
Wesołych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz  
zdrowia, pogody ducha  
i wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2018 roku

w imieniu ORPiP życzy

Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP 



Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Koniec roku sprzyja refleksjom i podsumowaniu tego co planowaliśmy na 
początku roku. 

W ogłoszonym w marcu 2017 roku kolejnym już raporcie NRPiP czytamy, 
że  liczba pielęgniarek pracujących systematycznie maleje, że wiek pielęgniarek 
i położnych jest coraz to wyższy, że z roku na rok przybywa pacjentów i osób 
potrzebujących stałej i profesjonalnej opieki, ponieważ rośnie grupa seniorów 
i chorych z powodów cywilizacyjnych. 

Jak podaje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych do 2020 roku zmniejszy 
się liczba zarejestrowanych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych o ponad 20 
tys. Stanowi to realne zagrożenie, że duża grupa obywateli, zwłaszcza tych niżej 
uposażonych, będzie pozbawiona tego typu opieki. Zadanie jakie musimy sobie 
postawić na kolejny rok a może i na lata, to stworzyć takie mechanizmy aby 
zachęcić młodych ludzi do wyboru zawodu pielęgniarki i położnej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku - najlepsze życzenia 
pomyślności i sukcesów w życiu oraz zdrowia i radości w gronie rodzinnym 

w imieniu ORPiP w Białymstoku  
życzy Przewodnicząca 

Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

„szczęśliwi są ci, którzy prostą drogą  
i postępują według prawa Pańskiego

szczęśliwi są ci, którzy Jego świadectw  
i szukają Go całym sercem”

ps 19

Składamy serdeczne gratulacje

Stanisławie Zimnoch
ponownie wybranej Prezes 
Oddziału Białostockiego Katolickiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich,

życzymy potrzebnych łask Bożych na dalsze 
działanie w Służbie Bogu i Środowisku

w imieniu ORPiP w Białymstoku 

Przewodnicząca  
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Gratulacje !

Z okazji obrony pracy doktorskiej 

mgr Bianki Misiak
na temat:
Ocena zasobów zdrowotnych personelu 

pielęgniarskiego po 40 roku życia  
z województwa podlaskiego

w imieniu własnym i ORPiP 
w Białymstoku życzę wielu 
sukcesów i satysfakcji, wspaniałej 
kariery i wiele osiągnięć, a także 
powodzenia w dalszej drodze 
edukacyjnej

Przewodnicząca  
ORPiP w Białymstoku  

Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru 
na stanowisko Przewodniczącej Zarządu Oddziału 
PTP w Białymstoku dla 

dr n. med. Matyldy Sierakowskiej
Ponowny wybór ten jest wyrazem najwyższego po-
parcia, szacunku i zaufania dla Pani wiedzy i umie-
jętności. Świadczy o tym, iż Pani dotychczasowy 
wkład pracy i umiejętności oraz zaangażowanie zo-
stały docenione. 
Jestem przekonana, że będzie Pani nadal wytrwale 
i z entuzjazmem realizowała powierzone Pani za-
dania, a Pani praca na stanowisku Przewodniczącej 
Zarządu wpłynie wydatnie na pozytywny rozwój 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego naszego 
regionu.
Serdecznie również gratuluję wszystkim wybranym 
osobom do Zarządu Oddziału oraz Kół życząc 
owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz naszego 
środowiska.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska



graf. mat CF
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Życzenia i gratulacje

Podziękowania

W imieniu pielęgniarek i położnych SP 
ZOZ MSWiA w Białymstoku serdecznie 
dziękuję za długie lata rzetelnej i niena-
gannej pracy w trosce o dobro pacjenta 

naszej Koleżance 

Wiesławie Gorczyńskiej
starszej pielęgniarce  
Oddziału Geriatrii,  

odchodzącej na zasłużoną emeryturę. 

Niech nasze ciepłe myśli towarzyszą  
Ci na dalszej drodze życia.

Krystyna Baranowska 
Naczelna Pielęgniarka 

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Podziękowania

Maria Dorota Krancewicz

Życzymy Ci abyś pamiętała, że powodze
nie w życiu nie jest czymś oczywistym ani 
naturalnym.
Gdy Ci się powodzi, staraj się gromadzić 
zapasy ciepła na czarne dni, które kiedyś 
na dejdą. Wówczas wystarczy, że ktoś 
po da ruje Ci uśmiech, który pozwoli Ci 
przetr wać wszystko.
Życzymy Ci tyle spokoju, ile tylko po
trzebujesz, tyle szaleństwa, aby życie nie 
wydawało się nudne, tyle szczęścia, abyś 
nie oszalała z nadmiaru i tyle smutku, aby 
równowaga zachowała się po wsze czasy, 
zaś miłości ponad wszystko.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku
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Życzenia i gratulacje

Pani Wiesławie Gorczyńskiej

Pielęgniarce Oddziału Geriatrii Samo
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Minis terstwa Spraw Wew
nętrznych i Adminis tracji w Białymstoku,  

odchodzącej na emeryturę, 

składamy serdeczne podziękowania za lata 
wspólnej pracy, za wzorowe wypełnianie obo
wiązków służbowych, zaangażowanie zawodowe 
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  
i Administracji w Białymstoku



Fot. materiały OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zakończonych kursów podyp-
lomowych które odbywały się w siedzibie Izby:

Fot. 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  
pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Fot. 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Szkolenia podyplomowe



Fot. materiały OIPiP
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Szkolenia podyplomowe

Fot. 3. Kurs specjalistyczny  
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

dla pielęgniarek i położnych

Fot. 4. Kurs specjalistyczny 
 Leczenie ran dla położnych
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Ś  
więto patrona Służby Zdrowia św. Łukasza 

18 października w święto patrona Służby Zdrowia św. Łukasza 
w Archikatedrze Białostockiej została odprawiona w intencji 
wszystkich pracowników Służby Zdrowia uroczysta Msza św. 
celebrowana przez Biskupa Henryka Ciereszko i Kapelanów  
Szpitalnych. 

We mszy uczestniczyły: Przewodnicząca Cecylia Dolińska,  
Sekretarz Beata Olejnik i Skarbnik ORPiP w Białymstoku Do-
rota Rodziewicz w asyście pocztu sztandarowego. 

Święto patrona służby zdrowia
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P  
odlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 25 września 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej 
odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego 
Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Forum, którego inicjatorem jest Izba Adwokacka w Białymsto-
ku, tworzy w sumie 13 podmiotów. To m.in. samorządy zawodo-
we adwokatów, komorników, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek, 
aptekarzy i architektów. 

Podstawowym celem Forum jest umacnianie idei samorząd-
ności oraz umacnianie w świadomości społecznej przekonania 
o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego, któ-
rym w samorządowym państwie prawa powierzono szczególną 
rolę - służbę społeczeństwu oraz Państwu.

Podczas uroczystości Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka wskazała, że Forum powstaje 
po to, by przedstawiciele zawodów zaufania publicznego mieli 
czas i możliwości wspólnych spotkań, gdyż właśnie to Podlaskie 
Forum Zawodów Zaufania Publicznego umożliwi wymianę myśli 

Forum Zawodów Zaufania Publicznego
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i wymianę doświadczeń, która jest niezbędna, by w jak najlepszy 
sposób zadbać o Jednostkę.

Dodać należy, że Forum, które powstało 25 września 2017 r. 
w Białymstoku jest jednym z pierwszych tego typu forów w Pols ce.

Pielęgniarki i położne reprezentowane były przez prezes NRPiP, 
Panią Zofię Małas, Przewodniczące ORPiP w Białymstoku, 
Łomży i Suwałk oraz Konsultantów wojewódzkich, pielęgniar-
ską kierowniczą kadrę podmiotów leczniczych oraz członków 
Prezydium ORPiP w Białymstoku 

 Sygnatariuszami Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Za-
wodów Zaufania Publicznego zostali:

- Izba Adwokacka w Białymstoku,
- Izba Komornicza w Białymstoku, 
- Izba Notarialna w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży,

Forum Zawodów Zaufania Publicznego



Fot. materiały OIPiP
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Forum Zawodów Zaufania Publicznego

- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, 
- Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku,
- Okręg Podlaski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
- Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
- Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Podlaska Okręgowa Izba Architektów,
- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
- RIO Polska Izba Biegłych Rewidentów.
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S  
potkanie emerytek

25 października w siedzibie OIPiP w Białymstoku po raz ko-
lejny odbyło się spotkanie emerytowanych Pielęgniarek i Po-
łożnych. Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska w imieniu 
całego środowiska pielęgniarek i położnych złożyła serdeczne 
podziękowania Paniom, które w tym roku przeszły na emery-
turę. W szczególności dziękowała za wieloletnią, pełną oddania 
pracę, za trud i profesjonalizm w niesieniu pomocy drugiemu 
człowiekowi oraz za wkład wniesiony w rozwój pielęgniarstwa. 
Podkreśliła również, że emerytura dla jednych, to początek zasłu-
żonego odpoczynku dla innych podejmowanie nowych wyzwań 
i odnajdywanie się w nowych rolach.

Na spotkanie przybyło ok. 60 Koleżanek. Dzięki firmie Femalti-
cer Panie otrzymały drobne upominki i mogły w miłej atmosferze 
spędzić wspólnie czas pełen wspomnień. 

Z sentymentem i wzruszeniem wracały do czasów młodości, 
wspominając początki i przebieg swojej pracy zawodowej, dużych 
i małych sukcesów oraz drobnych niepowodzeń. 

Każde takie spotkanie przy filiżance kawy i drobnym poczęs-
tunku jest możliwością podziękowania Koleżankom za ich wie-
loletnią pracę i powodem do refleksji nad tym co za nami i nad 
tym co jeszcze przed nami.

Sekretarz ORPiP Beata Olejnik

Spotkanie emerytek
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K  
alendarium

29.06.2017 Publiczna obrona doktoratu Pani mgr pielęgniarstwa 
Bianki Misiak pt. Ocena zasobów zdrowotnych personelu 
pielęg niarskiego po 40 roku życia z województwa podlaskiego 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska 
oraz Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz.

06.09.2017 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

12.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13-14.09.2017 VIII posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Suwałkach - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

19.09.2017 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła pracow-
nik merytoryczny Dorota Rojsza.

19.09.2017 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

19.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Opieki Stac-
jonarnej.

19.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

19.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

19.09.2017 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.

20.09.2017 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla 
pielęgniarek w Warszawie.

20.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

20.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambula-
toryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń.

Kalendarium OIPiP
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20.09.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

20.09.2017 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny - Leczenie 
ran dla położnych organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

20.09.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

20.09.2017 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.04.2017 
do 30.06.2017.

23.09.2017 Konferencja pt. Opieka nad matką i dzieckiem w prak-
tyce pielęgniarki i położnej organizowana przez firmę edu-
kacja i medycyna w Hotelu ibis w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

25.09.2017 Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego 
Forum Samorządów Zawodu Zaufania Publicznego w Ope-
rze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska i członkowie 
Prezydium.

26.09.2017 Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ MSWiA w Bia-
łymstoku - uczestniczyła Sekretarz OIPiP Beata Janina 
Olejnik.

26.09.2017 XVII Zjazd Delegatów Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku - uczestniczyła 
Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

26-28.09.2017 XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. 
Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych 
Zarządzanie personelem pielęgniarskim organizowana 
przez Polskie Centrum Edukacji w Augustowie w dniach 
26-28 września 2017 r. - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

27.09.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

Kalendarium OIPiP
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27.09.2017 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

28.09.2017 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

29.09.2017 Egzamin wstępny kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

03.10.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

04.10.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 położnej.

05.10.2017 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny - Wy-
konanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych organizowany przez OIPiP 
w Białymstoku.

09.10.2017 Wizytacja Komisji Rewizyjnej za okres listopad 2015 
- październik 2017 przeprowadzona przez Wieceprzewodni-
czącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej Ewę Adamczyk i Człon-
ka Naczelnej Komisji Rewizyjnej Urszulę Jakubowską.

10.10.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.10.2017 Kontrola kompleksowa działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakresie finan-
sów i w sprawach gospodarczych za okres od 01.07.2017 do 
30.09.2017 roku.

11.10.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
12.10.2017 Wizytacja indywidualnej praktyki położnej - Szkoła 

Rodzenia dar - wizytację przeprowadziły pracownik ds. 
merytorycznych Dorota Rojsza i Sekretarz OIPiP Beata 
Janina Olejnik

12.10.2017 Spotkanie partnerów w ramach realizacji programu 
„poMOC, a nie przeMOC” w Komendzie Wojewódzkiej 

Kalendarium OIPiP
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Policji - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

13.10.2017 XV Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 
w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

16.10.2017 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Uni-
wersytecie Medycznym w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

18.10.2017 Kontrola organizatora kształcenia podyplomowego 
Podlaskiego Ośrodka Medycyny Ratunkowej Wojewódzki 
i Nammous Sp. j. w Białymstoku dotycząca kursu spec-
jalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek - 
kontrolę przeprowadziły Sekretarz OIPiP Beata Janina 
Olejnik i Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Elżbieta 
Sienkiewicz.

18.10.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

18.10.2017 Msza św. w intencji pracowników służby zdrowia 
w święto patronalne św. Łukasza - uczestniczyły Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Sekretarz ORPiP Beata 
Janina Olejnik i Skarbnik ORPiP Dorota Rodziewicz w asyś-
cie pocztu sztandarowego.

19.10.2017 Kontrola organizatora kształcenia podyplomowe-
go Centrum Edukacji eksPert Małgorzata Piotrowska 
w Białymstoku dotycząca kursu specjalistycznego Wywiad 
i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych - kontrolę 
przeprowadziły Sekretarz OIPiP Beata Janina Olejnik i 
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Elżbieta Sien-
kiewicz.

19.10.2017 Kontrola organizatora kształcenia podyplomowego 
Centrum Edukacji eksPert Małgorzata Piotrowska w Bia-
łymstoku dotycząca kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek - kontrolę przeprowadziły Sekretarz OIPiP 
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Beata Janina Olejnik i Przewodnicząca Komisji ds. Kształ-
cenia Elżbieta Sienkiewicz.

20.10.2017 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

23.10.2017 I Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie wobec osób starszych w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku - udział wzięło 68 uczestników.

24.10.2017 Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Zapew-
nienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku - uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska jako interesariusz 
zewnętrzny.

25.10.2017 Spotkanie integracyjne emerytowanych pielęgniarek 
i położnych w siedzibie okręgowej izby.

30.10.2017 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce, 
1 pielęgniarzowi.

06.11.2017 Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku - uczestniczyła Sekretarz 
ORPiP Beata Janina Olejnik.

06.11.2017 Kontrola organizatora kształcenia podyplomowego 
Polskiego Centrum Edukacji i Analiz Ordo sp. z o.o. w Bia-
łymstoku dotycząca kursu specjalistycznego Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 
- kontrolę przeprowadziły Sekretarz OIPiP Beata Janina 
Olejnik i Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Elżbieta 
Sienkiewicz.

07.11.2017 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 
dla położnych w Warszawie.

07.11.2017 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

Kalendarium OIPiP



22

Biuletyn nr 104/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

07.11.2017 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarki Wies-
ławy Trusewicz - wizytację przeprowadziły pracownik ds. 
merytorycznych Dorota Rojsza i Sekretarz OIPiP Beata 
Janina Olejnik.

08.11.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.
08.11.2017 Wizytacja indywidualnych praktyk pielęgniarek Agaty 

Fiećko i Moniki Tomczak-Gołąb - wizytację przeprowadziły 
pracownik ds. merytorycznych Dorota Rojsza i Sekretarz 
OIPiP Beata Janina Olejnik.

09.11.2017 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią dla 
pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

09.11.2017 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

13.11.2017 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

14.11.2017 Warsztaty dla położnych i pielęgniarek Jak skutecznie 
rozwiązywać problemy laktacyjne - wsparcie na terenie 
szpitala i domu zorganizowane przez firmę medela w OIPiP 
w Białymstoku - uczestniczyło 19 osób.

15.11.2017 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

15.11.2017 Szkolenie i warsztaty Wytyczne i nowości w pielęg-
niarstwie operacyjnym zorganizowane przez Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Operacyjnego w OIPiP w Białymstoku 
- udział wzięło 54 uczestników.

15.11.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.
15.11.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscy-

tacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

17.11.2017 Szkolenie przeprowadzone w SPZOZ w Hajnówce 
przez Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnoś ci 
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Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Katarzynę Drwal i To-
masza Wardowicza - Odpowiedzialność zawodowa w pracy 
pielęgniarki i położnej - udział wzięło 42 uczestników.

22.11.2017 IV Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kie-
runki zmian i perspektywy rozwoju organizowana przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Płocku - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska i Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik.

23.11.2017 Spotkanie szkoleniowe pielęgniarek epidemiologicz-
nych nt. produktów bbraun pt. Nieantybiotykowe podejście 
w profilaktyce zakażeń odcewnikowych układu moczowego 
w OIPiP w Białymstoku.

23.11.2017 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdro-
wiu UMB - czepkowanie studentów II roku pielęgniarstwa 
i położnictwa oraz wręczenie dyplomów absolwentom 
Wydziału Nauk o Zdrowiu - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

28.11.2017 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła pracow-
nik merytoryczny Dorota Rojsza.

28.11.2017 Spotkanie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Beata Janina 
Olejnik.

29.11.2017 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Opieki Stac-
jonarnej.

29.11.2017 Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej i Po-
mocy Społecznej.

29.11.2017 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.
29.11.2017 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.
29.11.2017 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Leczenie 

ran dla położnych organizowanego przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

29.11.2017 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Położnej Oddziało-
wej Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
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Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 
- przewodniczyła Beata Janina Olejnik.

Serdecznie gratulujemy Pani Położnej Oddziałowej Doro-
cie Andryszuk.

30.11.2017 I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bezpieczeństwo 
pacjenta priorytetem pracowników ochrony zdrowia na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB - uczestniczyły Sekretarz 
ORPiP Beata Janina Olejnik i specjalista ds. merytorycznych 
Dorota Rojsza.

20 .09-2.10-11.10-8.11.2017 Posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych - podjęto 97 uchwał:

1.  Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
pro wadzonego przez OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 2 pielęgniarki, 1 położna,
•	wpisania do rejestru OIPiP w Białymstoku: 4 pie lęg-

niarki, 2 położne,
•	 stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru okręgowej izby: 16 pielęgniarek, 2 pielęg-
niarzy i 13 położnych,

•	wydanie duplikatu: 3 pielęgniarki, 1 położna.

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

łalność leczniczą: 19 pielęgniarek i 1 pielęgniarz,
•	 zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 6 pielęgniarek,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 2 pielęgniarki.

3. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe: 
•	wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-

nie podyplomowe - 1 uchwała - Stowarzyszenie Pielęg-
niarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw 
Kobiet Oaza Ostrołęka.
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4. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:
•	 skierowania na przeszkolenie: 2 pielęgniarki, 1 położ-

na.
5. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez człon ków 
OIPiP w Białymstoku - 3 uchwały (111 osób)
6. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej człon-
kom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych: 

3 uchwały (9 osób),
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego: 1 uchwała (1 osoba).
7. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli OIPiP 
w Białymstoku do udziału w komisjach konkursowych na 
stanowiska kierownicze - 1 uchwała (Uniwersytecki Dzie-
cięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku).
8.  Uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela sa-
morządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształ-
cenia podyplomowego - 2 uchwała (interrete Sp. z o. o. we 
Wrocławiu).
9. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 11 uchwał.
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K  
ształcenie w OIPiP w Białymstoku

Kształcenie podyplomowe w naszej Izbie jest prowadzone 
w dalszym ciągu.

W roku 2017 z różnych form kształcenia podyplomowego zor-
ganizowanych przez naszą OIPiP skorzystało ponad 630 człon-
ków naszego samorządu, w tym:

■ kursy specjalistyczne ukończyły - 324 osoby,

■ kursy kwalifikacyjne ukończyło - 112 osób, 

natomiast

■ szkolenia specjalizacyjne - 195 osób,

które w sesji wiosennej i jesiennej zdały egzamin w CKPPiP 
w Warszawie uzyskując poniższą punktację:

■ uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anes-
tezjologii i intensywnej opieki - 156,69 pkt,

■ uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęg-
niarstwa geriatrycznego - 156,43 pkt,

■ uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęg-
niarstwa neonatologicznego - 159,19 pkt.

Ta liczba cieszy, a jednocześnie napawa dumą, ponieważ kolej-
ne  nasze absolwentki specjalizacji zdały egzaminy państwowe 
i dołączyły do grona Specjalistów.

Jest to ogromny sukces zarówno Państwa uczestniczących 
w kursach, Pań kierowników, wykładowców oraz nas organiza-
torów. To potwierdzenie, że jakość kształcenia w OIPiP w Bia-
łymstoku jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie. 

Na kolejnych stronach prezentujemy punktację w wersji gra-
ficznej:

Szkolenia w OIPiP
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Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję, życząc satysfakcji 
z wykonywanej pracy, awansu zawodowego oraz gratyfikacji fi-
nansowych.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia w OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Szkolenia podyplomowe  
w OIPiP w Białymstoku w 2017 roku

W IV kwartale zakończyły się również 2 kursy kwalifikacyjne 
oraz 2 kursy specjalistyczne.

Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo kardiologiczne  
dla pielęgniarek

Joanna Sanik  Monika Karpiuk
Ewa Kozłowska  Teresa Skiepko
Ewa Bykowska  Izabela Próchniak
Dorota Bortniczuk Aneta Łapińska
Anna Gołębiewska Renata Małgorzata Gwoździej
Jadwiga Sojko  Małgorzata Potocka
Lucyna Kraszewska Małgorzata Kaczmarek
Barbara Bura   Iwona Beata Paczkowska
Agnieszka Rutkowska Elżbieta Barbara Wojtach 
Wanda Sawko  Elżbieta Karpińska-Szabuńko
Maria Siemienowicz Bogusława Elżbieta Awdziej
Beata Polecka  Bożena Gabor
Paulina Gil  Urszula Dylewska
Katarzyna Lipska  Marianna Kozłowska
Marzena Łupińska Anna Smołko
Magdalena Nieścieruk Joanna Janina Mirończuk
Anna Grabowska  Małgorzata Puszko
Paulina Kucharczyk Radosław Nisio
Aneta Maria Święc Tomasz Citkowski

Szkolenia w OIPiP
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Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią  
dla pielęgniarek

Aneta Bajda  Jarosław Bońkowski
Dorota Borowska  Jolanta Brunejko-Struniewicz
Marta Renata Bubieniec Agnieszka Bzdela
Anna Chilimoniuk Małgorzata Cichończyk
Barbara Czajkowska Izabela Dębkowska
Joanna Dobkowska Elżbieta Dunikowska
Anna Jakubczyk  Katarzyna Furmankiewicz
Urszula Jakubowska Emilia Karbowska
Iga Anna Kasperowicz Anna Kasperuk
Dorota Kiełczewska Agata Kondraciuk
Kuczyńska Irena  Kozak-Zagubień Katarzyna
Leszczyńska Agata Kulikowska Wioleta Marzena
Maleszewska Izabela Muszyńska Bożena Beata
Onichimiuk Katarzyna Opolska Halina
Panasiuk Emilia  Sałaskiewicz Barbara
Wyszyńska Elżbieta Zaniewska Anna

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla położnych

Julia Borysewicz  Maja Jadwiga Zakrzewska
Agnieszka Kurzyna Anna Aleksiejuk
Agata Karpińska  Paulina Szczygieł
Magdalena Ostrowska Małgorzata Piechowska
Justyna Szyluk  Małgorzata Katarzyna Górska
Aneta Trofimiuk  Jolanta Jaworska
Anna Zimnoch  Elżbieta Ewa Borys
Ewa Wiśniewska  Małgorzata Mogilewska
Justyna Semeniuk  Emilia Gromacka
Justyna Bura  Agnieszka Perec-Oksztul
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Justyna Kulmaczewska Monika Truszkowska
Agnieszka Rabiczko Katarzyna Chrzanowska
Dorota Kragiel  Magdalena A. Kulmaczewska
Joanna Babynko  Sylwia Kurianowicz-Panasiuk
Anna Karwowska  Elżbieta Kamińska
Julita Mosiej  Ewa Fic
Ewa Szumska  Marta Bochenko
Joanna Borowska  Monika Baltaziuk
Monika Sidorczuk  Dorota Bujnowska
Urszula Momotko  Natalia Łodko-Kozakiewicz
Cecylia Ciżewska  Dorota Kloskowska
Katarzyna Łapicz  Wioleta Angelika Ziniewicz
Maria Topór  Edyta Szoka
Joanna Weremczuk Agnieszka Monika Dzikiewicz
Gabriela Grodzka  Marzena Rojewska-Stojak

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
dla pielęgniarek i położnych

Monika Wójcicka  Jolanta Jaroszewicz
Katarzyna Komarnicka Agnieszka Śliwińska
Anna Magdalena Sac Dorota Puczkielewicz
Jolanta Teleszewska Dorota Okrasińska
Marcin Siemieniuk Magdalena Prusator
Anna Kiendorowicz Bożena Lewończuk
Katarzyna Bitowska Dorota Czyżewska
Renata Putkowska  Małgorzata Tołoczko
Ewelina Maksimiuk  Marzena Awruk
Ewelina Misiewicz Justyna Kowalko
Ewa Olechno  Joanna Jakoniuk
Monika Kondraciuk Iwona Pilczuk
Danuta Anna Łata Izabela Bonifatiuk

Szkolenia w OIPiP
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Beata Bonifatiuk  Magdalena Wiazowska
Edyta Borucińska  Irena Łempicka
Dorota Krystosiak Marta Pezowicz
Aneta Haraburda  Małgorzata Kiersnowska
Justyna Oleńska   Krystyna Teresa Amonowicz
Aleksandra Daszuta Marta Szczytko
Elżbieta Tomczuk  Jolanta Janowicz
Halina Dzięciołowska Agnieszka Kośnik
Agnieszka Waszkiewicz Joanna Siemieńczuk
Beata Janicka  Halina Garbuz
Justyna Witkowska Małgorzata Kozak-Zabielska
Jolanta Rokicka  Ewa Trembowska
Aneta Mantur  Alicja Łapińska
Renata Anna Zalewska Marta Zalewska
Elżbieta Ewa Jezierska Beata Marczuk
Urszula Czech  Katarzyna Borek
Ewa Bagińska  Monika Mariola Chlabicz

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 w OIPiP
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S  
zkolenia podyplomowe w 2018 roku

Przyszły rok zapowiada się również bardzo pracowity bowiem 
kontynuujemy rozpoczęte szkolenia:

1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa gineko-
logiczno-położniczego dla położnych (koniec 18.05.2018 r.),

2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej dla pielęgniarek (koniec 27.04.2018 r.).

Rozpoczynamy też 4 szkolenia specjalizacyjne, które wygraliś-
my w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia:

1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa inter-
nistycznego dla pielęgniarek,

2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego dla pielęgniarek,

3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  opieki 
paliatywnej dla pielęgniarek,

4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chi-
rurgicznego dla pielęgniarek.

Oraz planujemy zorganizowanie w roku 2018 np. szkoleń:

kursy kwalifikacyjne:
- Pielęgniarstwo  środowiska nauczania i wychowania dla 

pielęgniarek,
- Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
- Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
- Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek;

kursy specjalistyczne:
- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

dla pielęgniarek i położnych,

Szkolenia w OIPiP
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- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i po-
łożnych,

- Wywiad i badanie fizykalne,
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II.

Poniżej prezentujemy, tabelę z liczbą pielęgniarek i położnych, 
które zgłosiły w naszym CRPiP uzyskanie tytułu specjalisty: 

Liczba pielęgniarek,  
które ukończyły specjalizację w poszczególnych dziedzinach

ORPiP w Białymstoku stan na: 2017-12-05

 Specjalizacje  w dziedzinie pielęgniarstwa  
dla pielęgniarek

Liczba 
pielęgniarek

II stopnia organizacji ochrony zdrowia 15

I stopnia medycyna społeczna 31

Pielęgniarstwo środowiskowe 73

Pielęgniarstwo rodzinne 47

Pielęgniarstwo ratunkowe 44

Pielęgniarstwo operacyjne 167

Pielęgniarstwo zachowawcze 502

Pielęgniarstwo chirurgiczne 212

Pielęgniarstwo geriatryczne 15

Pielęgniarstwo onkologiczne 74

Pielęgniarstwo pediatryczne 380

Pielęgniarstwo nefrologiczne 18

Pielęgniarstwo kardiologiczne 1

Pielęgniarstwo psychiatryczne 94

Pielęgniarstwo diabetologiczne 4

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 5

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 69

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 3

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 56

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 255

Szkolenia w OIPiP
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Liczba położnych,  
które ukończyły specjalizację  

w poszczególnych dziedzinach

ORPiP w Białymstoku stan na: 2017-12-05

 Specjalizacje  w dziedzinie pielęgniarstwa  
dla położnych

Liczba  
połóżnych

Pielęgniarstwo operacje 11

Pielęgniarstwo środowiskowe 44

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 72

Pielęgniarstwo opieki przed i okołoporodowej 36

Pielęgniarstwo położnicze 22

Pielęgniarstwo ginekologiczne 24

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 5

Pielęgniarstwo neonatologiczne 1

Pielęgniarstwo  epidemiologiczne 47

Organizacja i zarządzanie 54

Szkolenia w OIPiP
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I 
nformacje KSPiPP

Informacje Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 
istnieje 20 lat. Spotyka się w każdą IV-tą niedzielę miesiąca 
w „Starym Kościele” przy Katedrze o godz. 14-ej na eucharystii. 

Po mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
następnie mamy spotkanie formacyjne w sali przy Katedrze.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby związane z tymi 
zawodami na nasze spotkania modlitewno-formacyjne. Wierzcie 
nam, nie jest to czas stracony.

Zapraszamy również do pielgrzymowania w 2018 roku.
Jasna Góra - maj Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
Gietrzwałd - czerwiec
Kontakt w sprawie pielgrzymek i stowarzyszenia

Stanisława Zimnoch - 664-896-876

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
Musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…”

Św. Jan Paweł II

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
2018 Roku w imieniu Zarządu i swoim życzę wszystkim Pielęg-
niarkom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Waszym Rodzinom:

Oby Boże Narodzenie było dla każdego z nas  
czasem radości i pokoju, zadziwienia i zawierzenia 

Bożemu Dziecku wszystkiego, co nas niepokoi, 
co nas przerasta, co bardzo trudne. 

Obyśmy usłyszeli, jak Maryja:
„Nie bój się Moc Najwyższego osłoni Cię.
Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Łk.1.30.35.37
Szczęść Boże!

Stanisława Zimnoch 

Informacje KSPiPP
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I  
nformacje PTP

W 2017 roku minęła XVI kadencja Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. Wiosną 2017 roku w kołach towarzystw PTP 
odbyły się zjazdy wyborcze na XVII kadencję. Wynikiem wy-
borów przewodniczącymi kół PTP w szpitalach i instytucjach 
w województwie podlaskim zostali:

1. mgr Tomasz Wardowicz - Koło PTP przy SP USK  
w Białymstoku

2. mgr Mirosława Piech - Koło PTP przy SP USD  
w Białymstoku

3. dr Beata Olejnik - Koło PTP przy UMB
4. mgr Bożena Samujło - Koło PTP przy SP ZOZ WSZ  

w Białymstoku
5. dr Nadzieja Sołowiej - Koło PTP przy SPP ZOZ  

w Choroszczy
6. mgr Małgorzata Siemieniuk - Koło PTP przy SP ZOZ 

w Hajnówce
7. mgr Kamila Kochanowicz - Koło PTP przy SP ZOZ  

w Sokółce
8. mgr Marlena Zielińska - Koło PTP przy SP ZOZ  

w Suwałkach
W dniu 26.09.2017 r. w Białymstoku odbył się XVII Zjazd 

Delegatów Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
Nową przewodniczącą Zarządu Oddziału została ponownie dr 
Matylda Sierakowska z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycz-
nej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku a w-ce przewod-
niczącymi dr Halina Doroszkiewicz z Kliniki Geriatrii UMB 
i mgr Anna German z SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Białymstoku.

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku, kontynuując tradycje 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, za główny cel dzia-
łalności przyjmuje wspieranie rozwoju naukowego pielęgniarek 
na Podlasiu poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań 
wyjazdowych szlakiem zasłużonych polskich pielęgniarek. Bie-
rzemy również czynny udział w zjazdach w kraju i za granicą, 

Informacje PTP
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popularyzujemy zdobytą wiedzę w formie publikacji. Włączamy 
się w organizację Konkursu Pielęgniarka Roku, przy czynnym 
udziale pielęgniarek z naszego województwa oraz reprezentuje-
my pielęgniarstwo na forum w sprawach istotnych dla zawodu 
i rozwoju profesji.

Województwo podlaskie na XVII Krajowym Zjeździe Delega-
tów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dn. 24-25.11.2017 
w Katowicach reprezentowały: dr Matylda Sierakowska, mgr 
Anna Kulikowska, dr Halina Doroszkiewicz, dr Nadzieja Soło-
wiej, mgr Irena Grądzka, mgr Emilia Snarska, mgr Kamila Ko-
chanowicz, mgr Małgorzata Siemieniuk i Wiesława Truchan.

Zjazd Krajowy zaszczyciła swoją obecnością Prezes NRPiP mgr 
Zofia Małas, przedstawiciel OZZPiP mgr Katarzyna Tymińska, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa prof. Maria 
Kózka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Mi-
nisterstwie Zdrowia dr Beata Cholewka, jak również laureatka 
Medalu Florence Nightingale 2017 r., mgr Anna Kaczmarczyk 
Porucznik WP.

Delegaci na kolejną kadencję wybrali nowego Prezesa Zarządu 
Głównego PTP, którym została ponownie dr Grażyna Wójcik 
z Oddziału Mazowieckiego. W skład ZG PTP z Oddziału Biały-
stok weszła nasza koleżanka dr Halina Doroszkiewicz.

W czasie obrad Zjazdu wręczono również Honorową Odznakę 
PTP. Z Oddziału Białystok odznakę przyznano: mgr Mirosławie 
Karbowskiej, dr Cecylii Dolińskiej, Zofii Gruchociak, mgr Bo-
żenie Topczyłko, Wiesławie Truchan, mgr Małgorzacie Brzósko 
i Marii Filipczyk-Smarkusz.

Delegaci uchwalili nowy statut Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego, dyskutowali nad kierunkami rozwoju Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, priorytetami naukowymi i zawo-
dowymi środowiska pielęgniarskiego. Wypracowano strategiczne 
kierunki działania PTP na kadencję 2017-2021.

Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym do pracy w XVII 
kadencji PTP, na poziomie Kół, Zarządu Oddziału i Zarządu 
Głównego i życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa polskiego.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku  
dr n. med. Matylda Sierakowska

Informacje PTP
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R  
aport społeczeństwo a pielęgniarki

Raport NRPiP - Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego  
w świadczenia pielęgniarek i położnych

Już po raz kolejny raz NRPiP podjęła temat zabezpieczenia 
społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położ-
nych. Został opracowany nowy raport, który dobitnie udowodnił 
ogromną potrzebę działań mających na celu zatrudnienie więk-
szej liczby personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych. 
Poniżej prezentujemy dane z CRPiP na dzień 31.12.2016 r.

Tab 1. Charakterystyka populacji  
pielęgniarek i położnych w Polsce

Stan  
na 31.XII

Liczba 
pielęgniarek/
pielęgniarzy

Średni 
wiek

Liczba 
położnych

Średni  
wiek

2008 r. 268 015 44,19 32474 42,23

2016 r. 288 395 50,79 36806 48,72

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

W Polsce według danych z CRPiP, aktywnych zawodowo jest 
75% zarejestrowanych pielęgniarek i 70% zarejestrowanych 
położnych.

Powszechnie występuje wieloetatowość zatrudnienia

Tab 2. Charakterystyka populacji pielęgniarek i położnych  
zarejestrowanych OIPiP w Białymstoku

Stan  
na 31.XII

Liczba 
pielęgniarek/
pielęgniarzy

Średni 
wiek

Liczba 
położnych

Średni 
wiek

2008 r. 5 710 48,1 708 43,2

2016 r. 6 285 50,1 805 47,6

2017 r. 6 393 52,2 838 47,6

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Raport - społeczeństwo a pielęgniarki
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Tab 3. Charakterystyka populacji pielęgniarek i położnych  
zatrudnionych w CRPiP OIPiP w Białymstoku

Stan  
na 31.XII

Liczba 
pielęgniarek/
pielęgniarzy

Średni  
wiek

Liczba 
położnych

Średni  
wiek

2008 r. 4 431 43,5 521 42,5

2016 r. 4 326 49,2 509 47,0

2017 r. 4 546 50,09 549 47,8

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Tab 4. Struktura wieku pielęgniarek i położnych  
zatrudnionych na terenie działania OIPiP w Białymstoku

Wiek 
(liczba lat)

Pielęgniarki/pielęgniarze 
(liczba osób)

Położne 
(liczba osób)

do 30 r. ż. 308 53

31-40 r. ż. 376 90

41-50 r. ż. 1 421 126

51-60 r. ż. 1 754 220

powyżej 61 r. ż. 652 52

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Struktura wieku pielęgniarek i położnych
- 84,2% - zatrudnionych pielęgniarek jest w przedziale wieko-

wym 41-60 lat
- 15,8% - zatrudnionych pielęgniarek jest w przedziale wieko-

wym 21-40 lat

Tab 5. Liczba pielęgniarek i położnych, które osiągną wiek 
emerytalny na terenie działania OIPiP w Białymstoku

W roku: Pielęgniarki/pielęgniarze Położne

2017 168 9

2018 192 18

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Raport - społeczeństwo a pielęgniarki
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Tab 6. Zaświadczenia wydane przez OIPiP w Białymstoku 
potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu  
w Unii Europejskiej

Stan na 31 XII Pielęgniarki/pielęgniarze Położne

2013 21 2

2014 32 3

2015 22 4

2016 15 2

Tab 7. Osoby które przeniosły się na teren innej Izby 
z OIPiP w Białymstoku

Stan na 31 XII Pielęgniarki/pielęgniarze Położne

2013 42 8

2014 34 1

2015 38 7

2016 14 2

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Tab 8. Osoby które przeniosły się z innych izb PiP do OIPiP  
w Białymstoku

Stan na 31 XII Pielęgniarki/pielęgniarze Położne

2013 12 3

2014 17 2

2015 17 3

2016 14 2

Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych stan na 31.12.2016 r.

Raport - społeczeństwo a pielęgniarki
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Tab 9. Charakterystyka populacji pielęgniarek i położnych  
zatrudnionych w CRPiP OIPiP w Białymstoku

Stan  
na 31.XII

Liczba  
absolwentów 
pielęgniarki/
pielęgniarze

PWZ 
po raz 

pierwszy

Liczba 
absolwentów 

- położne

PWZ 
po raz 

pierwszy

2013-2014 168 75 45 14

2014-2015 127 94 42 21

2015-1016 159 82 46 22

2016-2017 193 105 44 32

Obecnie polskie pielęgniarstwo stoi przed wieloma dylematami 
i wyzwaniami. 

W celu zdiagnozowania sytuacji i podjęcia działań napraw-
czych Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 
2017 r. powołał Zespół do spraw opracowania strategii na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. 
Urz. Min. Zdrow. poz. 50)

Celem prac zespołu jest:
- analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwią-

zań, zebranie jak najszerszych informacji i poznanie jak 
największej liczby opinii dotyczących istotnych i wzajem-
nie powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa 
w Polsce. 

- rozwiązanie  zidentyfikowanych problemów i przygotowanie 
Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa dzi-
siaj i w przyszłości.

Prace zespołu dotyczą następujących obszarów:
- Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych
- Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu 

pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej 
- Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochro-

ny zdrowia
- Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i po-

Raport - społeczeństwo a pielęgniarki
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łożnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach 
świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”)

- Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęg-
niarek i położnych

Prace Zespołu trwają, a ich efekt w postaci gotowej Strategii 
w formie dokumentu będzie zaprezentowany opinii publicznej 
w formule zorganizowanej we współpracy z przedstawicielami 
środowiska pielęgniarek i położnych.

Raport - społeczeństwo a pielęgniarki
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R  
aport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego

Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 

w województwie podlaskim w 2017 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 - 1 377 osób.

◆ W województwie podlaskim jest 17 placówek leczenia 
szpitalnego z oddziałami położniczo-ginekologicznymi 
oraz jedna placówka (Białostockie Centrum Onkologii) 
z oddziałem ginekologii onkologicznej.

◆ Praktyki zawodowe położnych w roku sprawozdawczym 
(liczba zarejestrowanych praktyk):

■ indywidualne praktyki położnych - 49,
■ specjalistyczne praktyki położnych - 11,
■ grupowe praktyki położnych - 1,
■ liczba grupowych praktyk pielęgniarek i położnych - 1,
■ liczba położnych wpisanych do rejestru w 2017 r. - 33.

◆ W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w pionie 
opieki nad kobietą, matką i noworodkiem zatrudnionych 
jest 692 położnych i 70 pielęgniarek.

◆ Wykształcenie położnych pracujących w oddziałach po-
łożniczo-noworodkowych i ginekologicznych: 

■ położna dyplomowana - 347 (50%), 
■ licencjat położnictwa - 152 (22%), 
■ magister położnictwa - 152 (22%), 
■ magister pielęgniarstwa - 23 (3,3%), 
■ magister, inny kierunek - 19 (2,7%).

◆ Specjalizacje w dziedzinie:
■ pielęgniarstwa położniczego posiadają 83 osoby (11%), 

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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■ pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego 33 osoby 
(4.7%), 

■ pielęgniarstwa ginekologicznego 42 osoby (6%), 
■ pielęgniarstwa opieki przed i okołoporodowej 37 osób 

(5,3%), 
■ pielęgniarstwa epidemiologicznego 3 osoby (0,4%), 
■ pielęgniarstwa rodzinnego 4 osoby (0,5%), 
■ pielęgniarstwa operacyjnego 7 osób (1%), 
■ organizacji i zarządzania 1 osoba (0,1%),
■ pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

(przed 2003 r.) 3 osoby (0,4%), 
■ pielęgniarstwa neonatologicznego 6 osób (0,8%).

◆ Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
■ pielęgniarstwa neonatologicznego posiada 21 osób (3%), 
■ pielęgniarstwa epidemiologicznego posiada 8 osób (1,1%),
■ pielęgniarstwa operacyjnego posiada 79 osób (11,3%),
■ pielęgniarstwa rodzinnego posiada 77 osób (11,1%),
■ pielęgniarstwa anestez jologicznego i intensywnej opieki 

w położnictwie i ginekologii posiadają 42 osoby (6%).
◆ Ponadto położne pracujące w oddziałach położniczo-no-

worodkowych i ginekologicznych posiadają również szereg 
kursów specjalistycznych: 

■ resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, 
■ resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków, 
■ szczepienia ochronne noworodków, 
■ wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, 
■ monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i pod-

czas porodu, 
■ terapii bólu ostrego u dorosłych, 
■ leczenie ran, 
■ edukator cukrzycy, 
■ poród w wodzie, 
■ edukacje i wsparcie kobiety w laktacji, 
■ wywiad i badania fizykalne, 
■ ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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◆ Wszystkie szpitale zatrudniają położne i pielęgniarki na 
zasadzie umowy o pracę, dodatkowo 8 placówek zatrud-
nia również na umowę-zlecenie a na 6 umowę cywilno- 
prawną.

◆ W 2017 roku zatrudniono w podmiotach leczniczych 26 
absolwentek wydziału położnictwa.

◆ Liczba świadczeniobiorców objętych opieką położnych POZ 
- średnia: 507 499
•	odsetek	kobiet	objętych	opieką	jednej	położnej	POZ	śred-

nio: 2191,6 kobiet/położną,
•	odsetek	noworodków	objętych	opieką	 jednej	położnej	

POZ - średnio: 3,5 noworodka/położną.
◆ Liczba ciężarnych objętych edukacją przedporodową - 3 242
◆ Liczba edukacji przedporodowych zrealizowanych przez 

położne POZ - 20 960
◆ Liczba położnic objętych opieką poporodową przez położne 

POZ - 5 805
◆ Ogólna liczba wizyt patronażowych obejmujących opiekę 

nad noworodkiem zrealizowanych w okresie sprawozdaw-
czym - 24 897

Powyższe dane uzyskano w oparciu o ankiety rozesłane do 
podmiotów leczniczych.

2. Przeprowadzone kontrole w 2017 roku:
•	NZOZ	Przychodni	Lekarzy	Rodzinnych	lider sp.zo.o. 

Augustów, ul. Mostowa 1
•	SPZOZ	w	Augustowie,	ul.	Szpitalna	12
•	Przychodnia	POZ	irmerd Irena Półkośnik-Michałowska 

Czarna Wieś Kościelna, ul. Szkolna 1A
•	NZOZ	PrzychOdnia rOdzinna s.c. Białystok, ul. Gajowa 75
•	Pra medica Praczukowscy Spółka Jawna, Dobrzyniewo 

Duże ul. Białostocka 23
3. Tematyka i zakres prowadzonych kontroli:
•	Dostępność	świadczeń	gwarantowanych	z	zakresu	pod-

stawowej opieki zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem 
i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia,

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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•	Ocena	rodzaju	i	sposobu	prowadzenia	dokumentacji	pie-
lęgniarskiej,

•	Realizacja	standardu	opieki	okołoporodowej,
•	Opracowane	i	wdrożone	procedury	z	zakresu	pielęgniars

twa ginekologicznego i położniczego
Ustalenia ujęto w protokołach kontroli przekazanych Woje-
wodzie Podlaskiemu.

4 . Opinie i stanowiska
•	Na	wniosek	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Pod-

laskiego Departamentu Zdrowia w Białymstoku - określe-
nie priorytetowych kierunków szkoleń specjalizacyjnych 
położnych przydatnych w realizacji celów polityki zdro-
wotnej województwa, w zakresie pielęgniarstwa gineko-
logicznego i położniczego.

•	Na	wniosek	dziekana	Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	opinia	
w sprawie zapotrzebowania na kształcenie studentów na 
kierunku położnictwo.

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

lęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
• Udział	 w	 spotkaniach	 i	 pracach	 Zespołu	 Konsultanta	

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położni-
czego,

•	Udział	w	konferencjach,	zjazdach,	szkoleniach.

Konsultant Wojewódzki 
ds. pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 

mgr Elżbieta Wasilko

Raport Konsultanta Wojewódzkiego
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I  
nformacje NRPiP

Warszawa, dnia 30 października 2017 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP- NRPiP-DM.0025.292.2017

Szanowni Państwo  
Członkowie Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W załączeniu, przesyłam do wiadomości pismo Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, kierowane do Ministra Zdrowia Konstante-
go Radziwiłła, w sprawie wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) 
ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporzą-
dzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęg nacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1658), oraz odpowiedź w tej sprawie Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Beaty Cholewki.

Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Informacje NRPiP
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I  
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Warszawa, 18-10-2017 r.

Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych 
PPA.0762.6.2017/BW

Pani Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 
ul. Pory 78  
02-757 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

 Nawiązując do przekazanych informacji w piśmie z dnia 3 paździer-
nika 2017 r., znak: PPA.0762.6.2017/BW, stanowiącego odpowiedź na 
Pani korespondencję z dnia 30 sierpnia 2017 r., znak: NIPiP-NRPiP-
-DM.002.170.2017.TK, w sprawie przekazania informacji na jakim 
etapie są prace zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015  r. 
poz., 1658 t.j.), w zakresie składu zestawu przeciwwstrząsowego 
w  neseserze pielęgniarki - pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
domowej, analogicznie jak to ma miejsce w przepisach rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Depar-
tament Pielęgniarek i Położnych przekazuje poniżej uzupełniające 
informacje w przedmiotowej sprawie.

W odniesieniu do zmiany składu zestawu przeciwwstrząsowego 
określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą 
być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadcze-
niem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wcho-

Informacje NRPiP
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dzących w  skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie 
(Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), Departament Polityki Lekowej 
i Farmacji poinformował, że w dniu 9 października 2017 r. Minister 
Zdrowia zaakceptował projekt usunięcia leku Hydroxyethylamylum 
(HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego.

Jednocześnie Minister Zdrowia zaakceptował dodanie do skła-
du zestawu przeciwwstrząsowego używanego przez pielęgniarki 
adrenaliny - roztworu do wstrzykiwań. Nadmieniam, że zgodnie 
z procedurą legislacyjną prowadzoną w Ministerstwie Zdrowia, pro-
jektowane zmiany będą podlegały uzgodnieniom i konsultacjom 
publicznym.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Informacje NRPiP
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Warszawa, dnia 18.10.2017 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPIP-DM.002.200.2017.TK

Pan 
Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak NI-
PiP-NRPiP-DM.002.170.2017.TK, dotyczącego prośby o wprowadzenie 
do warunków zawierania i realizacji umów w zakresie pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej, zapisu dotyczącego składu zesta-
wu przeciwwstrząsowego w neseserze pielęgniarki w analogiczny 
sposób jak jest to uregulowane w przypadku pielęgniarki podsta-
wowej opieki oraz braku odpowiedzi na pismo, ponownie uprzejmie 
proszę o informację na jakim etapie są prace zmierzające do zmia-
ny przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Jednocześnie ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi na nasze 
pismo z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak N1PiP-NRPiP-DM.022.169.2017.
TK dotyczące wyjaśnienia pojęcia etat lub etat przeliczeniowy 
w  związku ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek 
realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniars-
kiej opieki długoterminowej domowej.

W załączeniu przesyłam kopie pism z dnia 30.08.2017 r.

Z wyrazami szacunku 

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska

Informacje NRPiP
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Szanowni Państwo
W związku z interwencją u Wiceminister Zdrowia Pani 

J. Szczurek-Żelazko w dniu 25 listopada poruszając m.in. brak 
odpowiedzi na pismo dotyczące etatu przeliczeniowego w opiece 
długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek, przesy-
łam w załączeniu odpowiedź w powyższej sprawie jaka wpłynęła 
do NIPiP. 

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska 

Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa,26.10.2017
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
PPP.024.64.2017.RJ/MP/JJ

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 sierpnia 2017 r. (znak: NIPiP-

-NRPiP-DM.002.169.2017.1-K) w sprawie wyjaśnienia pojęcia etat lub 
etat przeliczeniowy w związku ze wzrostem miesięcznego wynag-
rodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opie-
ki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, 
uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

Informacje NRPiP
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świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanych dalej „OWU” 
świadczeniodawca uwzględnia w informacji przekazywanej do dy-
rektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących u niego 
zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu 
na liczbę etatów i równoważników etatów.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia dotyczącym §2 rozpo-
rządzenia OWU (kopia w załączeniu), świadczeniodawca przekazując 
informację do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku wykonywania realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę zatrudnioną w ra-
mach umowy o pracę uwzględnia wyłącznie czas pracy pielęgniarki 
albo położnej przeznaczony na realizację świadczeń opieki zdrowot-
nej wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia przeds-
tawionym w piśmie z dnia 4 stycznia 2016 r. (kopia w załączeniu), 
pojęcie etat przeliczeniowy lub równoważnik etatu w ramach OWU 
odnoszą się do liczby godzin przepracowanych miesięcznie, nie zaś 
dobowo. W związku z tym, wysokość dodatkowego wynagrodzenia 
wynikająca z OWU dla pielęgniarek realizujących świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej domowej nie powin-
na odpowiadać wymiarowi etatu przeliczeniowego uzależnionego od 
liczby pacjentów objętych opieką, lecz powinna być uzależniona od 
czasu pracy przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych 
przez pielęgniarkę w ramach danej umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Z poważaniem 
Z upoważnienia Dyrektora  

Departamentu Pielęgniarek i Położnych  
Dorota Zinkowska  

radca ministra

Do wiadomości:
Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia

Informacje NRPiP
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S  
tanowisko Ministra Zdrowia

Stanowisko Ministra Zdrowia  
w sprawie §2 rozporządzenia  

w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

(Dz. U. poz. 1400)

Świadczeniodawcy mający umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawo-
wa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne 
- świadczenia wysokospecjalistyczne, przekazują informacje do 
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o liczbie pielęgnia-
rek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 
i wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu 
art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz w formie indywidualnej praktyki 
pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pie-
lęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów.

I. Przekazując tę informację świadczeniodawca uwzględnia, że 
§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej:

1) nie obejmuje pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód u podwykonawcy;

2) obejmuje pielęgniarki i położne przebywające na zwol-
nieniach chorobowych i na zasiłkach rehabilitacyjnych;

3) obejmuje pielęgniarki i położne przebywające na urlo-
pach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich albo osoby 
zatrudnione na zastępstwo tych osób;

4) obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na zastępstwo 
pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach 
wychowawczych i na urlopach bezpłatnych;

Informacje NRPiP
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5) obejmuje osoby oddelegowane zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 
12 oraz art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej;

6) obejmuje także pielęgniarki i położne wykonujące za-
wód w podmiocie leczniczym w komórkach organizacyj-
nych, których zakres zadań stanowi element udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, np. na bloku operacyj-
nym, w pracowniach diagnostycznych, w sterylizatorni, 
w punkcie pobrań, a także pielęgniarki epidemiologiczne 
oraz pielęgniarki i położne kierujące i zarządzające ze-
społami pielęgniarek i położnych.

II. Przekazując ww. informację świadczeniodawca uwzględnia 
także, że:

1) w sytuacji wykonywania przez świadczeniodawcę więcej 
niż jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej zawartej z NFZ, w ramach których świadczenia 
są realizowane przez tę samą pielęgniarkę albo położną, 
świadczeniodawca decyduje w których umowach zosta-
nie ona zgłoszona do NFZ w wymiarze proporcjonalnym 
do czasu pracy tej pielęgniarki albo położnej przeznaczo-
nym na realizację danej umowy - w przypadku trudności 
świadczeniodawca wskazuje jedną umowę w wymiarze 
odpowiadającym czasowi pracy pielęgniarki albo położ-
nej; świadczeniodawca powinien uwzględnić wyłącznie 
czas pracy przeznaczony na realizację świadczeń wyni-
kających z umowy z NFZ;

2) w przypadku wykazywania pielęgniarki albo położnej, 
która udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podsta-
wie innej niż stosunek pracy (umowa zlecenia, umowa 
o dzieło, kontrakt), świadczeniodawca wskazuje rów-
noważnik etatu, przeliczając liczbę godzin pracy pie-
lęgniarki w stosunku do ustawowego wymiaru czasu 
pracy na etacie;

3) w przypadku, gdy nie można wykazać liczby godzin 
na dzień 15 września 2015 r., tak by ustalić równoważ-
nik etatu w sposób określony w ww. pkt 2, przyjmuje 
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się średni czas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
z miesiąca poprzedzającego przekazanie informacji.

III. Obowiązujące rozporządzenie nie przewiduje zgłoszenia 
dodatkowej liczby osób po dniu 15 września 2015 r.

IV. Podział środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęg-
niarek i położnych, wynika z porozumienia albo sposobu 
podziału pozytywnie zaopiniowanego, zgodnie z §2 ust. 4 
ww. rozporządzenia, albo jest dokonywany zgodnie z §2 
ust. 5 ww. rozporządzenia.

podpis nieczytelny

Informacje NRPiP
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Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPIP-DM.002.205.2017.TK

Pan Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 
w konsekwencji wprowadzenia w życie - w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) - 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) oraz ryczałtowego sposobu finanso-
wania tego systemu, który wraz z wykazem świadczeń podlegających 
odrębnemu finansowaniu stanowić mają formę rozliczania ze świad-
czeniodawcami kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 
w ramach wspomnianego systemu doszło do powstania sytuacji, 
w której świadczeniodawcy niezakwalifikowani do systemu zabezpie-
czenia pozbawieni zostali środków finansowych przeznaczonych na 
realizację podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w myśl 
mechanizmu uregulowanego w przepisach §4 ust. 4 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina w związku 
z tym, że w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych 
a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdro-
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wia, zgodnie z którym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia 
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej 
realizującej świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców 
posiadających umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej miał wynieść:

- 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. (od dnia 1 stycznia 2016 r. 
w przypadku świadczeniodawców posiadających umowy o udzie-
lanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) do 
dnia 31 sierpnia 2016 r.,

- kolejne 400,00 zł (razem 800,00 zł) od dnia 1 września 2016 r. 
do dnia 31 sierpnia 2017 r.

- kolejne 400,00 (razem 1.200,00 zł) zł od dnia 1 września 2017 r. 
do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- kolejne 400,00 zł (razem 1.600,00 zł) od dnia 1 września 2018 r. 
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uzgodniono przy tym (pkt 6 porozumienia), że „przepisy znoweli-
zowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej będą gwarantowały od dnia 1 września 2019 r. utrzyma-
nie średniego miesięcznego wzrostu wynagrodzeń w kwocie nie mniej-
szej niż określona w ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 pkt 4 [porozumienia]”.

Na wspomniane podwyżki zabezpieczono środki finansowe w pla-
nie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powyższe uzgodnienia znalazły odzwierciedlenie w przepisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (§2-4), które jest obecnie - 
zgodnie ze wspomnianym powyżej porozumieniem - konsekwentnie 
realizowane. 

Przepisy rozporządzenia przewidują mechanizm finansowania 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia średniego wzrostu miesięcznego 
wynagrodzenia uprawnionych pielęgniarek i położnych do 2019  r., 
przy czym mechanizm wprowadzony rozporządzeniem został do tej 
pory uruchomiony za lata 2015/2016 i 2016/2017.

Jednocześnie, zgodnie z §2 pkt 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń 
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opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finan-
sowania (Dz. U. poz. 1225) świadczenia udzielane przez pielęgniarki 
i położne - w zakresie wskazanym w §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - zostały wykazane jako świadczenia opieki zdrowotnej 
podlegające odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiąza-
nia, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), określonej w umowach 
o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych z podmio-
tami zakwalifikowanymi do systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, zgodnie z art. 159a cyt. ustawy na wniosek dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kierowany 
do świadczeniodawcy wymienionego w wykazie, o którym mowa 
w art. 95n ust. 1 ustawy, zawierana jest umowa o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia, 
zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych w tym wykazie dla 
tego świadczeniodawcy, na okres kwalifikacji do danego poziomu sys-
temu zabezpieczenia, przy czym ze świadczeniodawcą tym nie może 
zostać zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na 
zasadach określonych w art. 139 ustawy, dotycząca świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w ramach profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów 
świadczeń wskazanych w tym wykazie dla tego świadczeniodawcy.

W konsekwencji powyższego pielęgniarki i położne zatrudnione 
u świadczeniodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdro-
wotnej pozbawione zostały możliwości zwiększenia wynagrodzeń 
z puli środków finansowych przewidzianych w planie finansowym 
Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonanie przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.
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W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji na temat 
sposobu zabezpieczenia w budżecie państwa albo planie finansowym 
Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiednich środków finansowych 
na zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kolejnych 
latach, zgodnie z mechanizmem określonym w przepisach rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP   

Zofia Małas
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nformacje NRPiP

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam stanowisko Ministerstwa Zdrowia 

w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących 
zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych. 

Z poważaniem 
Teresa Kuziara Specjalista  

Dział Merytoryczny 

Warszawa, 22.09.2017
Minister Zdrowia 
PPK.0762.12.2017.JJ 

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes,

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości co do sposobu kwali-
fikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku 
z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
poz. 1473), dalej: „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.”, przekazuję 
w załączeniu do wiadomości i wykorzystania stanowisko Ministers-
twa Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. określone zos-
tały współczynniki pracy służące do obliczenia kwoty najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych. 
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Podział na grupy zawodowe został dokonany według kwalifikacji 
wymaganych przez pracodawcę na konkretnym stanowisku. Zasze-
regowanie pracownika wykonującego zawód medyczny do jednej 
z grup zawodowych odbywa się w oparciu o wymagania określone 
przez pracodawcę dla zajmowanego przez pracownika stanowiska, 
a nie jedynie w oparciu o faktycznie posiadane przez tę osobę kwali-
fikacje (wykonywany zawód, poziom i kierunek wykształcenia, posia-
danie specjalizacji). W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku 
pielęgniarki albo położnej albo na stanowisku, na którym wymagane 
są kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej 
przyporządkowanie do poszczególnych grup zawodowych powinno 
się odbywać, co do zasady w zakresie grup oznaczonych w poz. 7-9 
załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Należy jednak jednoznacznie wskazać, że praktyczne zastosowanie 
przepisów ustawy dokonywane w podmiocie leczniczym na po-
ziomie porozumienia albo zarządzenia odbywać się musi nie tylko 
i wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., ale 
w każdym przypadku równocześnie należy brać pod uwagę również 
inne powszechnie obowiązujące regulacje.

Podkreślenia bowiem wymaga, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. 
określa jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych 
(ustawa nie tworzy siatki płac), jednocześnie nie wyłącza w żadnym 
miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. W przypadku zatem, 
gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na 
jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, 
lecz posiadają różne - choć porównywalne - kwalifikacje, wówczas 
zastosowanie do nich znajdzie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Przepisy 
omawianej ustawy mają charakter norm ochronnych, tj. gwarantują, 
że pracownicy wykonujący zawód medyczny nie będą mogli mieć 
ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż 
określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

Celem ustawy nie jest natomiast ingerowanie w strukturę wynag-
rodzeń poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych. Na 
pracodawcach (podmiotach leczniczych) w dalszym ciągu spoczywa 
obowiązek kształtowania wynagrodzeń z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 78 §1 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie za pracę 
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powinno zatem odpowiadać m.in. rodzajowi wykonywanej pracy, 
kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględ-
niać ilość i jakość świadczonej pracy.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. również nie wyłącza w żadnym 
miejscu i nie pozwała w trakcie jej wykonywania pomijać innych niż 
określone w Kodeksie pracy regulacji powszechnie obowiązującego 
prawa oraz uregulowań wewnątrzzakładowych. W związku z tym 
przypomnienia wymaga, że szczegółowe warunki wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w danym 
podmiocie leczniczym powinny być ustalane w układzie zbiorowym 
pracy lub regulaminie wynagradzania. Uprawnienia zagwaranto-
wane pracownikom w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
wewnętrznych, a dotyczące np. zasad kształtowania wynagrodzeń 
zasadniczych i pozostałych składników wynagrodzeń, w przypadku 
gdy są korzystniejsze dla pracowników niż to wynika z przepisów ww. 
ustawy, zachowują swoją moc i powinny być realizowane.

Pracodawca określając w porozumieniu albo zarządzeniu pozio-
my wzrostów wynagrodzeń poszczególnych pracowników (grup 
pracowników) musi więc brać pod uwagę faktyczną strukturę zat-
rudnienia na istniejących w podmiocie leczniczym stanowiskach 
pracy oraz wymogi stawiane zatrudnianym na nich pracownikom. 
Przykładowo pracodawca nie może powołując się na ustawę z dnia 
8 czerwca 2017 r. różnicować wysokości wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywana jest praca 
jednakowej wartości. Działałby bowiem wówczas wbrew art. 183c 
Kodeksu pracy statuującemu zasadę równego traktowania w  zat-
rudnieniu. Zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu 
pracodawca powinien ustalić jednakowe wynagrodzenie dla osób, 
które wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości 
(w rozumieniu art. 183c Kodeksu pracy). Zarówno przepis art. 183c, 
jak też art. 78 Kodeksu pracy, odnosi się do sposobu kształtowania 
wynagrodzeń konkretnych pracowników, zatem adresowany jest do 
pracodawców (podmiotów leczniczych).

Jednocześnie podmioty lecznicze są w szczególności związane 
przepisami określającymi:

- kwalifikacje wymagane od pracowników zatrudnionych na posz-
czególnych rodzajach stanowisk pracy (rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaga-
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nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk 
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. Nr 151, poz. 896), rozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 
22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na po-
szczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej 
(Dz. U. poz. 283));

- wymogi wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, a które dotyczą zapewnienia udzielania poszczególnych 
świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wskazane 
w kontrakcie kwalifikacje (tzw. rozporządzenia koszykowe i tzw. 
rozporządzenie kryterialne);

- uprawnienia pracowników do wykonywania określonych czynnoś-
ci np. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag-
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W przypadku pielęgniarek i położnych pracodawca brać musi 
również pod uwagę przepisy ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, które wskazują, 
że prawodawca już na poziomie aktów powszechnie obowiązują-
cych pozwala na równe traktowanie pielęgniarek legitymujących 
się różnym poziomem wykształcenia dopuszczając je pomimo tego 
do udzielania tożsamych świadczeń (a więc wykonywania tożsamej 
pracy). Przykładowo § 3 rozporządzenia określa, że pielęgniarka jest 
uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 

„1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących:
a)  psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 

i uza leżnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specja-
listyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pie lęg niarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada ty-
tuł magistra pielęgniarstwa,

b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, 
jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli 
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program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa”. 

Ponadto należy jednoznacznie wskazać, że wejście w życie ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. nie może stanowić przyczyny wypowiadania 
warunków pracy i płacy pracownikom, których wynagrodzenie jest 
wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ani podejmowania 
przez pracodawców innych działań zmierzających do obejścia celu 
ustawy, jakim jest ustalenie minimalnego poziomu, poniżej którego 
pracodawca nie będzie mógł ustalać wynagrodzenia zasadniczego. 
Jak wspomniano wyżej normy zawarte w ustawie z 8 czerwca 2017 r. 
mają bowiem charakter norm ochronnych i gwarancyjnych, a co 
za tym idzie mają zabezpieczać minimalny poziom wynagrodzeń 
pracowników wykonujących zawody medyczne. 

Nie mogą być natomiast w żadnym wypadku powoływane jako 
przyczyna wypowiedzenia warunków wynagrodzenia pracowni-
ków, skutkująca obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego, albo być 
wykorzystywane aby takie wynagrodzenie obniżyć. Działanie ta-
kie będzie musiało być traktowane jako naruszające normę z art. 8 
Kodeksu pracy, a więc jako sprzeczne ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa pracodawcy do umownego kształtowania 
wysokości wynagrodzeń oraz z zasadami współżycia społecznego 
i nie będzie korzystało z ochrony (będzie mogło być kwestionowane 
przed sądem pracy). Podobnie oceniane musiałoby być działanie 
pracodawcy polegające na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego 
pielęgniarki albo położnej dokonywane tylko i wyłącznie w celu jego 
późniejszego podwyższenia i pokrycia kosztów tej kolejnej podwyżki 
środkami z OWU. 

Z poważaniem 
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  

Sekretarz Stanu  
Józefa Szczurek-Żelazko
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Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP- NRPiP-DM.0025.279.2.2017

Szanowni Państwo 
Członkowie 
Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

W załączeniu, przesyłam do wiadomości pismo Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, kierowane do Ministra Zdrowia Konstan-
tego Radziwiłła, w sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej ICNP oraz odpowiedź w tej sprawie Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Beaty Cholewki.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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nformacje NRPiP

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM-0025.107.2017

Pan Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o wdrożenie Mię-
dzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP do 
dokumentów legislacyjnych i formalnych, umożliwiając tym samym 
dalszy rozwój procesu cyfryzacji pielęgniarstwa w Polsce.

Wynika to z oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych doty-
czących możliwości korzystania ze Słownika ICNP w elektronicznym 
rekordzie pacjenta. Pozwoli na stosowanie ujednoliconej terminologii 
do opisu praktyki pielęgniarskiej; porównanie praktyki pielęgniarskiej 
w czasie, między ośrodkami klinicznymi, populacjami pacjentów, 
obszarami geograficznymi. Umożliwi również identyfikację wkładu 
pielęgniarki i położnej w pracę interdyscyplinarnego zespołu opieki 
zdrowotnej; a w konsekwencji ułatwi racjonalne określanie potrzeb 
w zakresie obsad pielęgniarek i położnych oraz będzie stanowić na-
rzędzie oceny jakości opieki pielęgniarskiej, m.in. poprzez identyfi-
kację zdarzeń niepożądanych.

Efektywne wykorzystywanie Klasyfikacji ICNP w praktyce za-
wodowej pielęgniarki, położnej, a tym samym realizacji świadczeń 
zdrowotnych wymaga odpowiedniego jej przygotowania na etapie 
kształcenia przed i podyplomowego. 

W związku z powyższym Naczelna Rada wnioskuje również o za-
bezpieczenie środków na prowadzenie kształcenia przed i podyplo-
mowego w zakresie korzystania z elektronicznego rekordu pacjenta 
przez pielęgniarki i położne.
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Powyższe stanowi kontynuację Rekomendacji Nr 1/2013 z dnia 11 
września 2013 roku Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie i Akredyto-
wanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania 
i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w sprawie 
projektu elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie.

Przedstawiony wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
uwzględnia:

1) European interoperability Framework 2.0 (Europejskie Ramy In-
teroperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej, 
16/12/2000, do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskie-
go, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i  Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności euro-
pejskich usług użyteczności publicznej”).

2) Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 570).

3) Dyrektywę 24/2010/UE w sprawie praw pacjenta w transgra-
nicznej opiece zdrowotnej.

4) Normę EN 13606-4: 2009 Informatyka w ochronie zdrowia. Prze-
syłanie elektronicznych dokumentów zdrowotnych - część 4: 
Bezpieczeństwo, Dyrektywa UE (95/46/EC) dotycząca ochrony 
danych, Rekomendacja 97/5 Rady Europy dotycząca ochrony 
danych medycznych.

5)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w  spra wie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113 ze zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycz-
nej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Należy podkreślić, iż wprowadzenie Klasyfikacji ICNP do elektro-
nicznego rekordu pacjenta jest niezbędne dla:

a) kompleksowej oceny stanu pacjenta,
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b) pełnej identyfikacji faktycznie zrealizowanych czynności pie-
lęgniarskich w ramach poszczególnych świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjenta,

c) określenia rzeczywistych potrzeb kadrowych w zakresie obsad 
pielęgniarek, położnych,

d) określenia faktycznych kosztów świadczeń zdrowotnych,
e) identyfikacji zdarzeń niepożądanych w pracy pielęgniarki 

i położnej,
f) realizacji zapisów ustawy o systemie informacji w ochronie 

zdrowia.
Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Do wiadomości:
1) Pani Agnieszka Kister Dyrektor Departamentu Funduszy Eu-

ropejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
2)  Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 

i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
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Warszawa, 13.09.2017 r.
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek i Położnych 
PP-WPS.0762.102017 IK:959299.KK/GW

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szacowna Pani Prezes
Nawiązując do korespondencji skierowanej do Ministra Zdrowia 

znak: NRPiP-NRPiP-DM-0025.107.2017 r., oraz znak: NRPiP-NRPiP-
-DM-0025.107.1.2017 r., w sprawie wdrożenia Międzynarodowej 
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) do dokumentów 
legislacyjnych i formalnych, umożliwiając tym samym dalszy roz-
wój procesu cyfryzacji pielęgniarstwa w Polsce, Departament Pie-
lęgniarek i Położnych przedstawia poniżej następujące stanowisko 
w przedmiotowej sprawie.

W związku z wniesionym przez Panią Prezes do Ministra Zdrowia 
wnioskiem, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia we współ-
pracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych oraz merytorycznymi 
komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia przeprowadził kon-
sultacje w zakresie ewentualnej możliwości przyjęcia wypracowanych 
przez Radę do spraw e-zdrowia w Pielęgniarstwie Rekomendacji dot. 
wdrożenia ICNP do elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej.

Na podstawie zgromadzonych informacji, Minister Zdrowia podjął 
decyzję, że określenie kierunków działań, w tym podjęcie ewentual-
nych prac nad uregulowaniem w obowiązujących przepisach prawa 
sposobu korzystania z Klasyfikacji - rekomendacji do stosowania 
Klasyfikacji ICNP® w dokumentacji medycznej, będzie możliwe po 
przeprowadzeniu pilotażu w podmiotach leczniczych w ramach 
realizowanego pozakonkursowego projektu pn: „Rozwój kompetencji 
pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych.
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Celem pilotażu będzie m.in. stworzenie warunków w wybranych 
podmiotach leczniczych do praktycznego wdrożenia i wykorzysta-
nia oraz weryfikacji kodów Klasyfikacji ICNP® w dokumentowaniu 
czynności wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej opiece 
nad pacjentem.

Dla potrzeb pilotażu zostanie przygotowana aplikacja (zawierająca 
kody i interwencje Klasyfikacji ICNP®) do dokumentowania zdarzeń 
medycznych w pielęgniarstwie, wspierająca gromadzenie i dokumen-
towanie pracy pielęgniarskiej oraz podejmowanie decyzji w zakresie 
tworzenia dokumentu pod nazwą plan opieki pielęgniarskiej. Powyższa 
aplikacja będzie gromadziła szeroki zakres danych zarówno o samym 
pacjencie (podstawowe dane sprawozdawcze oraz teleadresowe a tak-
że karta wywiadu) jak również będzie uwzględniała przebieg leczenia 
klinicznego i dokumentowała zdarzenia medyczne w pielęgniarstwie.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. 
zm.), należy wskazać, że podmioty lecznicze mogą prowadzić doku-
mentację medyczną w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie 
z zapisami tejże ustawy. Z uwagi na mały stopień zinformatyzowania 
w podmiotach leczniczych, niezbędne jest podejmowanie dalszych 
działań ukierunkowanych na przygotowywanie się placówek ochrony 
zdrowia do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 
(EDM), w tym także w obszarze pielęgniarstwa.

Podsumowując, Departament podkreśla, że wyniki i wnioski z prze-
prowadzonego Pilotażu zostaną zaprezentowane środowisku zawo-
dowemu pielęgniarek i położnych, oraz posłużą Ministrowi Zdrowia 
do określenia dalszych kierunków działań w tym zakresie.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Do wiadomości: 
1.Pani Agnieszka Kister Dyrektor Departamentu Funduszy Eu-

ropejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
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U  
stawa o POZ 

Ustawa o POZ weszła w życie

1 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa o podstawowej opiece 
zdrowotnej. Efektem wprowadzenia ustawy będzie zmiana or-
ganizacji opieki zdrowotnej oraz jej skoordynowanie z innymi 
obszarami systemu.

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej, zawarty w usta-
wie, zakłada oparcie POZ na medycynie rodzinnej i pielęgniars-
twie rodzinnym (tak ma być od 1 stycznia 2025 r.) oraz objęcie 
każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, 
w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna 
POZ.

Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzyga-
jącego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-tera-
peutycznego nad pacjentem, a zespół będzie pracował w oparciu 
o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Pacjent będzie miał zapewnioną w ramach koordynacji opiekę 
profilaktyczną, adekwatną do wieku i płci, oraz badania diagnos-
tyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodne z indywidualnymi 
planami diagnostyki, leczenia i opieki.

Każdy świadczeniodawca będzie posiadał „koordynatora ad-
ministracyjnego”, który będzie organizować proces udzielania 
świadczeń zdrowotnych, w tym także udzielać pacjentom infor-
macji o tym procesie. 

Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej, co nastąpi od 
1 października 2020 r., zostanie poprzedzone programem pi-
lotażowym, realizowanym do 31 grudnia 2019 r., na podstawie 
przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”.

Placówki POZ będą współpracować z pozostałymi częściami 
systemu, w szczególności z placówkami ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, oraz będą wymieniać informacje o stanie zdro-
wia pacjenta, między innymi w zakresie rozpoznania i sposobu 
dotychczasowego leczenia. 

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
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Ustawa wprowadza także motywacyjny system finasowania 
POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się: budżet 
powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki 
koordynowanej, opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki prze-
znaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 
dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej 
opieki.

Ustawa z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 
poz. 2217) weszła w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55, który 
wszedł w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 6 ust. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r.;

3) art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11, które wchodzą w życie 
z dniem 1 października 2020 r.;

4) art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukończenia 
kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Magdalena Okoniewska

Data publikacji: 1 grudnia 2017 r.
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P  
odstawowa opieka zdrowotna

USTAWA 
z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej

Dz.U. 2017.2217 z dnia 2017.11.30

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowot-

nej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Art. 2.
Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego 

kontaktu świadczeniobiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1938 i 2110), zwanego dalej „świadczeniobiorcą”, z sys-
temem ochrony zdrowia, z wyłączeniem sytuacji, w których 
świadczeniobiorca znajduje się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), lub udzielane są mu świadczenia, 
o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, 
w ramach którego jest zapewniony dostęp do profilaktycz-
nych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz 
rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
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Art. 3.

Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:
1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą 

i jego rodziną;
2) koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą 

w systemie ochrony zdrowia;
3) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych 

populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profi-
laktycznych;

4) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagro-
żeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;

5)  zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 
promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych 
grup społeczeństwa;

6)  zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie 
odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie 
świadomości prozdrowotnej.

Art. 4.

Koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w sys-
temie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy 
i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej 
lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzie-
lanych świadczeń.

Art. 5.

1. Koordynację, o której mowa w art. 4, zapewnia lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „lekarzem 
POZ”, we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki 
zdrowotnej, zwaną dalej „pielęgniarką POZ”, i położną 
podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej „położną 
POZ”.

2. Lekarz POZ w ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, 
inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecz-

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
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nicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy 
przez innego świadczeniodawcę, w rozumieniu ustawy 
o świadczeniach, zwanego dalej „świadczeniodawcą”, w ra-
mach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną.

3. Pielęgniarka POZ i położna POZ, o których mowa w ust. 1, 
w ramach współpracy z lekarzem POZ, rozpoznają wa-
runki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz 
problemy pielęgnacyjne, planują i sprawują kompleksową 
opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie 
terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę, 
w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z ak-
tualną wiedzą medyczną.

Art. 6.

1. Lekarz POZ to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzin-

nej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medy-

cyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny 

ogólnej, albo
4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalis-

ty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia 
kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, 
z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medy-

cyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł spec-

jalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
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opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod 
warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może sprawować 
opiekę nad świadczeniobiorcą wyłącznie do ukończenia 
przez tego świadczeniobiorcę 18. roku życia.

4. Kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organizuje instytut, 
o którym mowa w art. 15 ust. 2, lub Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego, na podstawie ramowego 
programu kursu określonego w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 6.

5. Koszty kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, pokrywa 
lekarz lub świadczeniodawca, z którym Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, ramowy program kursu obejmujący zało-
żenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawiera-
jący rozkład zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania 
oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Art. 7.

1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-

stwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-

niarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
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- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wyb-
rana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2. Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: 

pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzin-
nego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opie-
ki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-
twa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo- 
-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracują-
cych, środowiska nauczania i wychowania, zachowaw-
czego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-
niarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowis ka na-
uczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Art. 8.

1. Położna POZ to położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-

twa rodzinnego, albo
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3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęg-
niarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa
- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-

lanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wyb-
rana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2. Położną POZ jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-
twa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Art. 9.

1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, 
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawar-
li umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1430 i 2217), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 
z późn. zm.) i art. 115 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 
666, 768, 1452 i 2217).

2. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa 
w ust. 1, wybiera lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub po-
łożną POZ.
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3. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa 
w ust. 1, może wybrać:
1) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego 

samego świadczeniodawcy albo
2) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u róż-

nych świadczeniodawców, albo
3) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będą-

cych świadczeniodawcami
- tworzących zespół POZ, o którym mowa w art. 11.
4. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o któ-

rym mowa w ust. 1 i 2, nie częściej niż dwa razy w roku 
kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany 
wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

5. Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 
4, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub 
w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza 
POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego 
świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po 
stronie świadczeniodawcy, a także w przypadku wystąpie-
nia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 3.

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód pod-
miotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 
o świadczeniach.

7. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, nie wiąże go w zakresie świadczenio-
dawcy udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 17a ustawy o świad-
czeniach.

Art. 10.

1. Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, świadczeniobior-
ca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „dek-
laracją wyboru”, będącym dokumentem w postaci:
1) papierowej albo

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej



81

Biuletyn nr 104/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

2) elektronicznej, wnoszonym za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym albo podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 i 2, może nastąpić za pomocą syste-
mu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1845).

3. Deklaracja wyboru zawiera:
1) dane świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę urodzenia,
d) płeć,
e) numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) adres miejsca zamieszkania,
g) numer telefonu,
h) adres e-mail,
i) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego 

miejsca zamieszkania i numer telefonu - w przypadku 
gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub cał-
kowicie ubezwłasnowolniona;

2) określenie, który raz w danym roku jest dokonywany 
wybór, oraz czy powodem dokonania wyboru jest wys-
tąpienie okoliczności określonych w art. 9 ust. 5;

3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypad-
ku ubezpieczonych, a w przypadku osób uprawnionych 
na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu 
ustawy oświadczeniach - numer poświadczenia potwier-
dzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w ro-
zumieniu ustawy o świadczeniach;

4) kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia;

5) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę 
(firmę) i adres siedziby;
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6) imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub po-
łożnej POZ;

7) datę dokonania wyboru;
8) podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela usta-

wowego;
9) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru w przy-

padku deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu pods-

tawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany:
1) udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru, o któ-

rej mowa w ust. 1 pkt 1, i sprawdzić poprawność jej 
wypełnienia;

2) przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić upraw-
nienia świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych.

5. Wypełnione deklaracje wyboru, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie 
albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej, zapewniając ich dostępność świad-
czeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań 
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, deklaracje wyboru 
świadczeniodawca przechowuje w module podstawowym, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

7. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej przez wybranego lekarza POZ, pielęgniarkę 
POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy lub 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 3, 
deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru 
tego świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza 
POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, lub wyboru no-
wego świadczeniodawcy.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opi-
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nii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzo-
ry deklaracji wyboru, uwzględniając możliwość wyboru 
lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ udzie-
lających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy albo 
u różnych świadczeniodawców, albo będących świadcze-
niodawcami oraz konieczność zapewnienia przejrzystoś ci 
danych zawartych w deklaracji wyboru.

Rozdział 2
Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Art. 11.

1. Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej reali-
zuje zespół podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej 
„zespołem POZ”.

2. W skład zespołu POZ wchodzą: lekarz POZ, pielęgniarka 
POZ i położna POZ.

3. Pracę zespołu POZ koordynuje lekarz POZ, który rozs-
trzyga o sposobie planowania i realizacji postępowania 
diagnostyczno-leczniczego nad świadczeniobiorcą.

Art. 12.

1. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad świad-
czeniobiorcą, w zakresie działań mających na celu zacho-
wanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i le-
czenie chorób oraz rehabilitację świadczeniobiorcy.

2. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską 
nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

3. Położna POZ planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę po-
łożniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie pro-
mocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgna-
cyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

4. Lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ, wybrani 
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przez świadczeniobiorcę, wydają skierowania na realizację 
zabiegów i procedur medycznych, w zakresie posiadanych 
kompetencji.

Art. 13.

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do zapewnienia 
możliwości realizacji postępowania diagnostyczno-lecz-
niczego, odpowiednio dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ 
lub położnej POZ, zgodnie z zakresem zadań określonych 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, zapewnia 
świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, dos-
tęp do:
1) opieki ambulatoryjnej w miejscu udzielania świadczeń;
2) opieki w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, któ-

rego stan zdrowia uniemożliwia opiekę ambulatoryjną.
3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu pods-

tawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do informo-
wania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 
17a ustawy o świadczeniach, oraz o okolicznościach, w któ-
rych deklaracja wyboru traci ważność, w szczególności 
przez umieszczenie, w sposób widoczny i ogólnodostępny, 
informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie 
świadczeniodawcy.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres zadań lekarza POZ, pielęgniarki 
POZ i położnej POZ, uwzględniając konieczność zapew-
nienia ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń 
oraz bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorcy.

Art. 14.
1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, świadcze-

niodawca zapewnia:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku 

i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych proble-
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mów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej 
opieką;

2) badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, 
zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia 
i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 31d ustawy o świadczeniach.

2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy 
organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnie-
nie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń 
zdrowotnych.

Art. 15.
1. Osoby udzielające świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej mogą realizować programy edukacyjne i ba-
dawczo-rozwojowe.

2. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
wdrażanie ich wyników, a także prowadzenie działalno-
ści szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej może być prowadzone przez insty-
tut badawczy działający na podstawie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 
z  2017  r. poz. 1158 i  1452) lub uczelnię, w której jest 
prowadzone kształcenie na kierunku studiów w obszarze 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej.

Art. 16.

1. Współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
polega na stałej wymianie informacji o świadczeniobiorcy 
oraz podejmowaniu wspólnych działań przez członków 
zespołu POZ, w zakresie niezbędnym do zachowania zdro-
wia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęg-
nowania oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczegól-
ności rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordyno-
wanych leków, środków spożywczych specjalnego przez-
naczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym 
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okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyzna-
czonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym innych niż podstawowa opieka 
zdrowotna zakresach świadczeń opieki zdrowotnej okreś-
lonych w art. 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Art. 17.

1. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą zespół POZ współpracuje z pielęgniarką śro-
dowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
31d ustawy o świadczeniach.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na udzielaniu 
porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 
16 ust. 2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu 
zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpozna-
wania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczenio-
biorcy.

Art. 18.
1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, zespół POZ 

i poszczególni jego członkowie współpracują z:
1) osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń 

specjalistycznych, w rozumieniu ustawy o świadcze-
niach;

2) przedstawicielami organizacji i instytucji działających 
na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicz-
nej;

3)  dyrektorami szkół oraz innych placówek, o których 
mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1 - polega na udzielaniu porad, przekazywaniu in-

formacji, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz podej-
mowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia 
i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób 
oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy;
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2) pkt 2 i 3 - polega na podejmowaniu wspólnych dzia-
łań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, 
w tym promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz 
identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdro-
wotnych.

3. Członkowie zespołu POZ po otrzymaniu pisemnej infor-
macji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zapoznają się z nią 
i dołączają do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. 
Informacja ustna wymaga odnotowania w dokumentacji 
medycznej.

Art. 19.

Współpraca, o której mowa w art. 16-18, może odbywać się 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków 
komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych.

Art. 20.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do przetwarza-
nia, przechowywania i udostępniania danych osobowych 
zawartych w deklaracji wyboru oraz w informacjach, o któ-
rych mowa w art. 16-18, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 21.

Szczegółowe zasady organizacji procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w tym przekazywania informacji o tym pro-
cesie, określa regulamin organizacyjny świadczeniodawcy, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110).
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Rozdział 3
Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej

Art. 22.
Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej następuje na 

zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, ze środ-
ków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Rozdział 4
Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Art. 23.

1. Świadczeniodawcy są obowiązani do monitorowania jakoś-
ci udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej.

2. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;
2) kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej;
3) ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej;
4) zarządzanie i organizację udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej;
5) uzyskanie efektu zdrowotnego.

3.  Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, 
w dro dze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakoś-
ci świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej ja-
kości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne 
świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o któ-
rych mowa w ust. 2.

Art. 24.
Świadczeniodawca może brać udział w programach poprawy 

jakości z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, określo-
nych przez instytut, o którym mowa w art. 15 ust. 2, których 
celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdro-
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wotnych, bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców 
oraz uzyskanie efektu zdrowotnego.

Rozdział 5
Przepisy zmieniające

Art. 25.
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-

ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1430) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby, o których mowa w art. 56a, na zasadach okreś-

lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, mają prawo wyboru:
1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 
opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217),

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych,

3) lekarza dentysty,
4) szpitala

- w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodaw-
ców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, będących jednostkami budżeto-
wymi tworzonymi i nadzorowanymi przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, posiadających 
w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambula-
torium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdro-
wotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o podstawowej opiece zdrowotnej, albo będących pod-
miotami leczniczymi utworzonymi przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych.”;
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2) w art. 69b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Żołnierze, o których mowa w art. 69, na zasadach ok-

reślonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, mają prawo wyboru:
1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 
opiece zdrowotnej, albo osoby pełniącej służbę lub 
zatrudnionej w podmiocie leczniczym w formie jed-
nostki budżetowej i jednostki wojskowej, dla której 
podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Naro-
dowej,

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych,

3) lekarza dentysty,
4) szpitala

- w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodaw-
ców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, będących podmiotami leczniczymi 
utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.”.

Art. 26.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) w art. 153 ust. 7a 
otrzymuje brzmienie:
„7a. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, ma prawo wyboru:

1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej pods-
tawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217),

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych,
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3) lekarza dentysty,
4) szpitala

– spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, mających 
siedzibę w terytorialnym zasięgu działania jednostki 
organizacyjnej Straży Granicznej.”.

Art. 27.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) w art. 115 § 1a 
otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności 

nie przysługuje prawo wyboru:
1) lekarza i pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych;
2) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawo-
wej opieki zdrowotnej, określone w ustawie z dnia 27 
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 2217);

3)  świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych 
świadczeń opieki zdrowotnej, lekarza dentysty oraz 
szpitala, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110).”.

Art. 28.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w art. 
162 w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 
2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wyko-
nywania funkcji ławnika;”.

Art. 29.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1938 i 2110) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:
a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 2217);”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęg-

niarkę, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 paź-
dziernika 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;”,

c) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:
„27) podstawowa opieka zdrowotna - podstawową opiekę 

zdrowotną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;

28) położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, 
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;”;

2) uchyla się art. 28;
3) w art. 32a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczeniobiorca, u którego lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulato-
ryjnych świadczeń specjalistycznych stwierdził podej-
rzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, 
ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skie-
rowania, o którym mowa w art. 32.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje 

świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulatoryj-
nych świadczeń specjalistycznych, albo lekarz udziela-
jący świadczeń szpitalnych, albo świadczeń w ramach 
programów zdrowotnych.”,
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c) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek odpo-

wiednio świadczeniodawcy podstawowej opieki zdro-
wotnej albo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej, lub świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej lub świadczeń szpitalnych, lub programów 
zdrowotnych, przydziela zakresy liczb będących uni-
kalnymi numerami identyfikującymi karty diagnos-
tyki i leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy 
przydzielają lekarzom udzielającym u nich świadczeń 
opieki zdrowotnej zakresy liczb będących unikalnymi 
numerami identyfikującymi karty diagnostyki i lecze-
nia onkologicznego.”;

4) w art. 32b:
a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, o których mowa w ust. 2, świadcze-
niodawca przekazuje kartę diagnostyki i leczenia on-
kologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej 
dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia on-
kologicznego lekarzowi podstawowej opieki zdrowot-
nej, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji 
wyboru, o której mowa w ustawie z dnia 27 paździer-
nika 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nazwę i adres miejsca udzielania świadczeń oraz imię 

i nazwisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
wskazanego przez świadczeniobiorcę w deklaracji wy-
boru, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;”;

5) w art. 43a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku ży-

cia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym 
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w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty 
wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej 
albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawo-
du, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił 
receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub 
zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.”;

6) w art. 48a dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:
„17. Minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje, 

wdraża, realizuje i finansuje program polityki zdro-
wotnej służący wykonaniu programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego na pod-
stawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 
poz. 1860).

18. Do programu polityki zdrowotnej, o którym mowa 
w ust. 17, nie stosuje się przepisów ust. 1-16.”;

7) uchyla się art. 55 i art. 56;
8) po art. 132a dodaje się art. 132b w brzmieniu:

„Art. 132b. 1. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do poziomów systemu zabezpie-
czenia, o których mowa w art. 951 ust. 2 pkt 1-3 i 5, 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1.

2. W przypadku braku zabezpieczenia świadczeń noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczenio-
dawców, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 
dotyczące konkursu ofert i rokowań.”;

9) w art. 136c w ust. 4 po wyrazach „świadczeniodawcy, któ-
ra” dodaje się wyrazy „będzie mieć albo”;

10) w art. 137 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, 

w tym finansowanie koordynacji opieki nad świad-
czeniobiorcą, profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 
oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki 
zdrowotnej, o którym mowa w art. 159 ust. 2b;”;
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11) w art. 159 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podsta-

wowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki 
przeznaczone na zapewnienie:
1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzg-

lędnieniem innych zakresów świadczeń, o których 
mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa 
w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzo-
ny);

2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadanio-
wa);

3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki 
(dodatek motywacyjny).”;

12) uchyla się art. 244.

Art. 30.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1866, 2003 i 2173) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania lekarskie uosób, o których mowa w art. 6 
ust.  1, przeprowadzają lekarze podstawowej opieki 
zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 2217), lub lekarze wykonujący zadania 
służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60).”.

Art. 31.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 
2110) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 

budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
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Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające 
w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambula-
torium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdro-
wotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 
2217),”;

2) w art. 14 w ust. 3 po wyrazach „o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” dodaje 
się wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)”;

3) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielają-

ca świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym 
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2204) dla funkcjonariuszy publicznych.”;

4) w art. 22 w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybra-

nych dziedzinach medycyny lub w określonych pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą, o których 
mowa w pkt 1”.

Art. 32.
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42 w ust. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wysta-

wionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 
2217), oraz”;

2) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do po-
informowania starosty o każdej zmianie danych, o któ-
rych mowa w ust. 2, oraz do przedstawiania co 2 lata 
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawio-
nego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz opinii 
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, wystawionej przez psychologa.”.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 33.

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca, dokonując 
wyboru, może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub 
położną POZ nietworzących zespołu POZ, o którym mowa 
w art. 11 ust. 1.

2. Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świad-
czeniodawcy, o których mowa w ust. 1, tracą ważność 
z dniem 31 grudnia 2024 r.

Art. 34.

1. Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świad-
czeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej 
POZ, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy, zachowują ważność.

2. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, złożone do 
świadczeniodawców, nietworzących zespołu POZ, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 1, oraz art. 33 ust. 1, tracą ważność 
z dniem 31 grudnia 2024 r.

Art. 35.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

55 ust. 6 oraz art. 56 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29 oraz 
art. 22 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 zachowują moc do 
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dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 13 ust. 4 oraz art. 10 ust. 8 niniejszej ustawy 
oraz art. 22 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 
miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 36.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej zawarte przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Art. 37.

Program polityki zdrowotnej realizowany i finansowany przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 48a 
ust. 1a ustawy zmienianej w art. 29, przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, staje się programem polityki zdro-
wotnej, o którym mowa w art. 48a ust. 17 ustawy zmienianej 
w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 38.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55, który 

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 6 ust. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2019 r.;
3) art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11, które wchodzą w życie 

z dniem 1 października 2020 r.;
4) art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukoń-

czenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
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P  
rzewodnik po ustawie POZ

Podstawowa opieka zdrowotna  
- przewodnik po nowej ustawie

Streszczenie

Głównym założeniem ustawy o podstawowej opiece zdro-
wotnej, która weszła w życie 1.12.2017 r., było przyjęcie jednoli-
tych rozwiązań legislacyjnych nie tylko zwiększających znacze-
nie podstawowej opieki zdrowotnej w polskim systemie opieki 
zdrowotnej, lecz także prowadzących do skoordynowania POZ 
z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej i uwydat-
niających rolę profilaktyki zdrowotnej. 

Według zamysłu ustawodawcy przyjęte rozwiązania powinny 
ułatwić dostęp pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej, 
zwiększyć efektywność podstawowej opieki zdrowotnej spra-
wowanej nad pacjentem oraz usprawnić proces koordynacji 
leczenia.

Wstęp
Ustawa z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej - dalej 

u. POZ - określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowot-
nej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowa opieka zdrowotna ma stanowić miejsce pierwszego 
kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia - z wyłączeniem 
rzecz jasna sytuacji, w których pacjent znajduje się w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego - w ramach którego jest zapewniony 
dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęg-
nacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.

Określając cele podstawowej opieki zdrowotnej, ustawodawca 
przyjął, że jej zadaniem pozostaje zapewnienie opieki zdrowot-
nej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, koordynacja opieki 
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zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdro-
wia, ocena potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych 
populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycz-
nych, rozpoz nawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń 
i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewnienie 
profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia do-
stosowanych do pot rzeb różnych grup społeczeństwa, a także 
zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowie-
dzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości 
prozdrowotnej.

W tym miejscu należy podkreślić, że koordynację opieki zdro-
wotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia będzie za-
pewniał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy 
z  pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną 
podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Definicje

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza kilka 
definicji legalnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia zasad 
realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Co ważne, 
wspomniane definicje w każdym niemal przypadku wiążą pods-
tawową opiekę zdrowotną z medycyną rodzinną.

Zgodnie z art. 6 u.POZ przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej należy rozumieć lekarza, który posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo odbywa szko-
lenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo 
posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, 
albo posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjali-
sty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu 
w dziedzinie medycyny rodzinnej (ten ostatni może sprawo-
wać opiekę jedynie nad świadczeniobiorcą do ukończenia przez 
niego 18. roku życia), z którymi to lekarzami Narodowy Fun-
dusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej albo którzy wykonują zawód 
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
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Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest także lekarz po-
siadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej 
albo posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specja-
listy w dziedzinie chorób wewnętrznych, udzielający świadczeń 
zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 
31.12.2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, z zastrzeżeniem jednak art. 14 ustawy 
z 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Z kolei pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej jest 
pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa rodzinnego albo ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo odbywa szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzin-
nego, albo też posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która 
wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fun-
dusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która posiada ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle cho-
rych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochro-
nie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, 
zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 
pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długotermi-
nowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania 
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, albo odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-
nie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo odbywa kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęg niarstwa: pediatrycznego, opieki długoter-
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minowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, udzielająca świadczeń 
zdrowotnych z zak resu podstawowej opieki zdrowotnej przed 
31.12.2024 r.

Wreszcie położną podstawowej opieki zdrowotnej jest położ-
na, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego, albo odbywa szkolenie specjaliza-
cyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo odbywa 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 
albo posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa, z którą Na-
rodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje 
zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdro-
wia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej. 

Położną POZ jest także położna, która posiada tytuł specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-
wo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, udzielająca świadczeń 
zdrowotnych z zak resu podstawowej opieki zdrowotnej przed 
31.12.2024 r.

 2. Wybór świadczeniodawcy  
oraz lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez ustawodawcę w usta-
wie o podstawowej opiece zdrowotnej zasady dotyczące prawa 
wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej oraz wyboru lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej po-
zostawiono bez zmian w stosunku do obecnie obowiązujących 
regulacji w tym zakresie.
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Zatem również ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej 
przyjmuje, że świadczeniobiorca ma prawo wyboru świad-
czeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy 
zawarli umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej, przy czym dokonując wyboru, o którym mowa 
wyżej, świadczeniobiorca dokonuje jednocześnie wyboru leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
Co istotne, świadczeniobiorca, o którym wyżej mowa, może 
wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego 
samego świadczeniodawcy bądź u różnych świadczeniodawców 
albo też lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ bę-
dących świadczeniodawcami. 

Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru nie częściej 
niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej 
kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczenio-
biorca nie ponosi jednak opłaty w przypadku zmiany swojego 
miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczenio-
dawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę 
podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki 
zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przy-
czyn powstałych po stronie świadczeniodawcy, a także wtedy, 
gdy pacjent pozostający dotąd pod opieką lekarza pediatry koń-
czy 18. rok życia. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wybo-
ru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej nie 
wiąże go w zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej wybór 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz wybór lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca 
pot wierdza oświadczeniem woli (tzw. deklaracją wyboru) bę-
dącym dokumentem w postaci papierowej albo elektronicznej, 
wnoszonym za pośrednictwem środków komunikacji elektro-
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nicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Deklaracja wyboru zawiera dane świadczeniobiorcy (imię 
i naz wisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PE-
SEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, 
adres e-mail oraz imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, 
adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu - w przy-
padku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub cał-
kowicie ubezwłasnowolniona), określenie, który raz w danym 
roku jest dokonywany wybór, oraz jego powodu, numer karty 
ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych, 
a w przypadku osób uprawnionych na podstawie przepisów 
o koordynacji - numer poświadczenia potwierdzającego prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej, kod oddziału wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia, dane dotyczące świad-
czeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby, imię 
i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, 
datę dokonania wyboru, podpis świadczeniobiorcy lub jego 
przedstawiciela ustawowego oraz podpis osoby przyjmującej 
deklarację wyboru.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z przepisami 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej świadczeniodawca 
udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
będzie obowiązany udostępnić świadczeniobiorcy deklarację 
wyboru, sprawdzić poprawność jej wypełnienia oraz przed 
przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia świad-
czeniobiorcy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.

Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca będzie 
przechowywał w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zapew-
niając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli. 
W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej przez wyb ranego lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną 
podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodaw-

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej



105

Biuletyn nr 104/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

cy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru 
tego świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza POZ, 
pielęgniarki POZ, położnej POZ lub wyboru nowego świad-
czeniodawcy.

Wskazania wymaga także, że wszystkie oświadczenia woli 
świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza 
pods tawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
złożone przed dniem wejścia w życie ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej zachowują swoją ważność.

3. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Komentowana ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej 
zakłada, że każdy pacjent zostanie objęty podstawową opie-
ką zdrowotną realizowaną przez zespół podstawowej opieki 
zdrowotnej złożony z lekarza oraz współpracujących z nim pie-
lęgniarek i położnych. Pracę zespołu POZ będzie koordynował 
lekarz POZ, który będzie rozstrzygał o sposobie planowania 
i realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego nad świad-
czeniobiorcą. Podkreślenia jednak wymaga, że do 31.12.2024 r. 
świadczeniobiorca, składając deklarację wyboru, będzie mógł 
wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ nie-
tworzących zespołu POZ.

Wykonując ustawowe kompetencje, lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej będzie planował i realizował opiekę lekarską nad 
świadczeniobiorcą w zakresie działań mających na celu zacho-
wanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie 
chorób oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. 

Z kolei do zadań pielęgniarki POZ będzie należeć planowanie 
i realizowanie opieki pielęgniarskiej nad świadczeniobiorcą 
i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki cho-
rób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych 
i  rehabilitacyjnych. Położna POZ będzie wreszcie planować 
i realizować pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologicz-
no-ginekologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczni-
czych oraz rehabilitacyjnych.
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Co istotne jednak, świadczeniodawca udzielający świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będzie obowiązany do 
zapewnienia pacjentowi nie tylko dostępu do świadczeń wyb-
ranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęg niarki 
podstawowej opieki zdrowotnej czy położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej, lecz także dostępu do świadczeń opieki 
ambulatoryjnej w miejscu udzielania świadczeń oraz dostępu 
do opieki w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, którego 
stan zdrowia uniemożliwia opiekę ambulatoryjną.

Ponadto w ramach obowiązków związanych z koordynacją 
opie ki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony 
zdrowia świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu 
pod stawowej opieki zdrowotnej będzie zapewniał pacjentowi 
pro filaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci 
świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdro-
wotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką, a także 
badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie 
z  indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki. Co 
istotne, świadczeniodawca będzie zobowiązany wyznaczyć 
osobę, do której zadań będzie należała organizacja procesu 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie infor-
macji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między 
osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

W zakresie działalności zespołu podstawowej opieki zdro-
wotnej wzajemna współpraca będzie polegać na udzielaniu 
konsultacji, przekazywaniu informacji o świadczeniobiorcy 
oraz podejmowaniu wspólnych działań przez członków zes-
połu, w zakresie niez będnym do zachowania zdrowia, profi-
laktyki, rozpoznawania i leczenia chorób oraz pielęgnowania 
i rehabilitacji świadczeniobiorcy. 

Informacje przekazywane w ramach zespołu podstawowej 
opieki zdrowotnej mają dotyczyć w szczególności rozpoznania, 
sposobu leczenia, rokowań, ordynowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wy-
robów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu 
dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zapla-
nowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w innych niż 
podstawowa opieka zdrowotna zakresach świadczeń opieki 
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zdrowotnej. Zauważyć jednocześnie należy, że w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
zespół podstawowej opieki zdrowotnej będzie współpraco-
wał z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub 
higienistką szkolną.

Obok zadań związanych ze współpracą wewnątrz zespołu 
pods tawowej opieki zdrowotnej w ramach koordynacji opieki 
zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w szeroko rozumianym 
systemie ochrony zdrowia zespół podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz poszczególni jego członkowie będą współpracować 
z osobami udzielającymi świadczeniobiorcy specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych, przedstawicielami organizacji i ins-
tytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami admi-
nistracji publicznej, a także dyrektorami szkół oraz innych 
placówek oświatowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na konieczność 
realizacji przez zespół podstawowej opieki zdrowotnej wska-
zanych wyżej zadań o charakterze koordynacyjnym w umowie 
o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zosta-
nie wyodrębniona określona wielkość środków finansowych 
przez naczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad świad-
czeniobiorcą (budżet powierzony), zapewnienie profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz zapewnienie 
oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek 
motywacyjny).

 4. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej

Przepisy ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zakładają 
również szereg działań na rzecz poprawy jakości w podstawowej 
opiece zdrowotnej.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej będą zobowiązani do monitorowania 
jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

Monitorowanie to będzie obejmować kwestie dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowości świadczeń opieki 
zdrowotnej, ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, zarządza-
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nia i organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
uzys kania określonego efektu zdrowotnego. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej (VIII kadencja, druk sejm. nr 1813), nowe 
projakościowe regulacje powinny promować rozwijanie wew-
nętrznych systemów poprawy jakości i w konsekwencji wspierać 
podnoszenie jakości opieki sprawowanej w podstawowej opiece 
zdrowotnej.

Paszkowski Artur
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N  
owe wzory deklaracji POZ

Będą nowe wzory deklaracji  
do lekarza i pielęgniarki  

POZ

1 grudnia opublikowano projekt rozporządzenia wprowadza-
jącego nowe deklaracje do świadczeniodawcy POZ. 

Wydanie nowego aktu wynika z wejścia w życie zupełnie nowej 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W porównaniu do obecnie obowiązujących regulacji, wzór 
deklaracji poszerzono o adres email świadczeniobiorcy (pole 
nieobowiązkowe). Ponadto pole „numer telefonu” jest już nie-
obowiązkowe do wypełnienia przez pacjenta.

Warto dodać, że oświadczenia woli świadczeniobiorców o wy-
borze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położ-
nej POZ, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy o podsta-
wowej opiece zdrowotnej, zachowują ważność (wynika to z art. 
34 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia.

Projekt przekazano do konsultacji społecznych, potrwają one 
do 15 grudnia.

Alicja Plichta
Data publikacji: 4 grudnia 2017  r.
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K  
oordynacja usług w POZ

Środki  
na koordynację usług w POZ  

w 2020 r.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej weszła w życie co do 
zasady 1 grudnia 2017 r. Wprowadza przepisy dotyczące między 
innymi koordynacji opieki zdrowotnej. Jednak dodatkowe środki 
na ten cel przewidziane są dopiero w roku 2020.

Zgodnie z art. 4 ustawy o POZ koordynacja opieki zdrowotnej 
polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 
obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizac-
ji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków 
komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług te-
lekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości 
i efektywności udzielanych świadczeń.

Natomiast art. 14 mówi o tym, że w ramach koordynacji świad-
czeniodawca zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną dos-
tosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz problemów 
zdrowotnych, a także badania diagnostyczne i konsultacje spec-
jalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, le-
czenia i opieki.

Przepis ten wszedł w życie 1 grudnia 2017 r. Natomiast od 
1 października 2020 r. wchodzi w życie zapis, zgodnie z którym 
świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy or-
ganizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym 
udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współ-
pracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

Wynika z tego, że świadczeniodawca będzie musiał zatrudnić 
dodatkową osobę lub wyznaczyć dodatkowe zadania osobie już 
zatrudnionej, która będzie się zajmowała koordynacją. Będą na 
ten cel przewidziane środki, o których mowa w art. 29.

Z przepisu tego wynika więc, że do czasu wejścia w życie prze-
pisów mówiących o przeznaczeniu środków na ten cel koordyna-
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cja nie będzie się wiązała z dodatkowymi środkami - komentuje 
Ewa Rutkowska z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Według Michała Sutkowskiego z Kolegium Lekarzy Rodzin-
nych w Polsce zarówno przepis o koordynacji jak i przepis o do-
datkowych środkach na ten cel wchodzą w życie dopiero w roku 
2020. Rozwiązanie to będzie zastosowane dopiero po pilotażo-
wych rozwiązaniach.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zakłada, że każdy 
pacjent objęty zostanie opieką, realizowaną przez zespół złożony 
z lekarza oraz współpracujących z nim pielęgniarek i położnych.

Pracę zespołu będzie koordynował lekarz POZ, który będzie 
rozstrzygał o sposobie planowania i realizacji postępowania diag-
nostyczno-leczniczego u świadczeniobiorcy. Będzie też odpo-
wiedzialny za całokształt opieki, za planowanie i realizowanie 
opieki lekarskiej w zakresie działań mających na celu zachowanie 
zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób 
oraz rehabilitację.

Z ustawy wynika, że pielęgniarka POZ będzie planować i rea-
lizować opiekę pielęgniarską nad pacjentem i jego rodziną w zak-
resie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęg-
nacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. 

W tym zakresie położna POZ realizować będzie pielęgnacyjną 
opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. 

W ramach posiadanych kompetencji, lekarz, pielęgniarka i po-
łożna, wybrani przez pacjenta, wydawać będą skierowania na 
realizację zabiegów i procedur medycznych.

Magdalena Okoniewska 

Data publikacji: 4 grudnia 2017  r.
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O  
pinia radcy prawnego

Pytanie

Czy pielęgniarki zatrudnione w podmiotach leczniczych, któ-
re nie dostały się do sieci szpitali i nie posiadają kontraktu 
z NFZ będą otrzymywać wzrost wynagrodzenia wynikają-
cy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u.?

Odpowiedź

Warunkiem otrzymywania przez pielęgniarki tzw. wzrostu wy-
nagrodzeń określonego w przepisach rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej jest posiadanie przez świadczeniodawcę zatrudniającego 
pielęgniarki umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej 
NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Wspomniane wyżej rozporządzenie w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest 
aktem wykonawczym wydanym w oparciu o delegację ustawową 
zawartą w art. 137 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej 
u.ś.o.z. Z treści § 2 ust. 3 r.o.w.u. wynika wprost, że NFZ dokonu-
je zmian umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które 
to umowy obejmą dodatkowe środki na sfinansowanie wzrostu 
wynagrodzeń w okresie od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 
2016 r.

 Dalsze okresy finansowania wzrostu wynagrodzeń pielęg-
niarek i położnych po 30 czerwca 2016 r. zostały uwzględnione 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.
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Podkreślić należy, że środki przeznaczone na sfinansowanie 
wspomnianych podwyżek, zostały zagwarantowane w puli środ-
ków płatnika świadczeń, którym jest NFZ. 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 u.ś.o.z. podstawą udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez 
Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem. 

Natomiast w myśl przepisu art. 132 ust. 5 u.ś.o.z. wysokość 
łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze 
świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości 
kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym NFZ.

Tak więc, warunkiem otrzymywania przez pielęgniarki tzw. 
wzrostu wynagrodzeń określonego w przepisach r.o.w.u. jest po-
siadanie przez świadczeniodawcę zatrudniającego pielęgniarki, 
umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Choromańska Iwona
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O  
pinia radcy prawnego

Pytania
Czy pielęgniarka w hospicjum stacjonarnym lub w ZOL musi 

dokonywać przebiegu obserwacji pielęgniarskich w kolejnych 
dobach pobytu?

Czy diagnozy pielęgniarskie i potwierdzenie wykonania konk-
retnych czynności pielęgniarskich będą wystarczające do 
spełnienia obowiązku informacji dotyczącej procesu pielęg-
nowania?

Czy informacje dotyczące procesu pielęgnowania są tożsame 
z czynnościami pielęgniarskimi w postaci karty indywidu-
alnej opieki pielęgniarskiej?

Czy, jeśli podmiot leczniczy prowadzi proces pielęgnowania, to 
musi codziennie prowadzić przebiegi pielęgniarskie?

Odpowiedź
Jeżeli konkretne czynności są wykonywane przez pielęgniarkę, 

fakt ten każdorazowo winien być ujawniony w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Jeżeli pielęgniarka dokonuje obserwacji pie-
lęgniarskich pacjenta, winno to być ujawnione w dokumentacji 
indywidualnej pacjenta.

§ 17 ust. 2 pkt 4 r.r.d.m. stanowi, że do historii choroby w częś ci 
dotyczącej przebiegu hospitalizacji dołącza się informacje do-
tyczące procesu pielęgnowania, czynności pielęgniarskich lub 
położniczych w postaci karty indywidualnej opieki pielęgniars-
kiej lub karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną. 
Powyższy przepis wskazuje, że treść karty indywidualnej opieki 
pielęgniarskiej zawiera informacje dotyczące procesu pielęgno-
wania. Informacje te są częścią karty indywidualnej opieki, ale 
jej nie zastępują.

Jeżeli podmiot prowadzi proces pielęgnowania, a w przypadku 
hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo leczniczego taki 
obowiązek istnieje (por. art. 9 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o dzia-
łalności leczniczej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), to efektem 
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tego jest systematyczne prowadzenie przebiegu obserwacji pie-
lęgniarskich, które dokumentowane są w karcie indywidualnej 
opieki pielęgniarskiej. 

Z uwagi, iż obserwacja pielęgniarska dotyczy pacjenta korzys-
tającego ze świadczeń całodobowo, winna być wykonywana 
systematycznie przez fachowy personel podmiotu leczniczego, 
a zatem codziennie. Jeżeli ze stanu zdrowia pacjenta wynika, że 
obserwacja była dokonywana w godzinach nocnych, to również 
należy zamieścić stosowny wpis, bezpośrednio po dokonaniu 
czynności. 

Konsekwencją prowadzenia całodobowej opieki pielęgnacyjnej 
jest więc dokonywanie stosownych wpisów w dokumentacji in-
dywidualnej pacjenta, w tym wypadku w karcie indywidualnej 
opieki pielęgniarskiej. Zarówno hospicjum stacjonarne jak i zak-
ład opiekuńczo leczniczy zajmują się szczególnymi pacjentami, 
wymagającymi stałej i systematycznej opieki pielęgniarskiej, dla-
tego też obserwacja pacjenta winna być dokonywana codziennie, 
wynika to bowiem z samej istoty tej działalności. 

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie ro-

dzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania - dalej r.r.d.m. w § 37 ust. 1 stanowi, że do 
prowadzenia dokumentacji w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji 
leczniczej lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzie-
lania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych in-
nych niż szpitalne, stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 1, 
§ 14-17, § 20, § 21, § 24, § 26 ust. 1, § 27, § 29-32 i § 36 r.r.d.m., 
z zastrzeżeniem że dokumentacja jest sporządzana przez osoby 
uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego.

Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 pkt 1 r.r.d.m., do historii choroby 
dołącza się kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej. 

Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie 
indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane 
przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjen-
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tem. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub 
położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki 
(§ 17 ust. 8 r.r.d.m.).

Wskazać należy, że § 4 r.r.d.m., który został umieszczony 
w rozdziale 1 „Przepisy ogólne”, a więc ma zastosowanie do 
wszystkich rodzajów dokumentacji medycznej, stanowi w ust. 1 
i ust. 2, że wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po 
udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w po-
rządku chronologicznym. Każdy wpis w dokumentacji opatruje 
się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 
pkt 3 r.r.d.m., tj. musi obejmować oznaczenie osoby udzielającej 
świadczeń zdrowotnych:

a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku le-

karza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera 
i starszego felczera,

e) podpis.

Jeżeli zatem konkretne czynności są wykonywane przez pie-
lęgniarkę, fakt ten każdorazowo winien być ujawniony w do-
kumentacji medycznej pacjenta. Jeżeli pielęgniarka dokonuje 
obserwacji pielęgniarskich pacjenta, winno to być ujawnione 
w dokumentacji indywidualnej pacjenta.

Powołane powyżej rozporządzenie nie zna takich pojęć jak in-
formacja dotycząca procesu pielęgnowania, jeżeli taki dokument 
wytwarzany jest w danym podmiocie leczniczym, to należy go 
prowadzić. Wydaje się, że informacje dotyczące procesu pielęgno-
wania mogą być tożsame z czynnościami pielęgniarskimi w pos-
taci karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej. Jednakże każdy 
podmiot samodzielnie tworzy rodzaje dokumentacji medycznej, 
a ma obowiązek prowadzenia co najmniej takiej dokumentacji, 
jaka jest przewidziana w r.r.d.m. Ważne jest, aby wszystkie czyn-
ności wykonywane przez pielęgniarkę u pacjenta, były opisane 
w dokumentacji medycznej.

Choromańska Iwona
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Pytanie
Czy pielęgniarka posiadająca specjalizację anestezjologicz-

ną może bez obecności lekarza anestezjologa nadzorować 
pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znieczuleniu 
miejscowym?

Odpowiedź
Co do zasady, pielęgniarka posiadająca specjalizację anestez-

jologiczną nie może bez obecności lekarza anestezjologa nad-
zorować pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znieczu-
leniu miejscowym, chyba, że zaistnieje okoliczność wskazana 
w § 9 pkt 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - dalej r.s.o.z., 
która jest wyjątkiem od tej zasady.

Powołane wyżej r.s.o.z. określa standard organizacyjny opieki 
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających 
świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, intensywnej terapii, 
resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także 
sedacji.

Zgodnie z § 5 r.s.o.z., standardy określone w § 9 pkt 5 i 7-15 
r.s.o.z. oraz wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska znie-
czulenia określone w części I załącznika nr 1 do r.s.o.z. stosuje 
się w:

1) ambulatorium lub zakładzie leczniczym, w którym są 
udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-
wotne inne niż świadczenia szpitalne,

2) pomieszczeniach, w których jest wykonywana praktyka 
zawodowa

- w których są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu 
anestezji.
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§ 9 pkt 5 r.s.o.z. stanowi, że lekarz specjalista anestezjologii 
i intensywnej terapii, lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie 
specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii 
i intensywnej terapii zapoznaje się z dokumentacją medyczną 
pacjenta, skompletowaną wraz z niezbędnymi wynikami badań 
laboratoryjnych przez lekarza prowadzącego, oraz przeprowa-
dza, nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie plano-
wym, badanie w celu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, 
zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wskazaniami medycznymi; 
lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz anes-
tezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza 
specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii może zlecić do-
datkowe badania i konsultacje niezbędne do zakwalifikowania 
pacjenta do znieczulenia.

Natomiast przepis § 9 pkt 9 r.s.o.z. stanowi, że lekarz wyko-
nujący znieczulenie może w tym samym czasie znieczulać tylko 
jednego pacjenta; podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje 
pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń 
wykonywanych poza salą operacyjną. Ponadto, zgodnie z § 9 pkt 
11 r.s.o.z., lekarz wykonujący znieczulenie znajduje się w bezpoś-
redniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia.

Wyjątek od powyższej zasady został zawarty w § 9 pkt 14 r.s.o.z., 
który dopuszcza wyjątkowo sytuację, w której lekarz wykonu-
jący znieczulenie może opuścić znieczulanego pacjenta w celu 
przeprowadzenia resuscytacji innego pacjenta, jeżeli uzna, że 
opuszczenie znieczulanego pacjenta nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia dla jego życia; w takim przypadku przy pacjencie do 
czasu przybycia lekarza wykonującego znieczulenie pozostaje 
pielęgniarka anestezjologiczna.

Tak więc, co do zasady, pielęgniarka posiadająca specjalizację 
anestezjologiczną nie może bez obecności lekarza anestezjologa 
nadzorować pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znie-
czuleniu miejscowym, chyba, że zaistnieje okoliczność wskazana 
w § 9 pkt 14 r.s.o.z., która jest wyjątkiem od zasady.

Choromańska Iwona
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Pytanie

Kto wypełnia kartę oceny ryzyka odleżyn i kiedy?

Odpowiedź

Przepisy prawa powszechnego nie nakładają obowiązku spo-
rządzania kart oceny ryzyka odleżyn. W przypadku sporządze-
nia takiej karty, kompetencje do jej wypełnienia posiada pielęg-
niarka zgodnie art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p.

Uzasadnienie

Indywidualna karta oceny ryzyka odleżyn stanowi część do-
kumentacji historii choroby. W § 15 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia - dalej r.r.d.m. znajduje się katalog dokumentów wchodzą-
cych w skład dokumentacji historii choroby. Ma on charakter 
otwarty, w związku z tym, oprócz dokumentów wskazanych 
w tym przepisie, można załączyć również inne dokumenty do-
tyczące przebiegu choroby (w tym także kartę oceny ryzyka od-
leżyn). Z kolei zgodnie z § 17 r.r.d.m. wpisów w tej dokumentacji 
dokonuje lekarz, pielęgniarka lub położna.

Reasumując, przepisy prawa powszechnego nie nakładają 
obowiązku sporządzania takich kart. Gdyby jednak karta oce-
ny ryzyka odleżyn miała zostać sporządzona, to kompetencje 
do jej wypełnienia posiada pielęgniarka zgodnie art. 4 u.z.p.p. 
Do pielęgniarki bowiem należy obowiązek udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie pielęgnacji pacjentów i do sporządzania 
dokumentacji medycznej w tym zakresie 

Urbaniak Monika
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Pytania

Czy pielęgniarki pracujące w podmiocie leczniczym można 
zobowiązać do zakazu konkurencji?

Czy podmiot leczniczy (pracodawca) może zobowiązać pie-
lęgniarki położne do podpisania umowy o zakazie konku-
rencji?

Czy powinien również zobowiązać pozostałe pielęgniarki i le-
karzy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej? 
Innymi słowy czy zakaz konkurencji może dotyczyć tylko 
jednej grupy zawodowej lub tylko pracowników jednego od-
działu szpitalnego?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie jest w zasadzie twierdząca.

Uzasadnienie

Zakaz konkurencji jest instytucją prawa pracy i bez znacze-
nia pozostaje czy pracodawcą jest podmiot leczniczy, czy inny 
podmiot. 

Zakazy konkurencji są dwojakiego rodzaju: 
- w czasie trwania zatrudnienia 
- po ustaniu zatrudnienia. 

Treść pytania sugeruje, że dotyczy ono zakazu konkurencji 
w trakcie trwania stosunku pracy. Zgodnie z art. 101[1] ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej jako: k.p. „W zak-
resie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może pro-
wadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też 
świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podsta-
wie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz 
konkurencji).”. 
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Według utrwalonego poglądu odmowa zawarcia takiej umowy 
przez pracownika może stanowić podstawę rozwiązania umowy 
o pracę. Tak np. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska w Ko-
mentarzu do art. 101[1] k.p., LEX, aktualizowany. 

Ci sami autorzy odwołując się do orzeczeń Sądu Najwyższego 
(np.: wyrok SN z dnia 3 listopada 1997 r., I PKN 333/97, OSNA-
PiUS 1998, nr 17, poz. 499, wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., 
I PK 411/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 316) wskazują, że zakaz kon-
kurencji nie może być sam niezgodny z prawem pracy. Wydaje 
się, i takie stanowisko Autorka prezentuje, że propozycja zawarcia 
umowy o zakazie konkurencji skierowana do całej grupy zawo-
dowej nie wyczerpuje znamion dyskryminacji. 

Dyskryminujące byłoby, gdyby zakaz konkurencji dotyczył tyl-
ko pracowników w określonym wieku. W przypadku opisanym 
pytaniem dotyczy on osób wykonujących zawody pielęgniarki 
lub położnej i o ile w tym kręgu pracodawca nie czyni wyłomów, 
w ocenie Autorki zakaz nie narusza prawa pracy. 

Sieńko Agnieszka
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Pytania
Czy do czasu objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoter-

minową, pielęgniarka POZ ma obowiązek sprawowania nad 
nim opieki?

Czy pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (POZ) powinna 
u pac jenta leżącego wykonywać toaletę w łóżku, w związku 
z sugestią rodziny pacjenta? Jeżeli tak, to jak często?

Czy też może nauczyć wykonywania toalety pielęgnacyjnej 
członków rodziny? Pacjentka czeka na objęcie opieką przez 
pielęgniarki opieki długoterminowej.

Odpowiedź
Pielęgniarka POZ powinna u pacjenta leżącego wykonywać 

toaletę w łóżku, w związku z sugestią rodziny pacjenta. Przepisy 
r.ś.g.p.o.z. nie określają jak często należy wykonywać u pacjenta 
poszczególne czynności pielęgniarskie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pielęgniarka POZ nauczy-
ła członków rodziny świadczeniodawcy wykonywania toalety 
pielęg nacyjnej u pacjenta. 

Jednak do czasu objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długo-
terminową, pielęgniarka POZ ma obowiązek sprawowania opieki 
nad świadczeniobiorcą.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. 

w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1567), 
w załączniku nr 2 określa zakres zadań pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z treścią pkt 1 załącznika Części II A pielęgniarka POZ 
planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakre-
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sie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością 
w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzie-
lenia świadczenia, obejmując opieką:

1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłącze-
niem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

2) osoby niepełnosprawne.
Pkt 4 Części II A stanowi, że świadczenia pielęgnacyjne obej-

mują:
1)  realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców 

w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki 
pielęgniarskiej;

2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
3) przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samo-

pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej - dalej r.ś.g.p.o.z. określone zostały w załączniku nr 2 do 
r.ś.g.p.o.z. W myśl postanowień ww. załącznika:

1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej obejmują:
1) wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przy-

padkach uzasadnionych medycznie;
2) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
3) wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi 

w części II;
4) testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju 

dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, 
zgodnie z warunkami określonymi w części II;

5) świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z wa-
runkami określonymi w części III.

2. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących 
warunków:
1)  świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu 
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ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pomiędzy 800 a 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczenio-
dawcy (...)

3. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
realizowane w domu świadczeniobiorcy, w tym również 
w domu pomocy społecznej, odbywają się zgodnie z ustalo-
nym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

Tak więc, w świetle wskazanych powyżej przepisów r.ś.g.p.o.z., 
pielęgniarka POZ powinna u pacjenta leżącego, wykonywać toa-
letę w łóżku w związku z sugestią rodziny pacjenta. 

Przepisy r.ś.g.p.o.z. nie określają jak często należy wykony-
wać u pacjenta poszczególne czynności pielęgniarskie. Zgodnie 
z pkt 3 załącznika nr 2 do r.ś.g.p.o.z., świadczenia pielęgniarki 
POZ realizowane są w domu pacjenta zgodnie z ustalonym dla 
świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby pielęgniarka POZ nauczyła członków ro-
dziny świadczeniodawcy wykonywania toalety pielęgnacyjnej 
u pacjenta. 

Zwrócić należy jednak uwagę, że do czasu objęcia pacjenta 
pielęgniarską opieką długoterminową, pielęgniarka POZ ma 
obowiązek sprawowania opieki nad świadczeniobiorcą.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej - dalej 
r.ś.g.p.i.o., określa między innymi wykaz oraz warunki realizacji 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

W myśl postanowień § 9 ust. 1 r.ś.g.p.i.o. świadczenia gwaran-
towane w zakresie opieki długoterminowej w warunkach domo-
wych, ealizowane przez pielęgniarkę opieki długoterminowej 
obejmują:

1) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samo-
opieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności 
w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

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

Opinie radcy prawnego
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3) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków 
jego rodziny;

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

5) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilita-
cyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji 
świadczeniobiorcy w domu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 r.ś.g.p.i.o. świadczenia gwarantowane są 
udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzy-
mał 40 punktów lub mniej.

Choromańska Iwona
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O  
pinia radcy prawnego

Pytanie
Czy zmiana adresu podmiotu leczniczego, w którym pielęg-

niarka wykonuje praktykę zawodową, zobowiązuje ją do 
dokonania zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą i czy ta zmiana podlega opłacie?

Odpowiedź
Zmiana adresu podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka 

wykonuje indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zak-
ładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład, zobowiązuje ją do dokonania zmiany 
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą podlega opłacie.

Uzasadnienie
 Art. 19 ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 

- dalej u.dz.l. stanowi, że pielęgniarka wykonująca indywidu-
alną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7.

Są one następujące:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograni-
czona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych 
na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej 
lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomoc-
nym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania 

Opinie radcy prawnego
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zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zasto-
sowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie 
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat po-
przedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 u.dz.l.

 Przepisy u.dz.l. zwalniają pielęgniarkę wykonującą indywidu-
alną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład z obowiązku dysponowania pomieszczeniem odpowia-
dającym wymaganiom określonym w art. 22 u.dz.l., wyposażo-
nym w aparaturę i sprzęt medyczny, ponieważ pomieszczenia te 
zapewnia podmiot leczniczy.

 Art. 102 ust. 1 pkt 4 u.dz.l. obliguje pielęgniarkę do ujawnie-
nia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli zatem 
uległ zmianie adres zakładu leczniczego, w którym pielęgniarka 
wykonuje indywidualną praktykę, oznacza to, że jest ona zobo-
wiązana do ujawnienia tej zmiany w terminie 14 dni od daty 
zaistnienia takiej zmiany (art. 107 ust. 1 u.dz.l.).

 Dokonanie zmiany adresu udzielania świadczeń zdrowotnych 
podlega opłacie w kwocie odpowiadającej 50% wysokości opłaty 
od wpisu do rejestru (art. 105 ust. 2 u.dz.l.). Jedynie wniosek 
o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawie-
nia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia, jest wolny od opłat (art. 105 ust. 2a u.dz.l.).

Choromańska Iwona
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O  
pinia radcy prawnego

Pytanie
Czy pielęgniarka wykonując iniekcję domięśniową może do-

konać zmiany kierunku igły w celu podania kolejnego leku?

Odpowiedź
 Technika podawania leku w postaci iniekcji domięśniowej, co 

do zasady nie stanowi problemu prawnego a faktyczny. Jednak-
że, skutki nieprawidłowo wykonanej iniekcji mogą powodować 
odpowiedzialność prawną osoby wykonującej iniekcję.

Uzasadnienie
Art. 11 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej - dalej u.z.p.p., stanowi, że 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 oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. 

 W kwestii sposobu podawania leków domięśniowo wypowia-
dała się Pani dr hab. med. mgr farm. Anna Jabłecka Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej, w piśmie skie-
rowanym do Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Poznaniu. Pani Konsultant stwierdziła jednoznacznie, 
że właściwą, racjonalną i bezpieczną zasadą jest podawanie leków, 
w tym domięśniowych, oddzielnie, wskazując między innymi, 
że między lekami może dochodzić do różnych typów interakcji, 
a wynik wzajemnych oddziaływań między lekami może być róż-
ny i polegać np. na nasileniu działania jednego leku przez drugi, 
pojawieniu się nowego jakościowego działania, nieobecnego przy 
stosowaniu każdego z leków osobno, czy wreszcie hamowaniu 
działania jednego leku przez drugi. W opinii swojej podkreśla, 
że za najbezpieczniejszą opcję uznaje się oddzielne podawanie 
leku do wstrzykiwań. 

Opinie radcy prawnego
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Zaaprobowana została też uwaga Przewodniczącej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, że „Zasady wykony-
wania iniekcji nauczane na studiach pielęgniarskich jednoznacz-
nie określają, że każdy lek należy podawać oddzielnie.” 

Podkreślić należy przy tym, iż zdaniem pani konsultant zmiana 
kierunku igły w celu podania w innym miejscu powoduje zmianę 
kąta wkłucia, co skutkuje tym, że zasada zachowania prostego 
kąta wkłucia nie jest zachowana, a w konsekwencji oznacza to 
brak prawidłowości w sposobie podania leku. Może też powo-
dować zmieszanie się podawanych leków.

 Wskazane powyżej argumenty są racjonalne i powinny stano-
wić jednoznaczną odpowiedź na zadane pytanie. Autorka może 
jedynie dodać, że pielęgniarka ponosi odpowiedzialność zawo-
dową, cywilną i karną w przypadku zdarzenia niepożądanego 
na skutek nieprawidłowo podanego leku.

Choromańska Iwona
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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 
prowadzących 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

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

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2018
 1 czerwca 2018
 2 listopada 2018
 24 grudnia 2018
Soboty pracujące
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2018
 30 czerwca 2018
 24 listopada 2018
 15 grudnia 2018

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

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

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 

miesiąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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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 Położnych.

K  
omunikat skarbnika

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
zwraca się z prośbą do osób opłacających składki indywidu-
alnie przelewem bankowym o wpisywanie  w opisie przelewu 
numeru prawa wykonywania zawodu.

Skarbnik ORPiP  
w Białymstoku

Informacje
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found 
tel/fax 85 7182177 & mob. 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 7422517

W  
ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax  85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl       e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

Biuletyn redagują:
B. Olejnik; 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


