dane z przeprowa-
dzonych kontroli).

4) Pielęgniarki udzielające świadczeń w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej posiadają kwalifikacje określone w art. 
25 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadcze-
niach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm).

5) Liczba pielęgniarek POZ posiadająca specjalizacje:
1. Pielęgniarstwo środowiskowe - 26
2. Pielęgniarstwo rodzinne - 30
3. Pielęgniarstwo zachowawcze - 9
4. Pielęgniarstwo pediatryczne - 15

6) Liczba pielęgniarek POZ z ukończonym kursem kwalifi-
kacyjnym:
1. Pielęgniarstwo środowiskowe - 52
2. Pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne - 74
3. Pielęgniarstwo rodzinne - 163

7) Liczba pielęgniarek z ukończonym kursem specjalistycz-
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nym dla pielęgniarek POZ w zakresie opieki geriatrycznej 
- 120

8) Średniomiesięczna liczba świadczeń pielęgniarki POZ
1. Liczba porad w gabinecie miesięcznie wynosi ok. 100.
2. Liczba wizyt domowych miesięcznie bez wizyt patrona-

żowych przeprowadzanych przez 1 pielęgniarkę wynosi 
90 miesięcznie.

3. Liczba świadczeń profilaktycznych wykonywanych 
w do mu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
30 miesięcznie.

4. Liczba świadczeń diagnostycznych wykonywanych 
w domu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
40 miesięcznie.

5. Liczba świadczeń pielęgnacyjnych wykonywanych w do-
mu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 33 mie-
sięcznie.

6. Liczba świadczeń leczniczych wykonywanych w domu 
pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 60 mie-
sięcznie.

7. Liczba świadczeń rehabilitacyjnych wykonywanych 
w do mu pacjenta przez 1 pielęgniarkę wynosi średnio 
3 miesięcznie.

8. Liczba świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy - 1.
9. Liczba wizyt przeprowadzonych patronażowych w 3-4 

miesiącu życia - 4.
10. Liczba wizyt przeprowadzonych patronażowych w 9 

miesiącu życia - 1.
II. Potrzeby kadrowe

1) 16 podmiotów leczniczych zgłasza potrzeby szkolenia spec-
jalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - dla 
22 pielęgniarek

2) 25 podmiotów zgłasza zapotrzebowanie na kurs kwalifi-
kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - dla 29 
pielęgniarek

3) Na terenie województwa podlaskiego działają 4 ośrodki 
szkoleniowe prowadzące kursy kwalifikacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego.
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III. Ocena realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ro-
dzinnego.
1) Dostępność do świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ro-

dzinnego utrzymuje się na takim samym poziomie jak 
w roku 2014. W poszczególnych podmiotach leczniczych 
nie doszło do znaczących zmian w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej ilości pielęgniarek.

2) Świadczeniodawcy zapewniają wykonanie świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej zgodnie z wymogami określonymi w § 3 pkt 1. 
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 28 października 
2013 r. poz.1248) oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia 
zmieniających.

3) Gabinety pielęgniarek poz są wyposażone w sprzęt, apa-
raturę medyczną i produkty medyczne zgodne z wyma-
ganiami, o których mowa w 3 pkt 1. 2) Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 28 października 2013 r. poz.1248) oraz 
Rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających. Aparatura 
i sprzęt medyczny w gabinetach jest sprawna, posiada cechy 
legalizacyjne i oznakowanie CE wynikające z ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 
107 poz. 679).

4) W kontrolowanych podmiotach świadczenia zdrowotne 
udzielane są wg harmonogramu świadczeniodawcy tj. 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w godzinach od 800 do 1800, zarówno 
w gabinecie pielęgniarki jak i w domu pacjenta. Świadcze-
nia wykonywane na zlecenie lekarza są udzielane zgodnie 
z terminami określonymi w zleceniu.

5) Rejestracja pacjentów: telefoniczna, osobiście w rejestracji, 
pacjenci umawiani są na godziny.

6) Wizyty patronażowe przeprowadzane są zgodnie z przypa-
dającymi terminami tj. w 3 miesiącu życia, oraz w 9 mie-
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siącu po uprzednim ustaleniu daty wizyty z opiekunem 
dziecka.

7) Badania przesiewowe wykonywane są zgodnie z przypa-
dającymi terminami.

8) Dokumentacja medyczna w kontrolowanych podmiotach 
jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 177 t.j. ze zm.). Podmioty mają opracowane własne 
druki dokumentacji medycznej różnice się wyglądem, for-
matem i szatą graficzną. Dokumentacja jest prowadzona 
czytelnie, kompletna, autoryzowana. Każda strona doku-
mentacji pacjenta jest numerowana, oznaczona jego imie-
niem, nazwiskiem oraz nr PESEL. Wpisy w dokumentacji 
są datowane. Oznakowania osób dokonujących wpisu są 
prawidłowe. Dokumentacja jest zabezpieczona przed dos-
tępem osób nieupoważnionych i przechowywana w szafach 
zamykanych na zamek centralny.

IV. Na terenie województwa podlaskiego nie funkcjonuje pod-
miot działający w ramach Indywidualnej Praktyki Lekars-
kiej, zatrudniający pielęgniarkę POZ, mającą jednocześnie 
zakontraktowane świadczenia w ramach swojej Indywidu-
alnej Praktyki Pielęgniarskiej w NFZ.

Dorota Rojsza
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
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R  
aport 

Raport z działalności 
Konsultanta Wojewódzkiego 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego 
w województwie podlaskim w 2015 r.

1. Opinia dotycząca zasobów kadrowych w dziedzinie pielęg-
niarstwa ginekologicznego i położniczego.
Ogólna liczba położnych zarejestrowanych w Okręgowych 

Izbach Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Łomży 
i Suwałkach wynosi - 1323.

W województwie podlaskim jest 17 placówek leczenia szpi-
talnego z oddziałami położniczo-ginekologicznymi oraz 
1 placówka (Białostockie Centrum Onkologii) z oddziałem 
ginekologii onkologicznej.

W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w pionie opie-
ki nad kobietą, matką i noworodkiem zatrudnionych jest 
594 położnych i 158 pielęgniarek.

Wykształcenie położnych pracujących w oddziałach położ-
niczo-noworodkowych i ginekologicznych: położna dyplo-
mowana - 327 (55%), licencjat położnictwa - 104 (17,5%), 
magister położnictwa - 116 (19,5%), magister pielęgniar-
stwa - 21 (4,2%), magister, inny kierunek - 26 (4,3%), doktor 
nauk medycznych/doktor nauk o zdrowiu - 2 (0,2%).

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego po-
siada 67 osób (11,2%), specjalizację w dziedzinie pielęg-
niarstwa położniczo-ginekologicznego 46 osób (7,7%), 
spec jalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 
8 osób (1,3%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki przed i okołoporodowej 33 osoby (5,5%), specja-
lizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
4 osoby (0,6%), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego 3 osoby (0,5%), specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego 8 osób (1,3%), specjalizację 
w dziedzinie organizacji i zarządzania 4 osoby (0,6%), spec-
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jalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki (przed 2003 r.) 3 osoby (0,5%), spec-
jalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 
4 osoby (0,6%).

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neona-
tologicznego posiada 18 osób (3%), kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego posiada 
6 osób (1%), kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego posiada 76 osób (12,7%), kurs kwalifi-
kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego posiada 
75 osób (12,6%).

Ponadto położne pracujące w oddziałach położniczo-nowo-
rodkowych i ginekologicznych posiadają również szereg 
kursów specjalistycznych: resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa dorosłych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
noworodków, szczepienia ochronne noworodków, wyko-
nywanie i interpretacja zapisu EKG, wykonywanie i in-
terpretacja zapisu KTG, terapii bólu ostrego u dorosłych, 
leczenie ran.

Wszystkie szpitale zatrudniają położne i pielęgniarki na za-
sadzie umowy o pracę, dodatkowo 5 placówek zatrudniają 
również na umowę - zlecenie, 5 umowa cywilno-prawna.

Ogólna liczba położnych realizujących świadczenia zdro-
wotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 r. 
wynosi 184.
Liczba świadczeniobiorców objętych opieką położnych 

POZ 510 638.
Odsetek kobiet objętych opieką 1 położnej POZ średnio 

0,49%.
Odsetek noworodków objętych opieką 1 położnej POZ 

średnio 0,66%.
Liczba indywidualnych praktyk położnych - 44.
Liczba specjalistycznych praktyk położnych - 10.
Liczba grupowych praktyk położnych - 1.
Liczba grupowych praktyk pielęgniarek i położnych - 1.
Wykształcenie położnych POZ: wyższe magisterskie-37 

położnych.
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Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego po-
siadają 43 osoby (22%).

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzin-
nego posiada 86 osób (45%).

W trakcie zdobywania kwalifikacji 1 położna.
Potrzeby w zakresie kształcenia podyplomowego na lata 

2016-2017:
Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo - gi-

nekologicznego 47 osób, pielęgniarstwa neonatologiczne-
go 39 osób, pielęgniarstwa epidemiologicznego 4 osoby, 
pielęgniarstwa rodzinnego 4 osoby.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii 40 osób, pielęgniarstwa operacyjnego 26 
osób, pielęgniarstwa rodzinnego 24 osoby.

Powyższe dane uzyskano w oparciu o ankiety rozesłane do 
podmiotów leczniczych i OW NFZ w Białymstoku.

2. Przeprowadzone kontrole w 2015 roku.
•	NZOZ	Podlaskie	Centrum	Medyczne	w	Białymstoku	ul.	

Transportowa 4,
•	Tomaszewski	Medical	Center	spółka	z	o.o	w	Białymstoku	

ul. E. Orzeszkowej 17 lok. 47,
•	SP	ZOZ	w	Bielsku	Podlaskim	ul.	Kleszczelowska	1.
•	Szpital	Wojewódzki	w	Łomży	al.	J.	Piłsudskiego	11.
•	SP	ZOZ	Szpital	Wojewódzki	w	Białymstoku	ul.	M.	Skło-

dowskiej-Curie 26.
3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli.

•	Stosowania	przez	wybrane	podmioty	lecznicze	przepi-
sów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych nie będą-
cych przedsiębiorstwami.

•	Dostępność	świadczeń	gwarantowanych	z	zakresu	pods
tawowej opieki zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem 
i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca ży-
cia.
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•	Dostępność	świadczeń	gwarantowanych	z	zakresu	pod-
stawowej opieki zdrowotnej nad kobietą.

•	Wyposażenie	w	aparaturę	medyczną	i	sprzęt	wymaganą	
w gabinecie położnej POZ odrębnymi przepisami.

•	Ocena	rodzaju	i	sposobu	prowadzenia	dokumentacji	pie-
lęgniarskiej.

W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono nieprawid-
łowości. Ustalenia ujęto w protokołach kontroli przekaza-
nych Wojewodzie Podlaskiemu.

4. Opinie i stanowiska
•	Na	wniosek	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	

Podlaskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku 
- określenie priorytetowych kierunków szkoleń specja-
lizacyjnych położnych przydatnych w realizacji celów 
polityki zdrowotnej województwa, w zakresie pielęgniar-
stwa ginekologicznego i położniczego.

•	Opinia	doradcza	w	sprawie	kwalifikacji	 zawodowych	
douli.

•	Opinia	doradcza	w	sprawie	kwalifikacji	 zawodowych	
doradcy laktacyjnego.

5. Opis innych zadań wykonanych przez Konsultanta Woje-
wódzkiego
•	Współpraca	z	Konsultantem	Krajowym	w	dziedzinie	pie-

lęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.
•	Udział	w	spotkaniach	Zespołu	Konsultanta	w	dziedzinie	

pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.
•	 Spotkanie	 z	 położnymi	 środowiskowymi	 dotyczące	

funkc jonowania pielęgniarstwa rodzinnego.
•	Współorganizator	I	Konferencji	Pielęgniarek	i	Położnych	

- Białystok 2015 „W trosce o kobietę i dziecko”.
•	Udział	w	konferencji	poświęconej	70leciu	Grodzieńskie-

go Szpitala Położniczego,
•	Udział	w	posiedzeniu	Wojewódzkiej	Rady	do	spraw	Pot

rzeb Zdrowotnych
mgr Elżbieta Wasilko 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego
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S  
prawozdanie

Sprawozdanie z działalności Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego  

województwa podlaskiego za rok 2015

1. Opinia dotycząca oceny faktycznych zasobów kadrowych 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w lecznictwie 
stacjonarnym i niestacjonarnym w województwie:

- liczba pielęgniarek w placówkach onkologicznych - 336 
pielęgniarek (w tym w lecznictwie stacjonarnym 297 + 
1 położna i 39 lecznictwo niestacjonarne),

- specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
- 59 pielęgniarek. W 6 podmiotach leczniczych - brak 
pielęgniarek ze specjalizacją onkologiczną oraz 15 pie-
lęgniarek ze specjalizacją onkologiczną nie pracuje w 
onkologii,

- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa on-
kologicznego - 35,

- z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego - 64 pielęgniarki (w tym 1 pielęgniarka 
nie pracuje w onkologii).

W województwie podlaskim nie ma niedoboru pielęgnia-
rek w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego zarówno 
w lecznictwie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Zapot-
rzebowanie na kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pie-
lęgniarstwa onkologicznego w 2015 r. - 25 pielęgniarek, kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
- 30 pielęgniarek.  

2. Sporządzanie leków cytotoksycznych:
 W Pracowni Leków Cytotoksycznych przez farmaceutów:

- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 
(UDSK) – Klinika Onkologii i Hematologii

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (USK) 
– Klinika Hematologii

Raporty Konsultantów



59

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Pod-
oddział Chemioterapii Nowotworów Płuc z Izbą Przyjęć 
ul. Żurawia.

Przez pielęgniarki w oddziałach:
- Białostockie Centrum Onkologii (BCO) – Oddziały 

i Pododdział Chemioterapii Dziennej
- Szpital Wojewódzki w Łomży (Pododdział Onkologii 

i Chemioterapia Dzienna)
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 

(Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii, Chemiote-
rapia Dzienna) -  leki cytotoksyczne sporządzane są na 
Chemioterapii Dziennej i transportowane w oddziały

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim (Che-
mioterapia Dzienna)

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Od-
dział Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Warszawska

- NZOZ Centrum Medyczne Dojlidy (Chemioterapia 
Dzienna)

- NZOZ INtERHEM Oddział Chemioterapii Dziennej No-
wotworów Krwi.

3. Przeprowadzone kontrole - 3
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku- Klinika 

Chorób Płuc i Gruźlicy, I Pododdział Chemioterapii No-
wotworów Płuc, ul. Żurawia 14;

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Haj-
nówce - Dział Opieki Ambulatoryjnej, Poradnia Onkolo-
giczna z gab. Chemioterapii;

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim – Dzienny Oddział Chemioterapii, Punkt 
Chemioterapii Dziennej, Poradnia Onkologiczna.

Wydane opinie o:
- dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 

przez pielęgniarki - 3;
- wyposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę ana-

lityczną kontrolowanych podmiotów leczniczych - 3;
- sposobie ustalania minimalnych norm zatrudniania pie-

lęgniarek w wizytowanych jednostkach - 3.
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4. Uwagi i wnioski wynikające z kontroli:
Kontrolowane podmioty lecznicze posiadają zabezpieczenie 
w aparaturę i sprzęt medyczny do przygotowywania produk-
tów leczniczych. Poziom udzielanych świadczeń zdrowot-
nych wysoki. Świadczenia pielęgniarskie  wykonywane są 
z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodo-
wej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpie-
czeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy me-
dycznej. Ogólna ocena funkcjonowania zawodu pielęg niarki 
w wizytowanych jednostkach jest zadawalająca.

5. Inne działania Konsultanta:
- Marszałek Województwa Podlaskiego zwrócił się z proś-

bą o zajęcie stanowiska odnośnie ustalenia najbardziej 
pożądanych dziedzin kształcenia, w jakich pielęgniarki 
mogą uzyskać tytuł specjalisty, które będą przydatne 
w realizacji celów polityki zdrowotnej województwa;

- Opracowanie zmian i wydanie opinii do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego dotyczących norm zatrudnienia i poziomu 
kwalifikacji pielęgniarek onkologicznych;

- Udział w warsztatach organizowanych przez NutRCIA 
Onkology we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Pielęgniarek Onkologicznych dla pielęgniarek onkolo-
gicznych dotyczących wsparcia żywieniowego w choro-
bie nowotworowej w Warszawie;

- Udział w konferencji pielęgniarek i położnych „W trosce o 
kobietę i dziecko” zorganizowanej w Białymstoku przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu;

- Udzielono konsultacji osobistych i telefonicznych pielęg-
niarkom na temat: transportu leków cytostatycznych, 
składu zestawu do wynaczynień, sposobu prowadzenia 
dokumentacji medycznej, prawidłowego dokumentowa-
nia świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki oraz 
definiowania „zdarzenia niepożądanego” jak również 
przedstawienia propozycji rejestrowania zdarzeń nie-
pożądanych;

Raporty Konsultantów



61

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

- Udzielono porad w zakresie szkolenia specjalizacyjnego, 
kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w dziedzi-
nie pielęgniarstwa onkologicznego;

- Udział czynny w Konferencji zorganizowanej przez OIPiP 
w Białymstoku  z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki;

- Udział w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 
Szkoleniowej „Wieloaspektowość Onkologicznej Opieki 
Pielęgniarskiej” organizowanej przez PSPO  w Wiśle;

- Udział w spotkaniu zorganizowanym przez OIPiP w Bia-
łymstoku dotyczącym problemu „Ostatni Dyżur” i spot-
kanie z wiceministrem zdrowia;

- Opracowanie ankiety dotyczącej prognozowanych po-
trzeb w zakresie łóżek szpitalnych i innych niż szpitalne 
oraz zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej 
na rok 2016 w województwie podlaskim i przesłanie do 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;

- Spotkanie z Konsultantem Krajowym i omawianie mię-
dzy innymi problemów dotyczących: wymogów przy 
kontraktowaniu usług medycznych w zakresie chemio-
terapii ambulatoryjnej i hospitalizacji związanej z che-
mioterapią, ponowienie prośby do Ministerstwa Zdro-
wia o podjęcie działań mających na celu aktualizację 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 19 czerwca 1996 r., prowadzenia dokumentacji 
pielęgniarskiej, itp.;

- Przeprowadzenie szkolenia dla pielęgniarek na zaprosze-
nie pielęgniarki koordynującej USK w Białymstoku ul. 
Żurawia na temat „Zasady podawania chemioterapii”

- Prowadzenie zajęć teoretycznych na specjalizacji w dzie-
dzinie pielęgniarstwa onkologicznego

- Udział w spotkaniu Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb 
Zdrowotnych Województwa Podlaskiego.

Pragnę również poinformować pielęgniarki onkologiczne, że 
Pani Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa onkologicznego 
wystosowała postulat  do Pana Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Warszawie w sprawie wymogów przy kontraktowa-

Raporty Konsultantów
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niu usług medycznych w zakresie chemioterapii ambulatoryjnej 
i hospitalizacji związanej z chemioterapią, w którym wyraźnie 
podkreśliła, by warunkiem kontraktowania usług medycznych 
w zakresie chemioterapii było posiadanie przez jednostki ubie-
gające się o w/w usługi, Pracowni Cytostatyków i zatrudnionych 
w nich farmaceutów motywując między innymi tym, iż przygo-
towywanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych 
jest usługą farmaceutyczną (art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r – Prawo Farmaceutyczne), a nie usługą pie-
lęgniarską (Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej), a miej-
scem, w którym świadczone są usługi farmaceutyczne przez 
osoby uprawnione jest apteka, a nie np. oddział szpitalny (art. 
86 ust.  1 w/w ustawy).

Pani Konsultant zwróciła się ponownie z prośbą do Mini-
stra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu aktualizację 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cyto-
statycznych w zakładach opieki zdrowotnej. 

To rozporządzenie nie przystaje do aktualnych wymogów/ 
warunków obowiązujących przy przygotowaniu, podawaniu 
i przechowywaniu leków cytostatycznych ani do obowiązują-
cego prawa.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

mgr Raisa Sapieżyńska

Raporty Konsultantów
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P  
ielęgniarka Roku 2015

XI Ogólnopolski Konkurs  
Pielęgniarka Roku 2015

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz 
Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki i pielęgnia-
rzy do udziału w XI Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Komunikat nr 1

Celem konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek 
prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego 
i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniar-
skiego

Harmonogram Konkursu:

1. I etap Konkursu - wyłonienie uczestników w poszczegól-
nych podmiotach leczniczych - do 10 stycznia 2016 roku.

2. II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP 
- 5 lutego 2016 r. godzina 1200 (miejsce zostanie podane 
bezpośrednio zainteresowanym).

3. III etap - ocena finalistów - pierwsza dekada kwietnia War-
szawa (szczegóły zostaną podane w Komunikacie nr 2 na 
stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl ).

Kontakt i informacje dodatkowe:
mgr Małgorzata Dawidowska

Koordynator Biura PTP
ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa
Tel. 22 39 81 872, Kom. 530 553 324

e-mail: biuroptp@gmail.com

Informacje PTP
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Załącznik:
KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNIKA XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
PIELĘGNIARKA ROKU 2015

1. Imię i nazwisko  ...........................................................................
2. Data urodzenia  ...........................................................................
3. Adres zamieszkania  ....................................................................
4. Telefony kontaktowe  ...................................................................
5. Adres e-mail  ................................................................................
6. Miejsce pracy  ...............................................................................
7. Stanowisko  ...................................................................................
8. Staż pracy w zawodzie  ................................................................
9. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

Oddział  .........................................................................................  
Tak * od kiedy  ...................................................................... Nie* 

10. Działalność na rzecz pielęgniarstwa (przynależność do to-
warzystw naukowych, sekcji zawodowych, czynne uczestnic-
two w konferencjach naukowych, itp.) z wyłączeniem obliga-
toryjnej przynależności do samorządu pielęgniarskiego:

Tak* jaka  .................................................................................. Nie*
* odpowiedź zaznacz krzyżykiem

     ........................            .............................             ...................
    podpis i pieczęć              podpis i pieczęć              czytelny podpis
       przełożonego          Pielęgniarki Naczelnej            kandydata 

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na 

gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatorów konkursu pod nazwą Pielęgniarka Roku 2015 
i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami).

.........................................             .............................................
       miejscowość, data                czytelny podpis kandydata

Informacje PTP
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I  
nformacje Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie  
zapewniające podwyżki  

pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządze-
nie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogło-
szenia.

Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obo-
wiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

◆ zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 
400 zł;

◆ zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 
zł rocznie (4 x 400);

◆ wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie 
uzyskanych podwyżek po 2019 r.;

◆ uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i 
położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podwyżki wynagrodzeń
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L  
ist Ministra Zdrowia

Warszawa, 14.10.2015 r.

Minister Zdrowia

Szanowni Państwo, 
Leczeni, 
Leczący, 
Odpowiedzialni za leczenie

W poczuciu odpowiedzialności za jakość leczenia i dostępność 
dla chorych przesyłamy podpisany dokument, który kończy 10 let-
nią batalię o poprawę pozycji pielęgniarki i położnej w naszym 
kraju, w aspekcie nie tylko zawodowym, ale także ekonomicz-
no-medycznym. To wypracowany przez kilka miesięcy rozważny 
komp romis, który wypełnia większość oczekiwań, zarówno śro-
dowiska pielęgniarek i położnych jak i pracodawców.

Jesteśmy przekonani, że reformatorskie podjęcie tych działań 
było konieczne i wymagało odwagi oraz chęci porozumienia, także 
ze strony środowiska pielęgniarskiego i jego reprezentantów.

Za ten odpowiedzialny i rozważny dialog, uwzględniający dob-
ro chorych jako nadrzędne, ale i możliwości finansowe państwa 
w imieniu leczonych, leczących i odpowiedzialnych za leczenie 
bardzo dziękuję.

Minister Zdrowia  
Marian Zembala

Podwyżki wynagrodzeń
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K  
omunikat Ministerstwa Zdrowia

Minister Zdrowa: 
„są podwyżki dla pielęgniarek  

od września 2015”

Zarezerwowane są środki w budżecie  
na 2015-2016 r. 

oraz wprowadzonych jest wiele  
rozwiazań systemowych

Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podejmuje szczególnie 
intensywne, wielokierunkowe działania, aby spowodować zwięk-
szenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także 
poprawić status materialny pielęgniarek i położnych, stosownie 
do finansowych możliwości budżetu państwa i płatnika jakim 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając jednak także 
potrzeby innych zawodów medycznych.

Cieszy nas fakt, że w przesłanym 26 sierpnia do Ministerstwa 
Zdrowia stanowisku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, po 
ponad dwumiesięcznych negocjacjach ze zrozumieniem stwier-
dziła, że proponowany wzrost wynagrodzeń, pomimo że jest 
niższy od oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych, jest 
możliwy do spełnienia cyt.: „rozumiemy jako realny i możliwy 
do wprowadzenia od 1 września 2015 roku”. (Pismo Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z 26 sierpnia)

Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia zap-
lanowały na podwyżki dla pielęgniarek i położnych następujące 
kwoty.

◆ około 228 mln zł - w 2015 roku
◆ około 808 mln zł - do końca 2016 roku
◆ około 1,5 mld zł - w 2017 roku

Łącznie jest to kwota w wysokości około 2,5 mld zł.
Jednocześnie informujemy, że w pozostałych obszarach będą-

cych przedmiotem negocjacji Ministra Zdrowia ze środowiskiem 

Podwyżki wynagrodzeń
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pielęgniarek i położnych zostały podjęte bądź będą realizowane 
następujące działania:

1. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wydał 
w dniu 8 września 2015 roku nowe rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej, określające między innymi mechanizmy otrzy-
mywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków 
finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
przez pielęgniarki i położne.

Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wy-
nagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy 
z NFZ już od września br. w kwocie średnio 300 zł na etat . 
Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgod-
nieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem 
uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji 
jako kryterium;

2. Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wy-
dawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zwanej da-
lej „ustawą” w zakresie doprecyzowania kwalifikacji i liczby 
pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń gwaran-
towanych w poszczególnych rodzajach;

3. Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 
ust. 3 ustawy wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

4. Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świad-
czeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

5. Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa powyżej, zosta-
ną objęte pielęgniarki i położna udzielające świadczeń opieki 
zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ;

Podwyżki wynagrodzeń
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6. Strony podejmą możliwe działania, w szczególności legis-
lacyjne i organizacyjne, w celu zagwarantowania wzrostu 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które w perspektywie 
nie dłuższej niż 5 lat (to jest do roku 2020 r.) pozwoli wraz 
ze wzrostem wynagrodzeń, o których mowa wcześniej, na 
uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu 
na etat pielęgniarki i położnej w wysokości 1 500 zł brutto (to 
jest w okresie 1 września 2015 r. - 31 grudnia 2020 r.).

7. Ministerstwo Zdrowia w dialogu ze środowiskiem reko-
menduje celowość włączenia pielęgniarki i położnej także 
do obszaru badań naukowych i wdrożeniowych jako wyraz 
awansu zawodowego, ale także wzorem krajów rozwiniętych 
jako dodatkowe źródło dochodu.

8. Przypominamy także, że dzięki staraniom Ministerstwa 
Zdrowia pozyskano i wykorzystano środki unijne na roz-
wój i kształcenie pielęgniarek i położnych w wysokości 250 
mln w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Ponadto do wykorzystania w roku bieżą-
cym i kolejnych wynegocjowano dodatkowo aż 450 mln zł 
przeznaczonych na kształcenie przed i podyplomowe pielęg-
niarek i położnych. (Pismo Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 
- odpowiedź dla NIPiP).

9. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i środowisko pielęg-
niarek i położnych reprezentowane przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych w dniu 8 września 2015 podpisa-
ło rekomendacje zawarte w dokumencie pt: Zabezpieczenie 
społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze - 
rekomendacje i ich realizacja (dokument dostępny w ko-
munikacie: Kierownictwo MZ zaakceptowało dokument 
„Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie 
i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja”).

10. Strony zobowiązały się, że do 15 października tego roku 
uzgodnią ostateczną treść ww. dokumentu oraz harmonog-
ram wdrażania rekomendacji.

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 17 września 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DS.015.288.2015.MK

Członkowie NRPiP  
VI Kadencji

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż ukazało się rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych Warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1400). 

Poniżej przedstawiam informację Radcy Prawnego Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącą wybranych zapisów przed-
miotowego rozporządzenia.

16 września 2015 r.

- wchodzą w życie przepisy par. 2 rozporządzenia dotyczące 
zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych 
z NFZ na wynagrodzenia pielęgniarek w okresie 1 września 
2015 r. - 30 czerwca 2016 r.

do 29 września 2015 r. (najpóźniej)

- świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umów w rodzaju poz oraz 
umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysoko-
specjalistyczne) mają obowiązek przekazać do dyrektorów 
właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie 
pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczenio-
dawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej. 
Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma 

Podwyżki wynagrodzeń
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uwzględniać stan na dzień 15 września 2015 r. podkreślić na-
leży, że przepis mówi, iż świadczeniodawcy są obowiązani 
przekazać te informacje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
rozporządzenia, mogą to więc zrobić w dniach od 16 do 29 
września br.

29 września 2015 r. 
- wchodzą w życie przepisy par. 13 ust. 5 załącznika do rozporzą-

dzenia (przepisy dotyczące konsultacji z ordynatorem oddziału 
w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala).

do 13 października 2015 r. (najpóźniej)

- dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ mają 
obowiązek przedstawić świadczeniodawcom zmiany umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Podkreślić należy, 
że przepis mówi, iż dyrektorzy właściwych oddziałów wo-
jewódzkich NFZ są obowiązani zrobić to w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawców. Je-
żeli zatem jakiś świadczeniodawca nie będzie czekał 14 dni 
na przekazanie informacji, a przekaże ją na przykład w dniu 
18 września br. (3 dni po ogłoszeniu), to dyrektor właściwego 
wojewódzkiego oddziału NFZ będzie miał obowiązek przed-
stawić takiemu świadczeniodawcy zmianę umowy w terminie 
do dnia 2 października br.

do 27 października 2015 r. (najpóźniej)

- świadczeniodawcy mają obowiązek przekazać podpisane zmie-
nione umowy (do Wojewódzkich oddziałów NFZ jak należy się 
domyślać, przepis par. 2 ust. 4 tego nie określa). Przepis mówi 
znowu „w terminie 14 dni od dnia przekazania zmiany umowy”, 
zatem termin 14 dni liczyć należy od daty przekazania takiemu 
świadczeniodawcy zmiany umowy (w powyższym przykła-
dzie był to 2 października br., termin przekazania podpisanych 
zmienionych umów upłynie zatem 16 października br.).

- w tym terminie też świadczeniodawca przekazuje podpisane 
zmienione umowy w sytuacji, gdy nie doszło do porozumie-
nia z przedstawicielami OZZPiP albo do pozytywnego zaopi-
niowania przez przedstawicieli samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych w odniesieniu do określenia sposobu 

Podwyżki wynagrodzeń
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podziału miesięcznego dodatkowych środków finansowych. 
Wspomniane w przepisie par. 2 ust. 5 siedem dni na zawarcie 
porozumienia albo uzyskanie pozytywnej opinii musi „zmieścić 
się” w terminie wspomnianych 14 dni i nie może wyjść poza 
te 14 dni. Moim zdaniem z przepisu wynika, że jeżeli świad-
czeniodawca otrzyma zmiany umów od dyrektora właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ i przedłoży propozycję podziału 
środków przedstawicielom związku albo samorządu na przyk-
ład 10 dni po otrzymaniu zmiany umów, to i tak najpóźniej 
14 dnia od dnia otrzymania zmiany tych umów musi te zmia-
ny podpisane przekazać do dyrektora właściwego oddziału 
wojewódzkiego NFZ.

1 stycznia 2016 r.

- wchodzi w życie rozporządzenie.

- traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r. 
w sprawie owu.

30 czerwca 2016 r. 

- przestaje się stosować przepisy rozporządzenia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie owu do wykonywania zmienionych umów 
w zakresie nieuregulowanym w par. 2 ust. 1-6 rozporządze-
nia.

1 lipca 2016 r. 

- zaczyna się stosować przepisy dotyczące określenia przez Preze-
sa NFZ współczynników korygujących dotyczących świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 
(przepisy te będą obowiązywać tak, jak całe rozporządzenie, 
od dnia 1 stycznia 2016 r., ale będą stosowane dopiero od 
dnia l lipca 2016 r.).

- przepisy par. 2 rozporządzenia zostają wykonane. Rozporzą-
dzenie nie zawiera wyraźnego uchylenia mocy obowiązującej 
przepisów par. 2, ani wskazania, że przepisy te przestaje się 
stosować, jednakże biorąc pod uwagę, że ich celem jest do-
prowadzenie do zmian umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej obejmujących wysokość dodatkowych środków na 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki 
i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerw-
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ca 2016 r. to de facto z dniem 1 lipca 2016 r. przepisy te zostaną 
wykonane (nie będą dalej stosowane).

W świetle par. 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) świadcze-
niodawca określa samodzielnie sposób podziału środków okreś-
lonych w ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku nie zawarcia 
porozumienia ze związkami zawodowymi albo braku pozytywnej 
opinii przedstawiciela samorządu zawodowego w terminie 7 dni 
od dnia przedłożenia przez tego świadczeniodawcę propozycji 
sposobu podziału wspomnianych środków związkom zawodowym 
albo przedstawicielowi samorządu zawodowemu.

Z brzmienia przepisu wynika, że nie ma znaczenia, z jakiego 
powodu niedoszło do zawarcia porozumienia albo uzyskania po-
zytywnej opinii przedstawiciela samorządu zawodowego:

- świadczeniodawca przedłożył propozycję sposobu podziału 
środków, ale nie doszło do zawarcia porozumienia albo uzyska-
nia pozytywnej opinii w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
propozycji (albo 7 dni jeszcze nie minęło, a świadczeniodawca 
musiał przekazać sposób podziału środków do dyrektora właś-
ciwego wojewódzkiego oddziału NFZ w związku z upływem 
terminu 14 dni na przekazanie tego wraz z podpisanymi zmie-
nionymi umowami);

- świadczeniodawca przedłożył propozycję sposobu podziału 
środków, ale związki zawodowe nie wyraziły zgody na zawar-
cie porozumienia albo samorząd zawodowy wyraził negatyw-
ną opinię na temat zaproponowanego sposobu;

- świadczeniodawca nie przedłożył propozycji sposobu podziału 
środków związkom zawodowym albo samorządowi zawodo-
wemu.

Ostatnia możliwość jest niezgodna z celem przepisu i może sta-
nowić naruszenie par. 2 ust. 4, jednakże w takiej sytuacji również 
ma miejsce przypadek niezawarcia porozumienia albo przypadek 
braku pozytywnej opinii.
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Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii okręgowych rad pielęg-
niarek i położnych w sprawie proponowanego sposobu podziału 
dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 
mają świadczeniodawcy, u których nie działają związki zawodowe 
pielęgniarek i położnych zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i po-
łożne (ogólnopolski to chyba tylko OZZPiP; wszystko zależy od 
statutu związku i celu jego działania). Jeżeli u świadczeniodawcy 
działają inne związki zawodowe (to jest związki zrzeszające nie 
tylko pielęgniarki i położne, np. Solidarność, OPZZ czy inne), to nie 
ma znaczenia dla stosowania rozporządzenia. Proponowany spo-
sób podziału dodatkowych środków świadczeniodawca musi wte-
dy zaopiniować w okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich świadczeniodawców 
posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(jakichkolwiek), z wyłączeniem:

- umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,

- umowy w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysoko-
specjalistyczne.

Jeżeli świadczeniodawca posiada zawartych kilka umów, i co 
najmniej jedna z nich to jest umowa inna, niż jedna ze wskazanych 
wyżej, to świadczeniodawca jest obowiązany do uzyskania pozy-
tywnej opinii okręgowych rad pielęgniarek i położnych w spra-
wie proponowanego sposobu podziału dodatkowych środków 
na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych i to w odniesieniu do 
wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świad-
czeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), i realizujących świadczenia opieki 
zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i po-
łożnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przelicze-
niu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia, niezależnie od 
tego czy dana pielęgniarka albo położna wykonuje zawód u tego 
świadczeniodawcy niejako „w zakresie” umowy innej, niż jedna 
ze wskazanych wyżej.
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Ponadto, informuję, iż w dniu 16 września zostało wydane Zarzą-
dzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczegól-
nych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozpo-
rządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. 

Pomimo, iż ww. akty został opublikowane Minister Zdrowia 
wyz naczył spotkanie roboczego Zespołu w sprawie Wzrostu wy-
nagrodzeń na dzień 22 września 2015 r. godzina 1500, o wynikach 
rozmów poinformujemy Państwa w kolejnym piśmie.

W załączniku: w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrześ-
nia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej

- Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 61/2015/DSOZ

Z poważaniem 
Wiceprezes  

Teresa Kuziara
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 13 października 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DS.015.307.2015.MK

Członkowie NRPiP  
VI Kadencji

Szanowni Państwo

W związku z zawartym porozumieniem w dniu 23 września 
2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Radą Pielęgniarek 
i Położnych, a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Mini-
strem Zdrowia, w załączniku przesyłam przedstawioną przez Mi-
nistra Zdrowia propozycję średniego wzrostu wynagrodzeń wraz 
ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu 
na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, w jed-
nostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 
finansowanych z budżetu państwa.

Z poważaniem 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Załącznik: 
Pismo MZ z dnia 9 października 2015 r.  
o sygn. PP-WPS.0761.6.2015
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 09.10.2015
Minister Zdrowia 
PP-WPS.0761.6.2015

Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
Mając na uwadze Porozumienie zawarte w dniu 23 września br., 

zgodnie z którym Minister Zdrowia zobowiązał się przedstawić 
do dnia 10 października 2015 r. propozycję średniego wzrostu 
wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochod-
nymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek 
i położnych, w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa, uprzejmie 
proszę o przyjęcie następującej informacji.

Zgodnie z zebranymi danymi pielęgniarki i położne są zatrud-
nione w następujących jednostkach finansowanych z budżetu 
państwa podległych Ministrowi Zdrowia:

Dom Lekarza Seniora,
Dom Pracownika Służby Zdrowia,
Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny,
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej Branice,
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej Starogard Gdański,
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej Gostynin,
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich Garwolin,
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
graniczne stacje sanitarno-epidemioiogiczne.
Dodatkowo, pielęgniarki położne są zatrudnione w jednostkach, 

których działalność jest dofinansowywana z budżetu państwa 
(Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), oraz jednostkach posiadających 
z Ministrem Zdrowia podpisaną umowę na realizację określonych 
zadań (regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz 
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej). 
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Wszystkie ww. jednostki otrzymały środki na podwyżki wynag-
rodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę w wysokości średnio 300 zł na etat miesięcznie od dnia 
1 września br. Poziom wzrostu wynagrodzeń wynikał z identycz-
nych rozwiązań przyjętych w zakresie pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych u świadczeniodawców posiadających umowę z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia (rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 8 wrześ nia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). 

W 2015 r. ze środków zaplanowanych w budżecie Ministra Zdro-
wia możliwe jest zwiększenie ww. kwoty o dodatkowe 100 zł, do 
łącznej kwoty 400 zł miesięcznie na etat, z wyrównaniem od 
dnia 1 września br. 

Mając na uwadze finansowanie skutków podwyższenia wy-
nagrodzeń pielęgniarek i położnych z budżetu państwa, należy 
zaznaczyć, że w skierowanym do Sejmu projekcie ustawy budże-
towej na 2016 r. zostały zabezpieczone skutki realizacji pierwszej 
transzy podwyżek przyznanych od dnia 1 września br. w wysokości 
średnio 400 zł miesięcznie na etat. Ponieważ projekt został skie-
rowany już do prac parlamentarnych, brak jest w chwili obecnej 
możliwości zapewnienia drugiej transzy podwyżek od 1 września 
2016 r. Oznacza to, że przyznanie kolejnych transz będzie możliwe 
dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r. (skutki podwyżki z 2015 r. wraz 
z dodatkową podwyżka od 1 stycznia - łącznie średnio 800 zł na 
etat miesięcznie), od 1 stycznia 2018 r. (skutki podwyżki z 2015 
r. i 2017 r. wraz z dodatkową podwyżką od 1 stycznia - łącznie 
średnio 1.200 zł na etat miesięcznie), i od 1 stycznia 2019 r. (skutki 
podwyżki z 2015 r., 2017 r. i 2018 r. wraz z dodatkową podwyżką 
od 1 stycznia - łącznie średnio 1.600 zł na etat miesięcznie).

Biorąc pod uwagę konieczność zapisania wnioskowanych pod-
wyżek w kolejnych ustawach budżetowych, jak i tryb konstru-
owania projektów tych ustaw, należy zaznaczyć, że możliwości 
budżetu państwa w tym zakresie będą wynikać z założeń do pro-
jektu ustawy budżetowej na dany rok przyjmowanych ok. pół roku 
przed jego rozpoczęciem.

Z szacunkiem 

Marian Zembala
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
DM.0021.162.WW

Pielęgniarki  
Domów Pomocy Społecznej 

Szanowni Państwo
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że 

wzrost wynagrodzeń powinien obejmować wszystkie pielęgniarki 
i położne wykonujące zawód. Znając problematykę i trudną sy-
tuację zawodową pielęgniarek pracujących w domach pomocy 
społecznej będziemy kontynuować nasze prace, aby zgodnie ze 
stanowiskiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych, podwyżki płac objęły bezwzględnie całą grupę za-
wodową. 

W kontekście prac w zakresie kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne polegających 
na wypracowaniu rozwiązań systemowych mających na celu po-
prawę warunków pracy oraz podniesienia wynagrodzenia pielęg-
niarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 
21 sierpnia br. zwróciła się z prośbą do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza o spotka-
nie w celu omówienia możliwości poprawy sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy spo-
łecznej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozpoczęła działania 
zmierzające do poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, które podle-
gają innym resortom niż Ministerstwo Zdrowia.

Z poważaniem
Prezes NRPiP  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 12 października 2015 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.345.2015

Pan  
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister  
Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do pisma Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 21 sierpnia 2015 roku (znak NIPiP-NRPiP-DM.0025.277.2015), 
zwracam się ponownie z prośbą o wspólne spotkanie przedstawi-
cieli samorządu pielęgniarek i położnych z z Panem Ministrem, Mi-
nistrem Zdrowia, przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych w celu omówienia możliwoś ci 
poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

W kontekście zmian proponowanych w zakresie kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i po-
łożne, polegających na wypracowaniu rozwiązań systemowych 
mających na celu poprawę warunków pracy oraz podniesienie 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, koniecznym i zasadnym 
wydaje się rozważenie możliwości podobnych działań w stosun-
ku do pielęgniarek i położnych pracujących w domach pomocy 
społecznej.

Ze względu na wagę przedmiotowych zagadnień byłabym 
wdzięczna za ustalenie terminu spotkania w możliwie krótkim 
czasie.

Z poważaniem
Wiceprezes  

NRPiP Teresa Kuziara
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DS.015.336.2015.MK

Delegaci VI KZPiP
Członkowie NRPiP VI Kadencji 
Przewodnicząca  
Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca Naczelnego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych 
Naczelny Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pism które przekazuję w załączeniu uprzej-
mie informuję, iż zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu 
które odbyło się w dniu 20 października 2015 r. w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w załączniku prze-
kazuję do wiadomości pismo kierowane do starostw w sprawie 
poprawy sytuacji płacowej tej oraz innych grup zawodowych, 
które wykonują swoją pracę na rzecz mieszkańców domów po-
mocy społecznej.

Z poważaniem
Prezes NRPiP  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 21 sierpień 2015 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.277.2015

Pan  
Władysław Kosiniak-Kamysz  
Minister  
Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam 

się z prośbą o wspólne spotkanie przedstawicieli samorządu pie-
lęgniarek i położnych z Panem Ministrem, Ministrem Zdrowia, 
przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej.

W kontekście trwających rozmów z kierownictwem Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie zmian w kontraktowaniu świadczeń zdrowot-
nych realizowanych przez pielęgniarki i położne, wypracowania 
rozwiązań systemowych mających na celu poprawę warunków 
pracy oraz podniesienie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, 
koniecznym i zasadnym wydaje się rozważenie możliwości analo-
gicznych działań w stosunku do pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w domach pomocy społecznej.

Ze względu na wagę powyżej wskazanych zagadnień byłabym 
wdzięczna za ustalenie terminu spotkania w możliwie krótkim 
czasie.

Z poważaniem
Prezes NRPiP  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 29 października 2015 r.

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn  
Podsekretarz Stanu 
DPS-V.O76.7.20 15.WW L.dz. 8505

Pani/Pan  
Starosta  
(wszyscy)

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie 
zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związ-
kiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Radą Pie-
lęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Ministrem Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęg-
niarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 
finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumienie nie obejmuje swoim zakresem pielęgniarek i po-
łożnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód w domach pomo-
cy społecznej są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi 
ze środków budżetów domów pomocy społecznej prowadzonych 
przez samorządy powiatowe lub na ich zlecenie. Często pracują 
w znacznie trudniejszych warunkach, a ich praca jest bardziej 
odpowiedzialna niż w niektórych podmiotach leczniczych (np. 
w przychodniach). Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnej 
roli, jaką pełnią pielęgniarki i położne w takich jednostkach. Rola 
ta jest tym ważniejsza, że dostęp mieszkańców domów pomocy 
społecznej do świadczeń opieki zdrowotnej (podstawowych i spec-
jalistycznych), w tym także do usług pielęgniarskich, oferowanych 
w podmiotach leczniczych, nie jest łatwy.

Podwyżki wynagrodzeń
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Coraz częściej i liczniej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
a także do Ministra Zdrowia, zgłaszane są postulaty i wnioski do-
tyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych przez samorządy lokalne.

Z pism i listów nadsyłanych przez różne organizacje związkowe 
pielęgniarek i położnych oraz przez same pielęgniarki wynika, że 
coraz częściej rozważana jest przez nie zmiana pracy z powodu 
zbyt niskich zarobków, nieadekwatnych do wysiłku wkładanego 
w wykonywanie tego bardzo ważnego zawodu. Gdyby faktycz-
nie doszło do takiej sytuacji stanowiłoby to poważne zagrożenie 
dla prawidłowego funkcjonowania ok. 800 podmiotów, a także 
dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, zgodnych 
z obowiązującymi standardami w tym zakresie.

Nie można zapominać, że pielęgniarki i położne w domach po-
mocy społecznej stanowią znaczącą grupę zawodową. Z danych 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2014 
roku liczba pielęgniarek zatrudnionych przez w/w podmioty wy-
nosiła ponad 5 800 pracowników, a liczba mieszkańców objętych 
usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi świadczonymi przez 
pielęgniarki i położne - 76 680 osób.

Dlatego też zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rozwa-
żenie możliwości dokonania zmian w obszarze polityki płacowej 
w domach pomocy społecznej dla omawianej grupy pracowników, 
jednocześnie nie zapominając o pozostałych pracownikach tych 
jednostek.

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potencjalnie 
będzie to możliwe, ponieważ w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2016 zaplanowano wyższe dotacje z budżetu państwa na do-
finansowanie domów pomocy społecznej, co zdarzyło się po raz 
pierwszy od wielu lat. Przeciętny wzrost wysokości dotacji dla wo-
jewództwa w stosunku do roku bieżącego wyniesie ok. 3% dotacji, 
przy czym w niektórych województwach będzie to ok. 5%.

Wyjaśniam także, że w żadnym województwie planowana do-
tacja nie będzie niższa niż 100% dotychczasowej, co w praktyce 
oznacza także wzrost dotacji na 1 mieszkańca domu pomocy spo-
łecznej skierowanego na tzw. „starych zasadach”, wynikający ze 
zmniejszającej się liczby tych mieszkańców. 

Podwyżki wynagrodzeń
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Według planu budżetu państwa na 2016 rok wydatki z budżetu 
państwa na domy pomocy społecznej, w budżetach wojewodów, 
stanowić mają ok. 30% wydatków na wszystkie zadania pomocy 
społecznej. Są to znaczące środki i po wnikliwej analizie struktury 
budżetu samorządu najprawdopodobniej możliwe będzie spełnie-
nie oczekiwań płacowych tych grup zawodowych.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że analogicznie jak w latach 
ubiegłych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nadal będą 
podejmowane działania w szczególności w zakresie uregulowań 
prawnych mających na celu poprawę sytuacji finansowej domów 
pomocy społecznej.

Z poważaniem
Elżbieta Seredyn  

Podsekretarz Stanu

Do wiadomości: 
Dyrektorzy domów pomocy społecznej

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, 2 października 2015 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP.OIE.060.222.2015 

Pan Tadeusz Jędrzejczyk  
Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

W związku z informacjami kierowanymi do Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych przez pielęgniarki realizujące świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 
w formie indywidualnej albo grupowej praktyki dotyczącymi od-
mowy uwzględnienia przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ 
ww. pielęgniarek do objęcia ich wzrostem wynagrodzeń, zwraca-
my się z uprzejmą prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska, 
czy ww. pielęgniarki są uprawnione do wzrostu wynagrodzeń.

W szczególności uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska, czy 
ww. pielęgniarki, które bezpośrednio zawierają umowę z NFZ na 
realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej są świadczeniodawcami w rozumieniu 
zapisu §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrześ-
nia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)?

Z poważaniem
Teresa Kuziara  

Wiceprezes NRPiP

Do wiadomości:
Marian Zembala - Minister Zdrowia
Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Po-

łożnych w Ministerstwie Zdrowia

Podwyżki wynagrodzeń



87

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 22 października 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0021.172.2015.WW

Pani Beata Cholewka  
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor

Uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 2 października 2015 r. przesłała do Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia pismo, znak: NIPiP-NRPiP-OIE.0602222015. 
Zas tępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
NFZ Daniel Rutkowski, w dniu 14 października br. przesłał infor-
mację do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, iż ze względu 
na wątpliwości w interpretacji, pismo w przedmiotowej sprawie 
zostało przekazane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia. 

Pismo dotyczy odmowy uwzględniania wzrostem wynagrodzeń, 
przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ, pielęgniarek realizu-
jących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej w formie indywidualnej albo grupowej prakty-
ki pielęgniarskiej. Uprzejmie proszę o interpretację wątpliwości 
wskazanych w przedmiotowym piśmie.

Z poważaniem 

NRPiP Wiceprezes  
Teresa Kuziara

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia  
Centrala w Warszawie  
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pani Beata Cholewka  
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, w załącze-
niu przekazuję pismo Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 2 października 2015 r., znak: NIPIP-NRPiP-
OIE.060.222.2015, z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przed-
miotowej sprawie.

Z poważaniem 

Dyrektor Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
Narodowego Funduszu Zdrowia  

Zastępca Dyrektora  
Daniel Rutkowski

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0021.191.2015.WW

Pani/Pan Przewodnicząca/y 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpłynęły pisma infor-
mujące o odmowie uwzględniania wzrostem wynagrodzeń, przez 
niektóre oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, 
pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej albo 
grupowej praktyki pielęgniarskiej. 

W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych o zajęcie sta-
nowiska w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 3 listopada br. do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
wpłynęło pismo (znak: PP-A.0762.14.2015/BW) wraz ze stanowis-
kiem Ministra Zdrowia w ww. sprawie skierowanym do Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W załączeniu przesyłam wymienioną korespondencję.

Z poważaniem

Wiceprezes NRPiP  
Teresa Kuziara

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 29-10-2015 r.

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych 
PP-A.0762.14.2015/BW

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

Odpowiadając na korespondencję z dnia 22 października 2015 r., 
znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.172.2015.WW, w której został pod-
niesiony problem dotyczący odmowy uwzględnienia wzrostem 
wynagrodzeń, przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ, pie-
lęg niarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej albo 
grupowej praktyki pielęgniarskiej, Departament Pielęgniarek i Po-
łożnych przekazuje w załączeniu stanowisko Ministra Zdrowia 
skierowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przed-
miotowej sprawie - pismo z dnia 27 października 2015 r., znak: 
MZ-PP-P.078.2.2015 (tb), do wiadomości i wykorzystania.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 2015-10-27

Minister Zdrowia 
MZ-PP-P.078.2.2015(tb)

Pan Tadeusz Jędrzejczyk  
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, uprzejmie informuję, że u świadczeniodawców, bez względu 
na formę organizacyjne-prawną, posiadających umowy o udziela-
nie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej, w tym opieki długoterminowej 
domowej, świadczenia będą objęte zwiększonym finansowaniem 
poprzez wzrost stawki za osobodzień dla pielęgniarek.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Podsekretarz Stanu  
Anna Łukasik

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0021.189.2015.WW

Pani/Pan Przewodnicząca/y 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W dniu 9 października 2015 roku do Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia (znak: 
PP-WPS.0761.6.2015), w którym przedstawione zostały propozycje 
średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi skład-
nikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik 
etatu pielęgniarek i położnych, w jednostkach podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych z budżetu 
państwa.

Przedstawione dane nie zawierały wszystkich rodzajów stacji 
sanitarno-epidemiologicznych w związku z czym Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych wystosowała w tej sprawie pismo do Mi-
nistra Zdrowia, na które otrzymała odpowiedź w dniu 3 listopada 
br., którego treść przesyłam w załączeniu.

Wiceprezes NRPiP  
Teresa Kuziara

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 20 października 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0021.176.2015

Pan prof. Marian Zembala  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Uprzejmie dziękuję za pismo (znak: PP-WPS.0761.6.2015) przesła-
ne w dniu 9 października 2015 roku, w którym przedstawione zos-
tały propozycje średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszyst-
kimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat 
albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, zatrudnionych 
w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. Niepokojące jest jednak, że przesłane przez Ministerstwo 
Zdrowia dane nie obejmują wszystkich jednostek finansowanych 
z budżetu państwa podległych Ministrowi Zdrowia. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wzrostem wynagrodzenia, 
objęte miały zostać pielęgniarki i położne pracujące we wszystkich 
rodzajach stacji sanitarno-epidemiologicznych (również powia-
towych i wojewódzkich), nie tylko wymienionej: granicznej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. W związku z powyższym zwracam 
się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Prezes NIPiP 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Podwyżki wynagrodzeń
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia  
PP-W.0762.8.2015.ML

Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

W związku z pismem znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.176.2015 z dnia 
20 października 2015 r. dotyczącym zapytania w sprawie dodatko-
wych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagro-
dzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie wyjaśniam. 

Działalność granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych 
jest nadzorowana przez Ministra Zdrowia, natomiast wojewódzkie 
i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne podlegają po-
szczególnym wojewodom. Niezależnie od powyższego, na wniosek 
Ministra Zdrowia, budżety wojewodów zostały zwiększone przez 
Ministra Finansów o środki finansowe pozwalające na przyznanie 
podwyżek pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w wojewódz-
kich i powiatowych stacjach sanitarno-epiderniologicznych w wy-
sokości średnio 400 zł miesięcznie na etat od 1 września br.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  

 
Podsekretarz Stanu  

Anna Łukasik

Podwyżki wynagrodzeń
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Przenoszenie na inne oddziały

I  
nformacja NRPiP

Informacja na temat działań  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

dotyczących przenoszenia pielęgniarek i położnych  
na oddziały i stanowiska pracy  

nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym  
w niektórych podmiotach leczniczych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła w dniu 25 mar-
ca 2015 roku stanowisko Nr 19 w sprawie przenoszenia pielęg-
niarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowia-
dające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach 
leczniczych. Powyższe stanowisko, w dniu 25 maja 2015 roku, 
zostało przesłane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wstrzymania sto-
sowanych w niektórych podmiotach leczniczych praktyk w tym 
zakresie (pismo NRPiP do Ministra Zdrowia i stanowisko NRPiP 
w załączeniu).

Przedmiotowe stanowisko zostało podjęte na podstawie infor-
macji z 45 okręgowych rad pielęgniarek i położnych, do których 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się z zapyta-
niem o występowanie powyższych sytuacji. Przeprowadzona 
analiza odpowiedzi potwierdziła występowanie ww. problemów 
w podmiotach leczniczych na terenie działania 7 oipip, co stanowi 
15,56% przekazanych informacji z 45 oipip.

Ponadto 6 okręgowych izb pielęgniarek i położnych (co stanowi 
13,33% przekazanych odpowiedzi z 45 oipip) zaznaczyło, iż z nie-
oficjalnych informacji wynika, że problem ten także występuje 
na terenie ich okręgu.

W odpowiedzi na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Ministerstwo Zdrowia skierowało pisma do:

- Państwowej Inspekcji Pracy o uwzględnienie w ramach pro-
wadzonych kontroli zagadnień związanych z występowaniem 
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sytuacji opisanych w piśmie NRPiP oraz czy takie sytuacje 
nie naruszają przepisów prawa pracy,

- Głównego Inspektoratu Sanitarnego o zwrócenie uwagi 
w ramach przeprowadzanych kontroli na przypadki prze-
noszenia pielęgniarek i położnych pomiędzy oddziałami, 
w szczególności zwrócenia uwagi, czy kierownicy podmio-
tów leczniczych realizują zadania zgodnie z art.11 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 
947 z późn. zm.),

- Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o zajęcie stano-
wiska dotyczącego problemu zmuszania pielęgniarek i po-
łożnych do rozpuszczania leków cytostatycznych w aptece, 
z powodu braku farmaceuty.

Odpowiedzi i stanowiska powyższych instytucji zostały prze-
kazane przez Beatę Cholewkę Dyrektora Departamentu Pielęg-
niarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 
8 października 2015 roku (pismo w załączeniu).

W opinii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w świe-
tle obowiązujących przepisów prawa przygotowywanie leków 
cytostatycznych przez pielęgniarki i położne nie należy do ich 
kompetencji i nie powinno mieć miejsca, gdyż stanowi narusze-
nie ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne. 
Sporządzanie leków cytostatycznych należy do wyłącznych kom-
petencji zatrudnionego w aptece szpitalnej farmaceuty (pismo 
GIF w załączeniu).

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła stanowisko, w któ-
rym wyjaśnia, iż kontrole prowadzone przez inspektorów pracy 
w podmiotach leczniczych obejmują badanie przestrzegania prze-
pisów prawa pracy m.in. w zakresie treści stosunku pracy, w tym 
miejsca wykonywania pracy wskazanego w umowach o pracę 
zawartymi z pracownikami, w tym pielęgniarkami i położny-
mi. Od kwietnia br. zakres kontroli został rozbudowany o za-
gadnienia dotyczące powierzania pielęgniarkom przygotowania 
leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych. W razie 
stwierdzenia takich przypadków inspektorzy pracy informują 

Przenoszenie na inne oddziały



97

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

właściwego wojewodę oraz właściwego inspektora nadzoru far-
maceutycznego.

Nie jest możliwe poszerzenie obecnego zakresu kontroli pro-
wadzonych przez inspektorów pracy w podmiotach leczniczych 
o zagadnienia dotyczące spełniania przez pielęgniarki kwalifika-
cji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy, gdyż rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami, a także ustawa o zawodach pielęgniarki 
i położnej, nie są przepisami prawa pracy, nie podlegają zatem 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z przepisami usta-
wy o działalności leczniczej, organami powołanymi do kontroli 
w tym zakresie jest minister zdrowia oraz organ założycielski 
(pismo PIP w załączeniu).

Ministerstwo Zdrowia popiera także opinię konsultanta kra-
jowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Beaty 
Ochockiej w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych 
w trakcie dyżuru, gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy 
w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały. 

W opinii konsultanta pielęgniarki operacyjne w czasie pełnie-
nia dyżuru na bloku operacyjnym nie powinny być kierowane do 
pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami w innych oddzia-
łach szpitala w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne. 
Są to działania niewłaściwe, gdyż naruszają zasadę hermetyzacji 
bloku (opinia konsultanta w załączeniu).

Opracowała
Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP

Przenoszenie na inne oddziały
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O  
pinia Konsultanta Krajowego

Opinia Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

w sprawie 

delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, 
podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy  

w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały  
np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, 

izbę przyjęć czy szpitalny oddział ratunkowy

Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom 
operacyjnym jest zapewnienie pacjentowi, u którego przeprowa-
dzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa, także takie pos-
tępowanie, które nie prowadzi do powstania u pacjenta zakaże-
nia szpitalnego, za które byłaby odpowiedzialna pielęgniarka, 
a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne 
elementy wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia i organizacji 
pracy.

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki ope-
racyjne są zobowiązane do przestrzegania wielu procedur tych 
o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynika-
jących ze specyfiki bloku operacyjnego. W myśl zapisów usta-
wy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie i przestrzeganie pro-
cedur zapewniających ochronę przed zakażeniami szpitalnymi 
odpowiedzialny jest kierownik podmiotu.

Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględ-
nia także aspekt prawidłowej organizacji pracy. Decyzje admi-
nistracyjne, które zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom 
operacyjnym w trakcie dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby 
wykonywać pracę w innych oddziałach w mojej opinii są nie-
właściwe, bowiem naruszają zasadę tzw. hermetyzacji bloku.  

Przenoszenie na inne oddziały



99

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Po wejściu w obręb bloku, ubraniu czystych ubrań operacyjnych, 
czapki, maski i zdezynfekowanego obuwia, personel nie może 
opuszczać bloku. Jest to jedna z zasadniczych zasad ograniczają-
cych i umożliwiających eliminację ryzyka powstawania zakażeń 
szpitalnych. W przypadku przemieszczania się personelu szpita-
la pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się 
zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne oddziały szpitalne, po-
mimo stosowania środków prewencyjnych takich jak mycie rąk, 
może dojść do wzrostu ryzyka transmisji zakażeń i translokacji 
endogennej flory oddziałów i zatrudnionego personelu. Taki 
ruch personelu ma charakter krzyżowy i w mojej opinii rodzi 
niebezpieczny wzrost ryzyka transmisji zakażeń szpitalnych, nie 
sprzyja zachowaniu reguł higieny. Od pielęgniarek operacyjnych 
wymaga się rzetelnego przestrzegania ogromnej odpowiedzial-
ności zawodowej, umiejętności znakomitej organizacji stano-
wiska pracy, wysokiego reżimu sanitarno-higienicznego, ładu 
i porządku. Jednak, aby wymagać od wysoko wykwalifikowanej 
kadry personelu pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego takich efektów, w pierwszej kolejności muszą być 
stworzone odpowiednie warunki pracy.

Pragnę zauważyć, iż wyżej opiniowany problem został przeze 
mnie podjęty już w roku 2008 i upubliczniony w dokumencie 
pod nazwą „Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęg-
niarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 1900 
do 700 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale 
dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne”. 
Od tego czasu moja opinia w tej sprawie nie uległa zmianie, stała 
się bardziej aktualna, biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia 
i sytuację w zakresie zakażeń, ich aspekty prawne, prawa pac-
jentów, aspekt roszczeń w kontekście zdarzeń medycznych oraz 
odpowiedzialność i etykę zawodu pielęgniarskiego.

Wniosek:

Pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku 
operacyjnym nie powinny być kierowane do pomocy w spra-

Przenoszenie na inne oddziały
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wowaniu opieki nad pacjentami w innych oddziałach szpitala 
w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne. 

Reasumując: 

Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie prewencji zaka-
żeń przez kadrę kierowniczą szpitali, w tym bloków operacyjnych 
w porozumieniu z personelem stanowią najlepszą gwarancję wy-
sokiej jakości świadczeń i bezpieczeństwa chorych i personelu.

Katowice, dnia 19.05.2013 r. 

Podpisano
dr n. med. Beata Ochocka

Konsultant Krajowy  
w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Przenoszenie na inne oddziały
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P  
ismo do Ministra Zdrowia

Warszawa. dnia 25 maja 2015 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0028.2.201SJK-P

Pan Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam stanowisko Nr 19 Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przeno-
szenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjami zawodowym w niektó-
rych podmiotach leczniczych, z prośbą o podjęcie działań mają-
cych na celu wstrzymanie i stosowanych w niektórych podmiotach 
leczniczych praktyk w tym zakresie. Powyższe stanowisko zostało 
podjęte na podstawie danych przekazanych z 45 okręgowych rad 
pielęgniarek i położnych. do których Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych zwróciła się z zapytaniem o występowanie sytuacji 
w podmiotach leczniczych, w których pielęgniarki i położne są od-
delegowane do wykonywania zadań zawodowych na oddziałach, 
na których wymagane są specjalistyczne kwalifikacje pielęgniarki  
i położnej. Na podstawie przesłanych odpowiedzi stwierdzono 
występowanie ww. problemów w podmiotach leczniczych na te-
renie działania 7 oipip co stanowi 15.56% przekazanych informacji 
z 45 oipip. Przykłady oddelegowania pielęgniarek i położnych do 
wykonywania czynności zawodowych w innych oddziałach:

- pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniars-
twa neonatologicznego została przeniesiona do poradni me-
dycyny pracy;

- podczas dyżuru pielęgniarka rano wykonuje czynności zawo-
dowe na bloku operacyjnym a po zakończeniu planowych 
zabiegów operacyjnych - na oddziale chirurgii lub szpitalnym 
oddziale ratunkowym;

Przenoszenie na inne oddziały
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- pielęgniarka anestezjologiczna pełni dyżury nocne jednoosobo-
wo w oddziale anestezjologii oraz sali wybudzeń; w przypad-
ku gdy musi iść na salę operacyjną zastępuje ją pielęgniarka 
z innego oddziału;

- pełnienie dyżuru na bloku operacyjnym przez jedną pielęgniar-
kę operacyjna; w przypadku zabiegu operacyjnego wzywa się 
pielęgniarkę do asystowania z izby przyjęć;

- przesuwanie nowozatrudnionych położnych po ukończeniu 
szkoły do pełnienia dyżurów na sali pooperacyjnej, gdzie jest 
tylko jedna pielęgniarka anestezjologiczna;

- przeniesienie z oddziału lub ZOL-u do izby przyjęć lub do innych 
oddziałów. np. psychiatrycznych;

- przeniesienie pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniars-
twa pediatrycznego z oddziału neonatologicznego do pracy 
w oddziale psychiatrycznym;

- zmuszanie pielęgniarek do rozpuszczania leków cytostatycz-
nych w aptece, z powodu braku farmaceuty. W tym czasie na 
oddziale pozostaje najczęściej jedna pielęgniarka;

- kierowanie pielęgniarek z innych oddziałów do pracy na bloku 
operacyjnym jako pielęgniarki asystujące.

Ponadto 6 okręgowych izb pielęgniarek i położnych (co stanowi 
13.33% przekazanych odpowiedzi z 45 oipip) zaznaczyło, iż z nie-
oficjalnych informacji wynika. że problem ten także występuje.

Wyrażam nadzieję na przychylność Pana Ministra dla działań Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które zmierzają do zapew-
nienia odpowiedniego poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych 
przez pielęgniarki i położne zgodnie z kwalifikacjami zawodo-
wymi ustalonymi w obowiązujących przepisach. Przestrzeganie 
powyższych standardów warunkuje bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjentów.

Z poważaniem 
Prezes NRPiP  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Przenoszenie na inne oddziały
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P  
ismo Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
Departament Nadzoru

Pani dr n. zdr. Beata Cholewka 
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
Ministerstwa Zdrowia

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07. 2015 r. odnośnie zmuszania 
pielęgniarek i położnych do rozpuszczania leków cytostatycz-
nych w aptece z powodu braku farmaceuty, wyjaśniam: Zgodnie 
z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) apteki szpi-
talne zaopat rują szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów 
leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne.

Apteki szpitalne są placówkami ochrony zdrowia publicznego, 
w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne ok-
reślone w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne, a ponadto świadczą usługi farmaceutyczne wy-
mienione w art. 86 ust. 3 ww. ustawy, obejmujące:

1) sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego;
2) sporządzanie leków do żywienia dojelitowego;
3) przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym le-

ków cytostatycznych;
4) sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych na pot-

rzeby udzielania świadczeń pacjentom danego podmiotu 
leczniczego;

5) wytwarzanie płynów infuzyjnych;
6) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze 

i wyroby medyczne;

Przenoszenie na inne oddziały
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7) przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy do-
otrzewnowej;

8) udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
9) udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie 

szpitala;
10) udział w racjonalizacji farmakoterapii;
11) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produk-

tami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.

W rozumieniu przytoczonych przepisów sporządzanie leków cy-
tostatycznych jest usługą farmaceutyczną, a miejscem świadczenia 
usług farmaceutycznych jest apteka.

Należy podkreślić również, że sporządzanie leków cytostatycz-
nych należy do wyłącznych kompetencji zatrudnionego w apte-
ce szpitalnej farmaceuty (zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, posiadający dwulet-
nią praktykę w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać 
czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu 
preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 
oraz pkt 6 ww, ustawy).

Podsumowując, w świetle obowiązujących przepisów prawa 
przygotowywanie leków cytostatycznych przez pielęgniarki i po-
łożne nie należy do ich kompetencji i nie powinno mieć miejsca, 
gdyż stanowi rażące naruszanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
- Prawo farmaceutyczne.

Dyrektor Departamentu Nadzoru  
Barbara Walenciuk

Przenoszenie na inne oddziały
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 08.10.2015

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych
PP-WP8.024.1.2015

Pani dr n. med.  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!

W związku z pismem nadesłanym w sprawie przenoszenia pie-
lęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowia-
dające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach 
leczniczych, uprzejmie wyjaśniam. Przedstawiona przez NRPiP 
prośba o podjęcie działań przez Ministra Zdrowia w zakresie pow s-
trzymania stosowanych w niektórych podmiotach leczniczych ww. 
praktyk ze względu na swój szeroki charakter została skonsulto-
wana z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Państwową 
Inspekcją Pracy. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia popiera opinię 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych 
w trakcie dyżuru` gdy nie odbywają się zabiegi do pomocy w spra-
wowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały.

W opinii GIF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy-
gotowanie leków cytostatycznych przez pielęgniarki i położne nie 
należy do ich kompetencji i nie powinno mieć miejsca, gdyż sta-
nowi rażące naruszenie ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. Nr45, poz. 271, z późn. zm). 

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła stanowisko, iż kontrole 
inspektorów pracy w podmiotach leczniczych obejmują bada-
nie przestrzegania przepisów prawa pracy min. w zakresie treści 
stosunku pracy, w tym miejsca wykonywania pracy wskazanego 
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w umowach o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami, 
w tym pielęgniarkami i położnymi. W przypadku wniosków skła-
danych przez organizacje związkowe lub Ministerstwo Zdrowia 
pracowników zakres kontroli jest poszerzany o problematykę 
wskazaną we wniosku. W opinii PIP od kwietnia 2015 r. zakres 
kontroli został rozbudowany o zagadnienie dotyczące powierzenia 
pielęgniarkom przygotowania leków cytostatycznych w dawkach 
indywidualnych.

W razie stwierdzenia takich przypadków inspektorzy pracy infor-
mują właściwego wojewodę oraz właściwego inspektora nadzoru 
farmaceutycznego. Dlatego też, zdaniem PIP aktualnie nie ma 
możliwości poszerzenia dotychczasowego zakresu kontroli pro-
wadzonych przez inspektorów pracy w podmiotach leczniczych 
o zagadnienia dotyczące spełniania przez pielęgniarki i położne 
kwalifikacji wymaganych na zajmowanym przez nie stanowisku.

Zgodnie ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego prawidłowo funkcjonujący 
system kontroli zakażeń szpitalnych uwzględnia także aspekt 
prawidłowej organizacji pracy. Decyzje administracyjne, które 
zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom operacyjnym w trak-
cie dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać pracę w in-
nych oddziałach są niewłaściwe, naruszają zasadę hermetyzacji 
bloku.

W opinii Departamentu Pielęgniarek i Położnych przypadki łą-
czenia pracy w różnych komórkach organizacyjnych powinny być 
każdorazowo oceniane indywidualnie. Szczegółowe informacje 
w przedmiotowej sprawie zostały przedstawione w stanowiskach 
ww. instytucji, które przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem 

Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Przenoszenie na inne oddziały
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P  
ismo Państwowej Inspekcji Pracy

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy  
Główny Inspektorat Pracy

Pani Beata CHOLEWKA  
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  
w Ministerstwie Zdrowia

W związku z pismem z dnia 29 lipca 2015 r., znak: PP-WPS024.1. 
2015, dotyczącym uwzględnienia w ramach kontroli prowadzonych 
przez Państwową Inspekcję Pracy zagadnień poruszonych w stano-
wisku Nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 mar-
ca 2015 r. w sprawie przenoszenia pielęgniarek i położnych na 
oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom 
zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych, Departament 
Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie informuje: 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U, z 2015 r. poz. 618) podmiot leczni-
czy jest obowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych 
wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełnia-
jące wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 
Stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnia się 
pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmo-
wanego stanowiska. Ustawodawca nałożył na ministra właściwego 
do spraw zdrowia obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych ro-
dzajach stanowisk pracy w ww. podmiotach - realizując ten obo-
wiązek minister winien kierować się bezpieczeństwem pacjentów 
oraz potrzebą zapewnienia efektywności zatrudnienia (art. 50 
ust. 5 ww. ustawy). Kwestie te reguluje obecnie rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie Kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
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stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami (Dz.U. Nr 151, póz. 896).

Z kolei zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej 
zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

W myśl art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. póz. 640) Państwowa Inspekcja 
Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących le-
galności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Uszczegóławiając, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynag-
rodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych 
z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełno-
sprawnych.

Kodeks pracy w art. 9 § 1 definiuje pojęcie prawa pracy jako 
przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wyko-
nawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodaw-
ców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych 
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i sta-
tutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Zważywszy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami, jak i ustawa o za-
wodach pielęgniarki i położnej, nie są przepisami prawa pracy, 
nie podlegają zatem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej, organami powołany-
mi do kontroli w przedmiotowym zakresie jest minister właściwy 
do spraw zdrowia oraz podmiot tworzący.

Należy również podkreślić, że spełnienie wymaganych kwalifi-
kacji przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych stanowi 
podstawę do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowot-
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nych w danym rodzaju lub zakresie z płatnikiem świadczeń, jakim 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, iż kontrole prowadzone przez 
ins pektorów pracy w podmiotach leczniczych obejmują bada-
nie przestrzegania przepisów prawa pracy m.in. w zakresie treści 
stosunku pracy, w tym miejsca wykonywania pracy wskazanego 
w umowach o pracę zawartych z poszczególnymi pracownika-
mi, w tym pielęgniarkami i położnymi. W przypadku wniosków 
(organizacji związkowych, pracowników itd.) zakres kontroli jest 
poszerzany o problematykę wskazaną we wniosku. Od kwietnia 
br. zakres kontroli został rozbudowany o zagadnienia dotyczące 
powierzania pielęgniarkom przygotowywania leków cytostatycz-
nych w dawkach indywidualnych. W razie stwierdzenia takich 
przypadków inspektorzy pracy informują właściwego wojewodę 
oraz właściwego inspektora nadzoru farmaceutycznego.

Wobec powyższego nie ma możliwości poszerzenia dotychcza-
sowego zakresu kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy 
w podmiotach leczniczych o zagadnienia dotyczące spełniania 
przez pielęgniarki i położne kwalifikacji wymaganych na zajmo-
wanym przez nie stanowisku.

Wicedyrektor Departamentu Prawnego  
Anna Marluszewicz

Przenoszenie na inne oddziały
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S  
tanowisko Naczelnej Rady PiP

Stanowisko Nr 19  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

przenoszenia pielęgniarek i położnych  
na oddziały i stanowiska pracy  

nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym  
w niektórych podmiotach leczniczych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Ministra 
Zdrowia o podjęcie działań, mających na celu powstrzymanie 
praktyki niektórych podmiotów leczniczych dotyczących prze-
noszenia zatrudnionych pielęgniarek i położnych na oddziały 
i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawo-
dowym.

Z informacji otrzymanych z Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych wynika, iż w niektórych podmiotach leczniczych 
stosowane są praktyki polegające na przenoszeniu zatrudnio-
nych pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym, tj.: w sytuacji, 
w której przenoszona pielęgniarka położna nie posiada specja-
listycznego przeszkolenia.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy personelu medycz-
nego, tj. m.in. pielęgniarek i położnych, może być oparte na prze-
pisach kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy; t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm., dalej „kp”), który 
reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1) kp umowa o pracę określa strony 
umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy 
i płacy, a w szczególności rodzaj pracy. W myśl zaś art. 42 § 4 
kp, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy 
nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przy-
padkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż 
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określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 mie-
sięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia 
wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zatem, pielęgniarka i położna zatrudniana indywidualnie przez 
podmiot leczniczy, choćby bez przybliżenia w umowie o pracę 
stanowiska pracy lub oddziału, na którym ma wykonywać pra-
cę, niewątpliwie nie może wykonywać pracy, do której nie ma 
wystarczającego przygotowania zawodowego. Przeniesienie jej 
więc na stanowisko lub oddział, na którym wykonywanie pracy 
łączy się z koniecznością posiadania specjalistycznego szkolenia, 
nie znajduje uzasadnionej podstawy prawnej.

Praktyka opisywana powyżej zagraża wypełnianiu wysokich 
standardów pracy pielęgniarek i położnych czy ich bezpieczeń-
stwu pracy, ale przede wszystkim stanowić może zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pacjentów. Stosownie do treści art. 11 ust. 1 usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.), pielęgniarka i położna 
wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego 
bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy me-
dycznej.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk

Przenoszenie na inne oddziały
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Recepty pielęgniarskie

R  
ecepty pielęgniarskie

Pielęgniarki i położne, od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze 
swoimi kwalifikacjami będą mogły samodzielnie ordynować ok-
reślone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wystawiać na nie recepty.

10 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wykazu substancji 
czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów me-
dycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1739). Natomiast w dniu 28 października 2015 roku Minister 
Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie recept wystawianych 
przez pielęgniarki i położne.

Powyższe rozporządzenia umożliwią pielęgniarkom i położnym 
od 1 stycznia 2016 roku wykonywanie nowych zadań zgodnie 
z uprawnieniami nadanymi przez art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 
2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1435 ze zm.)

Zgodnie z wykazem ustalonym w rozporządzeniu pielęgniarki, 
posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa i położne z tytułem 
magistra położnictwa, oraz pielęgniarki, położne z tytułem 
spec jalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą samodzielnie or-
dynować określone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wystawiać na nie 
recepty. Mogą także wystawiać skierowanie na wykonanie badań 
diagnostycznych. Natomiast pielęgniarki, położne posiadające 
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo będą miały prawo wystawiania 
re cepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego 
przez naczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
zgodnie z zaleceniami lekarza.

Z ustawowych uprawnień będą mogły skorzystać pielęgniarki 
i położne, które ukończą kurs specjalistyczny w zakresie Ordy-
nowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położ-
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nych. Obowiązek ukończenia tego kursu nie dotyczy pielęgniarek 
i położnych, które w kształceniu zawodowym na studiach lub 
w ramach kształcenia na specjalizacjach nabyły wiedzę objętą 
takim kursem.

Kursy specjalistyczne przygotowujące pielęgniarki i położne do 
nowych zadań, będą realizowane w ramach pozyskanych fun-
duszy ze środków europejskich. Ministerstwo Zdrowia obecnie 
ogłosiło konkurs na ich realizację, a pierwsze szkolenia rozpoczną 
się w I kwartale 2016 roku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Zdrowia projekt prog-
ramu kształcenia przewiduje, że kursy będą trwały:

45 godzin - dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do 
wypisywania recept na leki oraz środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 
leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich,

65 godzin - dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do 
samodzielnej ordynacji leków zawierających określone sub-
stancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne oraz wystawiania na nie 
recept lub zleceń.

Od roku akademickiego 2016/2017 programy kształcenia za-
wodowego na studiach na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo będą zawierały treści związane z nowymi uprawnieniami 
zawodowymi, co oznacza, że absolwenci objęci tymi programami 
nie będą musieli kończyć kursów specjalistycznych w tym zak-
resie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 
roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w le-
kach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 
diagnostycznych jest dostępne pod adresem:

 http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1739

Opracowała
Jolanta Kubajka-Piotrowska 

Dział merytoryczny w biurze NIPiP

Recepty pielęgniarskie
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W  
ystawianie recept

Co się zmieni  
w zawodach pielęgniarki i położnej  

od 3 listopada 2015?

3 listopada wejdą w życie przepisy zwiększające uprawnienia 
zawodowe pielęgniarek i położnych, m.in. do wystawiana recept 
na niektóre leki.

19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opubliko-
wana ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. 

Zmienia przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyj-
ne, zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, 
a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych.

Obowiązująca dziś ustawa uznaje działalność dydaktyczną za 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej tylko wtedy, gdy 
dotyczy ona kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych. Dzięki nowelizacji za wykonywanie zawodu można 
uznać także nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych za-
wodów medycznych, jeżeli w programach kształcenia wymagany 
będzie udział pielęgniarki lub położnej.

Nowelizacja eliminuje także wątpliwości interpretacyjne doty-
czące obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego 
pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomo-
we w ramach specjalizacji, a także podjęcia zawodu po przerwie. 
Zgodnie z ustawą pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat, a zamierza go wykonywać, ma obowiązek zawiadomić 
o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz 
odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Okres 
przeszkolenia (maksymalnie 6 miesięcy) będzie wliczał się do 
okresu wykonywania zawodu.

Recepty pielęgniarskie
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Doprecyzowane zostały przepisy ustawy umożliwiające zwięk-
szenie liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, 
które będą mogły corocznie rozpocząć specjalizację dofinanso-
waną ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. 
Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące limitów miejsc szko-
leniowych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szko-
leniowego nie dawały możliwości zwiększenia limitu miejsc 
szkoleniowych w przypadku niepełnego wykorzystania kwoty 
zaplanowanej na to zadanie w budżecie państwa.

Nowe przepisy ułatwiają dostęp cudzoziemców do wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wprowadzają zasadę, że dokumentem poświadczają-
cym umiejętności językowe cudzoziemca jest poświadczenie 
znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję 
egzaminacyjną i skraca czas trwania stażu adaptacyjnego we 
wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy o systemie 
oświaty, ujednolicając wymogi dotyczące odpowiedniego wypo-
sażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekar-
skiej w publicznych szkołach. Dotychczas szkoły wykonywały ten 
obowiązek w różny sposób - zdarzało się, że zapewniane było 
jedynie pomieszczenie (bez wyposażenia).

Ustawa nowelizująca umożliwia ministrowi zdrowia szybsze 
niż dotychczas pozyskiwanie danych dotyczących poziomu za-
bezpieczenia świadczeń pielęgniarskich i położniczych w pod-
miotach leczniczych, uprawniając resort do pozyskiwania ich 
w trybie korespondencji z podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, który stosuje minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek.

Szerszy będzie katalog zadań realizowanych przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych, a finansowanych z budżetu 
państwa (z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia) 
o zadania związane z zawieszaniem, pozbawianiem i ogranicza-
niem prawa wykonywania zawodu oraz prowadzeniem postępo-
wań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze 
względów zdrowotnych.

Recepty pielęgniarskie
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Nowelizacja nadaje pielęgniarkom i położnym posiadającym 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do 
wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń 
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłosze-
nia, czyli 3 listopada 2015 roku. Wyjątkiem jest przepis art. 2, 
dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
w szkołach, który wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Warszawa 22.10.2015

Dorota Gajos-Kaniewska

Tekst pochodzi z serwisu rp.pl, ©Rzeczpospolita
http://www4.rp.pl/lekarze-i-pielegniarki/310229883-co-sie-zmieni...

Recepty pielęgniarskie
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O  
statni dyżur

Ostatni dyżur  
we wrześniu i październiku 2015

Wczoraj licznik na stronie internetowej kampanii „Ostatni dy-
żur” pokazał blisko 220 000 sztuk podpisanych recept! 

Jest to niemały sukces i wspaniały dowód poparcia inicjatywy 
przez społeczeństwo oraz chęć wspólnego działania na rzecz 
walki o zapewnienie Polakom należytej opieki zdrowotnej.

Przypomnijmy co działo się we wrześniu - a działo się na-
prawdę dużo:

- Kampanię „Ostatni dyżur” poparł Lider Partii NOwOCzEsNA 
- Ryszard Petru i podpisał receptę w niestandardowym for-
macie (03.09.15):

- Pracownicy biura NIPiP zbierali petycje i pokazywali społe-
czeństwu spot o pracy pielęgniarki w wirtualnej rzeczywisto-
ści - Oculusa na VII Kongres Stowarzyszenia Kongres Kobiet 
w Warszawie przez biuro NIPiP. Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet przyjęło postulat popierający Ogólnopolską Kampa-
nię Społeczną „Ostatni dyżur”! (11-12 .09.15)

- Wszystkie konferencje prasowe w województwach już za 
nami. We wrześniu odbyło się 8 konferencji w całej Polsce! 
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele macierzystych 
OIPiP oraz przedstawiciele NRPiP. Nie zabrakło również 
polityków oraz lokalnych mediów.

Ostatni Dyżur w październiku.
- Problemy związane z zabezpieczeniem społeczeństwa pol-

skiego w świadczenia pielęgniarek i położnych prezentowano 
również na spotkaniu pt. Debata o zdrowiu organizowanej 
przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. 
Debata odbyła się 8 października br. o godzinie 1200 w Domu 
Lekarza. W debacie uczestniczyła Prezes NRPiP dr n. med. 
Grażyna Rogala-Pawelczyk oraz Wiceprezes NRPiP Teresa 
Kuziara.

Akcja „Ostatni dyżur”
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- W dniach 09-10 października br. kampanię „Ostatni dyżur” 
prezentowano na konferencji w Gdańsku organizowanej 
przez Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa.

Prezes dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk przedstawiła 
aktualną sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce w prezentacji 
inauguracyjnej pt. Rzeczywistość i przyszłość pielęgniarstwa 
i położnictwa.

Opracowała:
Adriana Smoleńska

Dział Merytoryczny NIPiP

Akcja „Ostatni dyżur”
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O  
statni dyżur

Warszawa, dnia 20 października 2015 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP 
DM.0028.05.17.01.2015.AS

Pani/Pan 
Przewodnicząca/y Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych

W związku z poparciem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 
„Ostatni dyżur” przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Met-
ropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski w załączeniu przesyłam „List do wiernych” do wykorzysta-
nia w ramach kampanii.

Z poważaniem 

Prezes NRPiP  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Akcja „Ostatni dyżur”
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O  
statni dyżur

List do wiernych

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą radością pragnę poinformować, iż Jego Ekscelencja 

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu udzielił pasterskie błogosławień-
stwo dla inicjatywy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jaką jest 
Kampania pt. „Ostatni dyżur”.

Życie składa się z pewnych rozdziałów. Ma to swoje dobre strony. 
Przechodząc z jednego etapu w drugi dostajemy od losu idealną szansę, 
by coś zmienić. Dziś jest ten moment, w którym My, Polacy, skupie-
ni w wierze Kościoła Katolickiego możemy walczyć o swoje zdrowie 
i zdrowie Naszych najbliższych.

Sukces kampanii będzie odzwierciedleniem Naszej wspólnej dro-
gi po dobro i należyty szacunek dla ciała i ducha człowieka. Godna 
i holistyczna opieka pielęgniarska i położnicza może być odpowiednio 
zapewniona, a sukces kampanii zależy wyłącznie od Nas, Polaków.

Jesteśmy społeczeństwem silnym, które przetrwało zło otaczające-
go świata, doświadczyło cierpienia i ubóstwa. Jednak siła i wiara w 
Boga zjednoczyła Nas i pomogła odzyskać poczucie bezpieczeństwa, 
wolności i godności.

Dzisiaj znowu stajemy przed trudnym zadaniem. Liczba pielęgniarek 
i położnych nieustanie maleje, maleją Nasze szanse na godną i troskli-
wą opiekę zdrowotną. W najbliższym czasie puste szpitale, brak opieki 
pielęgniarek i położnych w domu, szkole może stać się rzeczywistością. 
Jest to realne zagrożenie dla Naszego zdrowia, ale także wolności, 
poczucia bezpieczeństwa oraz poszanowania godności ciała i ducha.

Tylko ludzie, w których jest siła walki są zdolni zmienić rzeczywi-
stość, dlatego jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o dołączenie 
do akcji i podpisanie petycji. Będzie to wspaniały dowód poparcia 
inicjatywy oraz chęć wspólnego działania na rzecz walki o zapewnienie 
Polakom należytej opieki zdrowotnej.

Warszawa, dnia 15 października 2015 r.
Prezes NRPiP 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Akcja „Ostatni dyżur”
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N  
owe akty prawne

1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o leczeniu niepłodności

2. Dz. U. z 2015 r. poz. 1627 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicz-

nego

3. Dz. U. z 2015 r. poz. 1686 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpo-

wiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych 
i zarodków

4. Dz. U. z 2015 r. poz. 1612 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwaranto-

wanych z zakresu leczenia szpitalnego

5. Dz. U. z 2015 r. poz. 1660 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych in-

formacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegóło-
wego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazy-
wania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych

Nowe akty prawne
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Nowe zarządzeniaPrezesa NFZ

1. Zarządzenie nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków za-

wierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne 
w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

2. Zarządzenie nr 70/ 24315/DSOZ Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r.
zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-

wia określające warunki zawierania i realizacji umów w po-
szczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w 
życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków

3. Zarządzenie nr 67/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z dnia 8 października 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny 

ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej

4. Zarządzenie nr 64/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 września 2015 r.
 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej 

w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 
2015 rok

5. Zrządzenie nr 63/2o15/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków za-

wierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdro-
wotne kontraktowane odrębnie

Nowe akty prawne
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O  
pinia prawna

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP 
D5.015.359.2015.MK

Pani/Pan Przewodnicząca/y 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W związku z wieloma pytaniami Przewodniczących Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych, które wpływają do biura Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położnych w załączniku przesyłam opinię 
prawną Radcy Prawnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
dotyczącą „Pobierania opłaty za dokonanie zmiany we wpisie 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych”.

Z poważaniem 
Wiceprezes  

Teresa Kuziara

Opinia prawna
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O  
pinia prawna

Dotycząca:  
pobierania opłaty za dokonanie zmiany we wpisie  
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wniosek:

Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych obowiązany jest uzyskać wpis do właściwego reje-
stru i dokonać opłaty od tego wpisu. Za wpis do rejestru należy 
rozumieć zarówno dokonanie pierwszego zgłoszenia podmiotu 
w celu jego rejestracji, jak również późniejsze zgłoszenia zmiany 
danych ujawnionych w rejestrze, które także podlegają opłacie.
Stan faktyczny:

Przedmiot zapytania stanowi możliwość pobierania opłat z ty-
tułu dokonania zmian we wpisie do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Ocena prawna:

W kwestii możliwości organizatorów szkolenia podyplomowe-
go obciążania opłatą za dokonania zmiany we wpisie w rejestrze 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych wypada wskazać na treść art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1435), zgodnie z którym to niektóre podmioty 
zamierzające wykonywać działalność w zakresie kształcenia po-
dyplomowego, zobligowane są do składania wniosku o wpis do 
rejestru, zawierającego następujące dane:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania 
lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewi-

dencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotu 
podlegającego obowiązkowi właściwego wpisu;

Opinia prawna
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4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;
5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć 

teoretycznych i praktycznych.
Ponadto konieczne jest również złożenie określonego w przy-

wołanym akcie prawnym oświadczenia. Stosownie natomiast 
z regułą wyrażoną w art. 76 ust. 4 cytowanej ustawy wpis do 
rejestru podlega opłacie. Sposób obliczania jego wysokości unor-
mowany został zaś w ust. 5 przywoływanego przepisu i tak wy-
nosi ona 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 
ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Skoro jak wskazano, po myśli art. 76 ust. 4 ustawy, to wpis do 
rejestru podlega opłacie, wymaga rozważenia, co należy rozu-
mieć pod pojęciem wpisu podlegającego opłacie, o którym mowa 
w art. 76 ust. 4 ustawy. W ocenie autora niniejszej opinii, w wy-
mienionej regulacji mowa jest o każdym wpisie, mocą którego 
dojdzie do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, a więc 
zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdą zmianę jego doty-
czącą. Ujawnianie danych w rejestrze bowiem zawsze następuje 
na podstawie wpisu do tego rejestru, czy to danych pierwotnych, 
czy to w wyniku modyfikacji zawartych w jego treści informacji. 
Ustawa zaś nie operuje pojęciem „zmiany wpisu” a art. 76 ust. 
4 ustawy dotyczy każdego wpisu i nie odwołuje się jedynie do 
wpisu, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

Uzupełnieniem powyższych rozważań są dwie okoliczności.
Po pierwsze, w treści samej ustawy art. 49 ust. 5 stanowi, iż wpis 

do rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
wykonujących na terenie tej izby czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej jest bezpłatny, podobnie jak dokonywa-
nie zmian w tym rejestrze (zatem ustawa nie operuje tu pojęciem 
„zmiany wpisu”)..

Zatem w przypadku zmian, ustawodawca posługuje się poję-
ciem „zmian w rejestrze” a nie: „zmian we wpisie” a oczywistym 

Opinia prawna
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jest, że owe zmiany w rejestrze dokonywane są na podstawie 
wpisów.

Po drugie, wskazać należy na względy celowościowe wskaza-
nego przepisu. Pojęcie opłaty nie zostało w ustawie zdefinio-
wane. Zatem wydaje się uzasadnione sięgnięcie do jej definicji, 
sformułowanej na gruncie prawa publicznego. W judykaturze 
w tej kwestii wskazuje się, że podstawowymi cechami opłaty są: 
przymusowość, ekwiwalentność i bezzwrotność (por. np. wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
15 kwietnia 2008 r. sygn. II OSK 408/07, wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
30 lipca 2009 r. sygn. II SA/Go 373/09, wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.11.2008 r. sygn. II 
OSK 1316/07 i wiele innych.)

Z kolei pod pojęciem ekwiwalentności rozumieć należy co do 
zasady równowartość tego, co otrzymują obie strony stosunku 
prawnego w zamian za ich zachowanie. Zatem w omawianym 
stanie rzeczy, w zamian za dokonanie określonego wpisu (pod-
jęcie szeregu czynności zmierzających do ujawnienia danych 
w rejestrze) organ otrzymuje określona kwotę, pozwalającą na 
pokrycie poniesionych przezeń kosztów.

W kontekście powyższego, opłatę za uiszczenie wpisu należy 
utożsamiać z ekwiwalentem za dokonanie czynności związanych 
z ujawnieniem danych w rejestrze.

Reasumując, opłacie podlega wpis do rejestru, który zgodnie 
z regułą sformułowaną w art. 76 ust. 6 ustawy stanowi przychód 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych albo Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru.

Uzasadnione wydaje się także twierdzenie, zgodnie z którym 
zgłoszenie zaistnienia zmian w danych podlegających wpisowi 
do rejestru powinno podlegać opłacie przewidzianej za wpis.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r. 
Piotr Siłakiewicz  

Radca Prawny

Opinia prawna
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka lub położna powinna poinformować  
okręgową radę pielęgniarek i położnych  
o aktualnym miejscu jej zatrudnienia?

Obowiązek poinformowania przez pielęgniarkę o aktualnym 
miejscu zamieszkania Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, 
której jest członkiem - wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1435 ze zm.), w myśl którego pielęgniarka i położna 
wykonujące zawód w formach, o których mowa w art. 19 ust. 1 
pkt 1-3 tej ustawy (a więc w ramach umowy o pracę, w ramach 
stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej) 
są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku 
służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie 
okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na 
miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wy-
konywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu;

2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na 
czas określony - datę zakończenia umowy;

3) miejsce wykonywania zawodu.

Ponadto w myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy pielęgniarka i położna 
wykonujące zawód w powyżej wskazanych formach są obowią-
zane również poinformować okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, 
o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Z powyższymi regulacjami koresponduje również brzmienie 
art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zgodnie, z któ-
rym pielęgniarka i położna wpisane do Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych są obowiązane do niezwłocznego za-
wiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
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o wszelkich zmianach jej danych zawartych w tym rejestrze, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Pie-
lęgniarka lub położna powinna w szczególności poinformować 
okręgową radę pielęgniarek i położnych o zmianie danych obej-
mujących nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, 
poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Reasumując, pielęgniarka lub położna powinna poinformować 
ORPiP, której jest członkiem o aktualnym miejscu jej zatrud-
nienia.

Przemysław Ośka
Naczelna Izba  

Pielęgniarek i Położnych
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP 
DS.015.285.2015.MK

Członkowie NRPiP  
VI kadencji

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wystąpienia Pani Iwony Hickiewicz Główne-
go Inspektora Pracy na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w dniu 24 czerwca 2015 r. zgodnie z ustaleniami prze-
kazuje Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2014 roku oraz o sygn. GNP-306-023-82-1/15 z dnia 14 września 
2015 r. stanowiące odpowiedź na niniejsze pytania:

1. Czy pracownik, który ma udzielony urlop szkoleniowy ma 
obowiązek być w pracy jeśli dyżur jest 12 godzinny, a w tym 
samym czasie odbywają się zajęcia dydaktyczne w ilości 6 go-
dzin, czy powinien wracać na pozostałe 6 godzin do pracy?

2. Czy pracownik, który ma odbyć obowiązkowe szkolenie z za-
kresu krwiolecznictwa i jest skierowany i opłacone szkolenie 
przez pracodawcę ma uczestniczyć w ramach swojego urlopu 
wypoczynkowego?

Ponadto informuję, iż na stronie 96 Sprawozdania znajduje się 
rozdział poświęcony egzekwowaniu przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmio-
tach leczniczych.

Z poważaniem 
Wiceprezes  

Teresa Kuziara

Pytania i odpowiedzi
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 14 września 2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy 
Główny Inspektor Pracy

Pani  
Grażyna ROGALA-PAWELCZYK 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Odpowiadając na Pani pismo znak: NIPiP-NRPiP-DS. 015.217.2015. 
MK, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie 
informuje:

Ad 1. 
Zgodnie z art. 1031 §2 k.p. pracownikowi podnoszącemu kwa-

lifikacje zawodowe przysługują: 
1) urlop szkoleniowy; 
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbęd-

ny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz 
na czas ich trwania. Pracownik może skorzystać z urlopu 
szkoleniowego jedynie w ściśle określonych okolicznościach. 
W myśl przepisu art. 1032 § 1 k.p. urlop ten przysługuje w 
wymiarze:

▶ 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eks-
ternistycznych;

▶ 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu ma-
turalnego;

▶ 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe;

▶ 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy 
dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do eg-
zaminu dyplomowego. 

Stosownie do przepisu 1032 § 2 k.p. urlopu szkoleniowego 
udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgod-
nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Z przywoła-
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nych przepisów jednoznacznie wynika, że urlopu szkolenio-
wego udziela się w dniach, nie zaś w godzinach (na cały dzień 
pracy pracownika, nie na jego część).
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na wątpliwości, jakie 
budzi zawarty w Pani pytaniu stan faktyczny, tj. informacja 
o udzieleniu urlopu szkoleniowego na dzień pracy (12 go-
dzinny dyżur), w którym pracownik uczestniczył w sześcio-
godzinnych zajęciach dydaktycznych. Z uwagi na cel urlopu 
szkoleniowego powinien być on udzielany w dniach, w trakcie 
których przeprowadzany jest egzamin, jeżeli są dniami pracy, 
oraz ewentualnie w dniach pracy pracownika bezpośrednio 
poprzedzających egzamin. Natomiast uczestnictwu w zaję-
ciach dydaktycznych służy instytucja przewidziana w art. 1031 
§2 pkt 2 k.p., czyli zwolnienie z całości lub części dnia pracy, 
na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe 
zajęcia oraz na czas ich trwania.

Ad 2.
Pracownik, który podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy, 

korzysta z uprawnień przewidzianych w przepisach art. 1031 
-1035 k.p., m.in. ze zwolnienia z całości lub części dnia pracy, 
na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe 
zajęcia oraz na czas ich trwania (art. 1031 § 2 pkt 2 k.p.). 
Działanie pracodawcy, polegające na zobowiązaniu pracowni-
ka skierowanego na szkolenie do odbycia go w ramach urlopu 
wypoczynkowego, jest bezprawne.

Dyrektor Departamentu Prawnego  
Halina Tulwin

Pytania i odpowiedzi
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P  
ytania i odpowiedzi

Czy położna może wykonywać samodzielnie  
badania USG piersi?

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-den-
tystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 631) absolwent studiów na kierunku położnict-
wo na poziomie studiów I stopnia (licencjat) oraz na poziomie 
studiów II stopnia (magister) w trakcie realizacji programu 
kształcenia zawodowego nie nabywa umiejętności obejmującej 
wykonania badania USG piersi.

Ponadto należy wskazać, iż poprzednio obowiązujące zapisy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczegól-
nych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu two-
rzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 164, poz. 1166 ze zm.) również nie przewidywały możliwości 
uzyskania przez położną z ukończonymi studiami licencjackimi 
i magisterskimi umiejętności wykonania badania USG piersi.

W związku powyższym położna nie może wykonywać samo-
dzielnie badania USG piersi.

Przemysław Ośka
Naczelna Izba  

Pielęgniarek i Położnych
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Postawy Polaków a dym tytoniowy

B  
adania postaw Polaków

Białystok, dn. 10.09.2015 r.
Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Białymstoku 
PZ.966.6.2015

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bia-
łymstoku przesyła najnowsze wyniki badań ankietowych (z lipca 
2015 r.) dotyczących postaw Polaków wobec palenia tytoniu.

Świadczą one o skuteczności dotychczasowych działań anty-
tytoniowych i konieczności podejmowania kolejnych inicjatyw 
prozdrowotnych w środowisku lokalnym w celu ochrony obec-
nych i przyszłych pokoleń przed narażeniem na działanie dymu 
tytoniowego.

 Mając powyższe na uwadze oraz przygotowując się do obcho-
dów Światowego Dnia Rzucania Palenia (19 listopada), Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku planuje 
organizację narady roboczej członków Podlaskiego Wojewódzkie-
go Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych 
Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018, o terminie której 
powiadomimy oddzielnym pismem.

Jednocześnie bardzo proszę o rozważenie możliwości i sposo-
bów włączenia się w planowane działanie.

Z poważaniem
Zastępca Podlaskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Białymstoku 

z up. Maria Siwak
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P  
ostawy Polaków wobec palenia tytoniu

Wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia 
tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez tNs POlskA, na zlece-
nie Głównego Inspektora Sanitarnego jednoznacznie wskazują na 
tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy - z 31% w 2011 
roku do 24% w 2015 roku oraz na wzrost odsetka osób, które 
nigdy nie paliły. 

E-papierosy używa zaledwie 3% ogółu Polaków. Tylko 1% Po-
laków jest przekonany o ich skuteczności w rzucaniu palenia.

Po istotnych zmianach w postawach Polaków, osiągniętych po 
wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach użyteczności pub-
licznej w 2010 roku, obserwuje się wzrost narażenia na bierne 
palenie oraz znaczący wzrost tolerancji w stosunku do łamania 
zakazu palenia.

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane 
paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, 
stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny 
i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 no-
wotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu 
oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka 
płuc to palacze.

Mimo to:
◆ w dalszym ciągu ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy;
◆ tylko 35% palaczy chce podjąć próbę porzucenia nałogu;
◆ co czwarty Polak przyznaje, że pali w obecności dzieci, a co 

ósmy pali w obecności kobiet w ciąży;
◆ aż 18% osób w wieku 15-19 lat narażona jest na bierne palenie 

na terenie placówek edukacyjnych;
◆ i tylko 31% palaczy zetknęło się z informacjami na temat 

rzucania palenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
a 37% Polaków nigdy nie zetknęła się z żadną informacją na 
temat możliwości rzucenia palenia.

Postawy Polaków a dym tytoniowy
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Badania przeprowadzone przez tNs POlskA pozwalają na stwo-
rzenie wizerunku dzisiejszego palacza:

◆ w większości nie planuje rzucić palenia (65%), ani nie podej-
mował w ostatnim roku prób rzucenia palenia (71%);

◆ 59% zaczęło palić między 15 a 19 rokiem życia;
◆ 53% wśród osób bezrobotnych, to codzienni palacze;
◆ 49% osób palących, pali co najmniej paczkę papierosów dzien-

nie;
◆ 42% to osoby o niskim dochodzie (do 1500 zł w gospodar-

stwie domowym);
◆ 40% osób, które oceniają swoją sytuację finansową jako złą, 

to regularni palacze;
◆ 30% osób z wykształceniem podstawowym oraz 34% osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, to regularni 
palacze;

◆ częściej palaczami są mężczyźni niż kobiety (31% wobec 
18%).

W 2014 roku, z uwagi na niepokojące dane epidemiologiczne, 
które wskazywały że w populacji kobiet częstość palenia tytoniu 
utrzymywała się w ostatnich latach na niezmienionym poziomie, 
Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził kampanię eduka-
cyjną skierowaną właśnie do tej grupy odbiorców. 

Wyniki najnowszych badań są potwierdzeniem skuteczności 
przyjętej strategii. Częstość używania wyrobów tytoniowych 
wśród kobiet spadła z 23-24% w latach 2009-2013 do 18% w roku 
2015. Dodatkowo, dzięki szerokiej ofercie programów eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży, w porównaniu do danych z po-
przedniego pomiaru, wzrósł odsetek osób które nigdy nie paliły 
(o 5%).

Mimo widocznych sukcesów w walce z epidemią palenia tyto-
niu, niepokojącym problemem jest duża pobłażliwość i tolerancja 
w stosunku do palenia papierosów. W porównaniu z piciem al-
koholu i zażywaniem środków psychoaktywnych, palenie papie-
rosów należy do zjawisk najbardziej tolerowanych społecznie.

Kolejne edycje badań pokazują wyraźny spadek odsetka osób, 
które zwracają uwagę osobom palącym w miejscach, gdzie jest 

Postawy Polaków a dym tytoniowy



136

Biuletyn nr 96/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

to zakazane. Dodatkowo, jedynie mniej niż połowa Polaków jest 
zdania, że ludzie przestrzegają zakazu palenia tytoniu w miej-
scach publicznych.

Nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. 
Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet cię-
żarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalą-
cych zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 
75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy 
dotyczy kobiet i dzieci (tObACCO AtlAs 2012).

Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 40% domów Polaków, 
pali się tytoń. Większość palaczy deklaruje również, że zdarza 
im się palić w obecności osób niepalących, w tym w obecności 
dzieci i kobiet w ciąży.

W związku z otrzymanymi wynikami należy wyznaczyć prio-
rytetowe działania z zakresu polityki antytytoniowej, które będą 
miały wpływ na ochronę społeczeństwa niepalącego.

Główny Inspektorat Sanitarny,  
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa  

Tel. +48 22 536 13 00, Fax + 48 22 635 61 94 

www.inspektoratgis.gov.pl,  
www.gis.gov.pl

Postawy Polaków a dym tytoniowy
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów pro-
wadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, 
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700 
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
wtorki - godz. 1300-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią środę 

miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek mie-

siąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku  
(budynek administracji Szpitala; pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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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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I  
nformacja

UWAGA

Informacja dla osób składająch wnioski o dofinansowa-
nie kształcenia związanego z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych oraz wniosków o dopuszczenie do kształcenia 
podyp lomowego:

◆ Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze jest warun-
kiem rozpatrzenia wniosku.

◆ Wnioski o dofinansowanie oraz finansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
będą rozpatrywane tylko wtedy kiedy dane zawarte ww 
wnioskach będą zgodne z danymi w Centralnym Re-
jestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku 
wnioski nie będą rozpatrywane.

Informacje
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I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) pielęgniarka i położ-
na posiadająca prawo wykonywania zawodu ma obowiązek 
ustawowy do regularnego opłacania składek na samorząd 
zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować 
wszczę ciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy, iż każda pielęgniarka i położna złożyła 
pisem ne oświadczenie o znajomości powyższych przepisów, 
które jest w posiadaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Informacje
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Projekt graficzny okładki ©, koncepcja typograficzna © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found Białystok «kiwaszko(et)gmail.com» 
tel/fax 85 71-82-177 & mob 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 742-25-17

WYDAWCA:
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

BIULETYN REDAGUJE:
E. Niegierewicz; B. Olejnik; J. Królewska; A. Sienkiewicz 
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


