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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szanowne Koleżanki i Koledzy dobiega końca VI kadencja Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku. 

Nie był to okres łatwy, obfitował w liczne wydarzenia w ochronie zdrowia. Jako sa-
morząd codziennie rozwiązywaliśmy i rozwiązujemy problemy zawodowe i społeczne 
naszego środowiska. Solidarnie i konsekwentnie umacniamy swoje miejsce w systemie 
ochrony zdrowia. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i ofiarnej pracy wielu z Was 
zrobiliśmy tak wiele na rzecz pielęgniarek i położnych naszego regionu.

Wszystkim Drogie Koleżanki i Koledzy serdecznie dziękuję za wsparcie, nieocenioną 
pomoc, zaangażowanie i serce jakie okazaliście.

Najważniejsze, byście wierzyli, że Samorząd to My, że jesteśmy silni, silni nie w licz-
bie, ale argumentach, wiedzy i doświadczeniu.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska



Fot. materiały własne OIPiP
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O  
statni dyżur

Białystok był drugim, po Warszawie, miastem, gdzie kampania 
społeczna Ostatni dyżur była prezentowana.

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpi-
talu Klinicznym odbyła się konferencja z udziałem wiceprezes 
NRPiP Teresy Kuziary, z udziałem Podsekretarza Stanu MZ 
Cezarego Cieślukowskiego, przedstawiciela NFZ, kadry kie-
rowniczej podmiotów leczniczych, konsultantów wojewódzkich 
ds. pielęgniarstwa oraz członków naszego samorządu w obecno-
ści lokalnych mediów.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia przez Przewod-
niczącą ORPiP w Białymstoku Raportu NRPiP Zabezpieczenie 
społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych 
z odniesieniem jak te ogólnopolskie dane mają się do sytuacji 
w regionie podlaskim.

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR



Fot. materiały własne OIPiP
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W dalszej części Cecylia Dolińska przybliżyła cel i założenia kam-
panii, zaprezentowała stronę internetową www.ostatnidyzur.pl oraz 
petycję w formie recepty.

Obecni na konferencji goście mogli przez chwilę wejść w rolę 
dyżurującej pielęgniarki oglądając dwuminutowy film w nowej 
technologii umożliwiającej znalezienie się w środku oglądanej 
rzeczywistości.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, lokalne 
media chętnie o niej informowały. Obszerniejsze relacje z kon-
ferencji można przeczytać lub obejrzeć m.in. na stronach inter-
netowych.

Kampania w Polsce potrwa do listopada, spotkania odbywają 
się w kolejnych miastach. Polacy, widząc zagrożenie popiera-
ją żądania pielęgniarek, czego efektem jest zebrane już 100 tys. 
podpisanych recept - petycji.

Do grona organizacji wspierających naszą kampanię należą 
m. in:

• Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
• Stowarzyszenie Domów Opieki,
• Fundacja Onkologiczna Nadzieja,
• Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie 

Oczy,

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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• Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości,
• Federacja Pacjentów Polskich,
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
• Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Na-

dziei,
• Fundacja Oleńka
• Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo,

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Gine-
kologicznymi Magnolia,

• Naczelna Rada Lekarska,
• Fundacja Rodzić po Ludzku,
• Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej,
• Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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O  
statni alarm dla Ewy Kopacz

Od momentu powołania Ewy Kopacz na urząd Prezesa Rady 
Ministrów, Pani Premier nie spotkała się ze środowiskiem pie-
lęgniarek i położonych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dostrzegając drastycz-
ną sytuację zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pie-
lęgniarek i położnych wystosowała do Pani Premier pięć listów 
z prośbą o spotkanie. Przez osiem miesięcy kierowania polskim 
rządem Ewa Kopacz nie odpowiedziała na zaproszenie.

Pamiętając wydarzenia z 2007 r., kiedy Ewa Kopacz, ówczesna 
Minister Zdrowia, była największym sojusznikiem i wsparciem 
dla polskich pielęgniarek i położnych, rozczarowuje bierność 
i brak działań ze strony Pani Premier.

Opieszałość dziwi podwójnie ze względu na sytuację - w świetle 
najnowszych prognoz NRPiP już za 5 lat Polacy zostaną pozba-
wieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej.

Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. 
będzie to 50 lat. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Pol-
sce wynosi 5,4 - to jeden z najniższych wskaźników w Europie.

Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy 
się o 54 tys.

- Jeżeli polski rząd z Ewą Kopacz na czele nie podejmie 
natychmiastowych działań, polskie społeczeństwo czeka 
katastrofa.

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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- To nie dotyczy nas - pielęgniarek i położnych - tylko wszyst-
kich Polaków, każdego dnia pozbawiani jesteśmy opieki 
z powodu malejącej liczby pielęgniarek i położnych.

- komentuje sytuację prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawel-
czyk.

Polacy biorą sprawy w swoje ręce w celu zapewnienia ochrony 
własnego zdrowia i swoich najbliższych podpisując recepty, które 
zostaną przekazane polskim decydentom, w tym Pani Premier 
Ewie Kopacz. 

Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej Ostatni dyżur zainicjonowanej przez NRPiP.

Podpisy pod petycją zbierane są w całym kraju.

Recepty można podpisywać on-line pod adresem www.ostat-
nidyzur.pl lub w wersji papierowej.

Okazją do złożenia podpisu będzie cykl konferencji promują-
cych kampanię „Ostatni dyżur” wśród mieszkańców i samorzą-
dowców poszczególnych regionów Polski.

Materiał ze strony NIPiP 

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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L  
ist Abp Stanisława Gądeckiego

Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r.
Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański  
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
SEP-D/15.1-21

Szanowna Pani 
Dr n. med.  
Grażyna ROGALA-PAWELCZYK 
Prezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes
w nawiązaniu do listu z dnia 21 lipca br. (NIPiP-NRPiP-

DM.0028.16.2015.AS), w sprawie Ogólnopolskiej Kampanii Spo-
łecznej „Ostatni Dyżur” chciałbym poinformować, że przekazałem 
informację o inicjatywie polskim biskupom diecezjalnym, którzy 
w dniach 25-26 sierpnia br. obradowali na Sesji Rady Biskupów 
Diecezjalnych na Jasnej Górze w Częstochowie. Dołączone mate-
riały zostały przekazane wszystkim diecezjom w Polsce.

Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda się uwrażliwić spo-
łeczeństwo na problem zmniejszającej się liczby pielęgniarek 
w Polsce.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie,

Abp Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznania  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Kampania Społeczna OSTATNI DYŻUR
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Zarząd EORNA, Rzym 5-7 maja 201510

Biuletyn nr 95/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

K  
ongres EORNA w Rzymie

Polska Flaga po raz pierwszy 
na kongresie 

Europejskiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek Operacyjnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek jako czło-
nek EORNA po raz pierwszy czynnie uczestniczyło w spotkaniu 
zarządu w dniach 5-7 maja 2015 roku w Rzymie.

Polskę reprezentowało dwóch delegatów:
Barbara Dąbrowska

Joanna Borzęcka.

Podczas tego posiedzenia wybrano nowe władze. Prezydentem 
EORNA została May Karam z Francji, wiceprezydentem Jana 
Wichsowa z Czech.

Przedstawiono i przekazano standardy opracowane przez 
EORNA, dyskutowano też o przygotowaniu kolejnego kongresu 
w 2017 roku w Grecji.

Stowarzyszenie Instrumentariuszek



Fot. materiały autora

mgr Barbara Dąbrowska i mgr Joanna Borzęcka  
na posiedzeniu zarządu EORNA, Rzym 5-7 maja 2015

Fot. materiały autora

Po raz pierwszy Polska Flaga na kongresie EORNA
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W kolejnych dniach 7-10 maja w Rzymie odbył się Kongres 
EORNA. Wszyscy członkowie zarządu aktywnie uczestniczyli 
w organizacji odbywającego się kongresu. Każdy z członków miał 
przydzielone zadania.

Podczas ceremonii otwarcia każdy z 28 krajów członków EOR-
NA został zaprezentowany. W trakcie tej prezentacji przedstawi-
ciel danego kraju w stroju narodowym uroczyście wnosił flagę 
swojego kraju.

Stowarzyszenie Instrumentariuszek
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W kongresie uczestniczyło ponad 1300 uczestników z 43 kra-
jów świata. Przedstawiono 93 tematy prezentacji w 24 sesjach 
odbywających się jednocześnie w 4 salach wykładowych.

Tematy sesji dotyczyły zmieniającego się modelu pracy i opieki 
pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym, sposobów uczenia 
się, standardów, modelów pracy pielęgniarki operacyjnej w róż-
nych krajach świata, pracy zespołowej, bezpieczeństwa na sali 
operacyjnej, wpływu dymu chirurgicznego na zespół operacyj-
ny, zapobiegania zakażenia miejsca operowanego, hipotermii, 
okołooperacyjnej karty kontrolnej, liczenia narzędzi i materiału 
operacyjnego, nowoczesnego zarządzania, zabezpieczania pac-
jenta przed odleżynami i nowoczesnych technologii.

Bardzo dobra organizacja sesji wykładowych, przestrzeganie 
czasu wystąpień pozwalało uczestnikom na obecność w wybra-
nych tematach. Wykłady odbywały się w języku angielskim.

Liczba osób biorących udział w danej sesji była monitorowana 
za pomocą elektronicznych czytników. Po każdej sesji prowadzo-
na była ocena jakości wystąpień.

W trakcie przerw można było obejrzeć sesję plakatową przygo-
towaną w formie elektronicznej zawierającą aż 186 tematów.

Organizatorzy zapewnili też uczestnikom możliwość zwiedza-
nia bloków operacyjnych w pięciu szpitalach w Rzymie: 

Policlinic Agostino gemelli, 
HosPitAl Polyclinic tor VergAtA, 
HosPitAl sAn cAmillo-ForlAnini, 
HosPitAl BAmBino gesu, 
Polyclinic umBerto i.

Uroczyste kolacje były świetną okazją do integracji tej mię-
dzynarodowej społeczności, zapoznania się z kulturą włoską, 
wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

Bardzo duża liczba firm medycznych miała możliwość zapre-
zentowania nowości mających zastosowanie w bloku operacyj-
nym.

mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Stowarzyszenie Instrumentariuszek
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S  
zkolenia podyplomowe w OIPiP

Pomimo wakacji i urlopów szkolenia podyplomowe w Izbie 
odbywały się przez cały czas. Kontynuujemy specjalizację w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opie-
ki oraz specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
i neonatologicznego. Od 22 sierpnia rozpoczęliśmy po wygranym 
przetargu ze środków MZ specjalizację w dziedzinie pielęgniar-
stwa geriatrycznego i neonatologicznego. W miesiącu wrześniu 
zakończyliśmy dwa kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęg-
niarstwa operacyjnego i opieki długoterminowej.

Wzorem lat ubiegłych, będziemy starali się, w miarę możliwości 
pomagać naszym koleżankom i kolegom podnosić kwalifikacje 
i dbać o rozwój zawodowy. W tym celu zamierzamy kontynu-
ować wcześniej rozpoczęte kursy i szkolenia, jak też wprowadzać 
nowe, dostosowane do zmienionych programów kształcenia na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 
1562), które obowiązują od 24 sierpnia 2015 roku. OIPiP w Bia-
łymstoku w październiku planuje uruchomienie kursu specjalis-
tycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego dla pielęgniarek i położnych oraz Szczepienia ochronne dla 
pielęgniarek. Pozostałe zadania szkoleniowe będziemy realizować 
zgodnie z przyjętym wcześniej planem.

Wszystkie koleżanki zachęcamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której można znaleźć aktualne informacje na 
temat szkoleń.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Na kolejnych stronach Biuletynu zamieszczamy zdjęcia i listy 
osób, które w ostatnim czasie ukończyły kształcenie.

Szkolenia podyplomowe w OIPiP



Fot. materiały OIPiP
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Kurs specjalistyczny

Edukator w cukrzycy Nr 02/11  
dla pielęgniarek i położnych

Joanna Babynko  Anna Bałdowska
Renata Białopotocka Elżbieta Ewa Borys
Agnieszka Cyuńczyk Agnieszka Czyżewska
Anna Zofia Doda  Grażyna Teresa Dąbrowska
Iwona Gawędzka  Ewa Hryszko
Jolanta Janowicz  Alina Jurczuk
Eugenia Kalinowska Elżbieta Krot
Iwona Krysztofik  Dorota Kuczko-Girucka
Agnieszka Kukołka Renata Ligia Mroz
Jolanta Olszewska  Halina Orłowska
Ala Popielnicka  Halina Jadwiga Pucel
Barbara Tarsiuk  Ewa Trykozko
Beata Więckowska Ewa Wiśniewska
Iwona Żak  Ewa Żaworonek

Szkolenia podyplomowe w OIPiP



Fot. materiały OIPiP
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne  
dla pielęgniarek i położnych

Ewa Artemiuk  Anna Bagniuk-Plewa
Krystyna Białozor  Agnieszka Borkowska
Eugenia Brańska  Celina Ciżewska
Barbara Ekonomiuk Małgorzata Fal
Arkadiusz Gawryło Anna Jabłonowska
Marianna Jarosz  Barbara Kulikowska
Lucyna Kuźma  Dorota Litwin
Jolanta Teresa Łapińska Anna Madej
Agata Jadwiga Nowik Agata Panas
Urszula Perkowska Bożena Popławska
Małgorzata Puchalska Irena Siegień
Regina Sierżantowicz Małgorzata Stefanowska
Barbara Szymańska Małgorzata Szymańska
Małgorzata Toczko Joanna Elżbieta Wiszowata
Małgorzata Zawadzka Elżbieta Barbara Wojtach

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  
dla pielęgniarek

Anna Borkowska  Krystyna Beata Baranowska
Emilia Burzyńska  Joanna Dłużewska-Gieniusz
Irena Filipiuk  Wiesława Furtek
Halina Garbuz  Stanisława Grochowska
Teresa Grygorczyk Anna Ewa Keller
Emilia Lenkiewicz Taisja Lipińska
Dorota Łapińska  Małgorzata Dorota Manoś
Beata Olszewska  Agnieszka Anna Mazur
Halina Panas-Ferenc Joanna Pilichiewicz
Elżbieta Polińska  Joanna Urszula Piotrowska
Ewa Urszula Pużuk Małgorzata Agata Rutkowska
Jolanta Sak  Lilia Sańczyk-Burzyńska
Maria Stefanowicz Katarzyna Krystyna Snarska
Anna Sulima Dolina Monika Suproń
Ewa Zimin  Bożena Żukiewicz

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

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe w OIPiP
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N  
owe programy kształcenia

Nowe programy  
kształcenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych

Minister Zdrowia podpisał nowe szczegółowe programy kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach spec-
jalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

Podstawą opracowania programów jest art. 78 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1435 z późn. zm.).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 
grud nia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. 
poz. 1562):

◆ zmniejszono liczbę dziedzin kształcenia  
w ramach specjalizacji - z 26 do 17;

◆ zwiększono liczbę dziedzin kształcenia  
dla kursów kwalifikacyjnych - z 21 do 24.

W związku z rozwojem medycyny oraz zmniejszeniem liczby 
godzin kształcenia nowe programy zostały zaktualizowane.

Między innymi dopuszczono możliwość modyfikacji czasu 
trwania zajęć w wymiarze nie większym niż 20% ogółu godzin 
kształcenia - w przypadku specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych 
oraz w wymiarze nie większym niż 10% ogółu godzin kształcenia 
- dla kursów specjalistycznych, pod kątem umożliwienia wyko-
rzystania ich w ramach samokształcenia.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzo-
ne na podstawie nowych, szczegółowych programów, ujednoli-
conych zarówno pod względem struktury, jak i treści kształcenia 
spowoduje, że  jakość kształcenia na terenie całego kraju będzie 
porównywalna.

Szkolenia podyplomowe
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Skrócenie czasu trwania szkoleń zwiększy ich dostępność. To 
istotne z punktu widzenia samych pielęgniarek i położnych oraz 
ich pracodawców, dla których istotne znaczenie ma skrócenie 
absencji pracownika w związku z jego udziałem w szkoleniach 
podyplomowych.

Zatwierdzone programy kształcenia zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych.

Materiał ze strony MZ 19.08.2015 

Szkolenia podyplomowe
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R  
ozporządzenie Ministra Zdrowia 

Od dnia 24 sierpnia 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013.1562) 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  w których może 

być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne 
(Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone 
w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego;
5) onkologicznego;
6) operacyjnego;
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.

2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona 
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
- w ochronie zdrowia pracujących.

3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dzie-
dzinach pielęgniarstwa:
1) ginekologiczno-położniczego;
2) rodzinnego.

Szkolenia podyplomowe
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4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być pro-
wadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.

§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowa-
dzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) diabetologicznego;
4) geriatrycznego;
5) internistycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego z dializoterapią;
8) neonatologicznego;
9) neurologicznego;
10) onkologicznego;
11) operacyjnego;
12) opieki długoterminowej;
13) opieki paliatywnej;
14) pediatrycznego;
15) psychiatrycznego;
16) ratunkowego;
17) rodzinnego;
18) środowiska nauczania i wychowania;
19) transplantacyjnego.

2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzo-
ny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
- w ochronie zdrowia pracujących.

3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone 
w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 

i ginekologii;
2) operacyjnego;
3) rodzinnego.

4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może 
być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.
Minister Zdrowia

Szkolenia podyplomowe
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K  
alendarium

03.06.2015 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku - uczest-
niczyła Dorota Rojsza.

09.06.2015 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.06.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

10.06.2015 Konferencja zorganizowana przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych Ostatni dyżur.

10.06.2015 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.
Podjęcie uchwały w sprawie:
- dofinansowania konferencji Ostatni dyżur.

10.06.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru pielęgniarek i położnych:

wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę i 1 położną,• 
wydano prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarce,• 
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 2 pielęgniarki,
wpisano do rejestru 2 pielęgniarki i 1 położną;• 

- dofinansowania warsztatów Przymus bezpośredni:
- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc 

otrzymały 4 pielęgniarki, z funduszu samopomocowego 
pomocy finansowej udzielono 2 pielęgniarkom;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie 1 pielęgniarkę;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
wpisano do rejestru 5 indywidualnych praktyk pielęg-• 
niarskich i 1 praktykę położnej,

Kalendarium OIPiP
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dokonano 1 zmiany wpisu w rejestrze;• 
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-

mowe:
wykreślono wpis nr 61 - Szkolenie specjalizacyjne • 
w dzie dzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pie lęg-
nia rek organizowane przez Stowarzyszenie Pielęgnia-
rek i Po łoż nych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Dosko-
nalenia Za wodowego w Łomży,
wykreślono wpis nr 59 - kurs kwalifikacyjny w dzie-• 
dzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego organizo-
wany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
omni- meD Zofia Stojak,
wpisano do rejestru wpis nr 148 - kurs dokształcają-• 
cy Szkoła Rodzenia dla każdej mamy – bezpieczeńs-
two matki i dziecka, bezpieczeństwo pracy położnej 
organizowany przez Polskie Centrum Edukacji Anna 
Osińska w Warszawie,
wpisano do rejestru wpis nr 149 - szkolenie specjaliza-• 
cyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego or-
ganizowane przez Agencję Usług Oświatowych omni-
Bus sP. z o. o. w Kłodzku;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 52 
koleżanki.

12.06.2015 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
nego.

15.06.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatek do zatrudnienia na stanowiska Przełożonej 
Pielęgniarek i Pielęgniarek Oddziałowych w SPP ZOZ 
w Choroszczy – przewodniczyła przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska. Do zatrudnienia Komisja konkursowa 
wytypowała następujące osoby:

na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek -  • 
Nadzieja Sołowiej
III - psychogeriatrii - • Maria Sieńko
ogólnopsychiatrycznym IV - Klinika psychiatrii UM • 
w Białymstoku - Iwona Niegierewicz

Kalendarium OIPiP
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- ogólnopsychiatrycznym V z całodobowym pododdzia-
łem detoksykacji dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych - Barbara Grzymkowska

- ogólnopsychiatrycznym dla chorych somatycznie - psy-
chosomatycznym - Irena Grądzka

Nowo wybranej Przełożonej Pielęgniarek i pielęgniarkom 
oddziałowym serdecznie gratulujemy.

17.06.2015 Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych z zakresu Stosowanie przymusu 
bezpośredniego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku w ramach współpracy z Komisją ds. Pielg-
niarstwa Psychiatrycznego - udział wzięło 39 osób.

17.06.2015 Szkolenie przeprowadzone przez Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej Irenę Stepaniuk w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na 
warsztatach Stosowanie przymusu bezpośredniego nt. Etycz-
no-prawne aspekty pracy pielęgniarek szpitalnych oddziałów 
ratunkowych - udział wzięło 39 osób.

17.06.2015 Posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

19.06.2015 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego - Edukator 
w cukrzycy organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.

19.06.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
Pielęgniarstwa epidemiologicznego organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

19.06.2015 Kontrola działalności OIPiP w Białymstoku przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną za I kwartał 2015 r.

21.06.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęg-
niarstwo paliatywne organizowany przez nzoz omni-
meD Zofia Stojak w Białymstoku - uczestniczyła Elżbieta 
Niegierewicz.

23.06.2015 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

Kalendarium OIPiP
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24.06.2015 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena 
Husar.

24.06.2015 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

24.06.2015 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

24-25.06.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

25.06.2015 Posiedzenie Rady Społecznej w Oddziale Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku - uczest-
niczyła Dorota Rojsza.

30.06.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej w USK Białystok - przewodniczyła Dorota 
Rojsza. 
Do zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem 
Dializ komisja konkursowa wytypowała Jolantę Brunej-
ko-Struniewicz.
Nowo wybranej pielęgniarce oddziałowej serdeczne gra-
tulacje.

07.07.2015 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

08.07.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

22.07.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej.
22.07.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- powołania kierownika specjalizacji geriatrycznej, komis-

ji egzaminacyjnej oraz zatwierdzenia składu komisji ds. 
jakości kształcenia podyplomowego;

- przyznania zapomóg - z funduszu losowego pomoc 
otrzymały 2 pielęgniarki;

Kalendarium OIPiP
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- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 32 
koleżanki;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - skierowano na 
przeszkolenie 2 pielęgniarki;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczni-
czą:

wykreślono z rejestru 1 grupową praktykę pielęgnia-• 
rek i położnych na wniosek,
dokonano 3 zmian we wpisie w rejestrze podmiotów • 
wykonujących działalność leczniczą,
wpisano do rejestru 3 indywidualne praktyki pielęg-• 
niarskie i 1 specjalistyczną;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano • 
do rejestru 41 pielęgniarek, 5 pielęgniarzy i 2 położne,
wykreślono z rejestru 2 pielęgniarki i 1 położną,• 
wydano nowe prawo wykonywania zawodu 1 pielęg-• 
niarce,
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę.• 

05.08.2015 Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego Pielęgniar-
stwo opieki długoterminowej organizowany przez Centrum 
Edukacji eKsPert Małgorzata Piotrowska w Białymstoku 
- uczestniczyła Elżbieta Niegierewicz.

05.08.2015 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

11.08.2015 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.08.2015 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
w Przypadkach Losowych.

11.08.2015 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 
w Wasilkowie na ul. Kryńskiej 71.

12.08.2015 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat – zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

12.08.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Kalendarium OIPiP
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Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg z funduszu losowego - pomoc 

otrzy mała 1 pielęgniarka, 1 osobie odmówiono ze 
wzglę  dów regulaminowych;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 17 
osób;

- przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłu-
żej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - zaliczono przesz-
kolenie 1 pielęgniarce;

- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą:

wpisano do rejestru 3 indywidualne praktyki pielęg-• 
niarskie;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe:

• wykreślono wpis nr 82 - kurs specjalistyczny Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego or-
ganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr ProFesjA 
E. Bogusz, K. Bogusz, A. Dąbrówka-Bełbot,

• wykreślono wpis nr 84 - kurs kwalifikacyjny w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa zachowawczego organizowany przez 
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łoż nych eDuKAcjA s.c. Ewa Baranowska, Anna Barba ra 
Maszkowska,

• wykreślono wpis nr 102 - kurs kwalifikacyjny w dziedzi-
nie Opieki długoterminowej organizowany przez Cen-
trum Edukacji eKsPert Małgorzata Piotrowska;

- rejestru pielęgniarek i położnych:
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do • 
rejestru 6 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy i 8 położnych,
wykreślono z rejestru 1 pielęgniarkę,• 
wydano nowe prawo wykonywania zawodu 1 pielęg-• 
niarce;

- pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w XVIII 
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej 
w Toruniu.

Kalendarium OIPiP
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17.08.2015 Egzamin wstępny szkolenia specjalizacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek 
i położnych prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

18.08.2015 Egzamin wstępny szkolenia specjalizacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek pro-
wadzonego przez OIPiP w Białymstoku.

25.08.2015 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Doliń-
ska.

27.08.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej w UDSK Białystok - przewodniczyła Bożena 
Kostro. 
Do zatrudnienia na stanowisko pielęgniarek oddziało-

wych komisja wytypowała następujące osoby:
Klinika Chirurgii Dziecięcej - • Kornelia Kurcewicz
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Podod-• 
działem Pooperacyjnym - Joanna Popławska

Nowo wybranym pielęgniarkom oddziałowym serdecznie 
gratulujemy.

31.08.2015 Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
kandydatki do zatrudnienia na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej w SPP ZOZ w Choroszczy – przewodniczyła 
skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik. 
Do zatrudnienia na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn 
Komisja konkursowa wytypowała - Elżbietę Konopko.
Nowo wybranej oddziałowej serdecznie gratulujemy.
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I  
nformacje Naczelnej Rady

Informacje Naczelnej Rady  
dotyczące poprawy zawodowej i ekonomicznej  

pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od kwietnia prowadzi 
rozmowy z Ministerstwem Zdrowia na temat poprawy sytuacji 
zawodowej oraz ekonomicznej pielęgniarek i położnych.

Powstały dwa zespoły robocze, które uczestniczą w rozmowach 
oraz pracach nad proponowanymi zmianami. 

Pierwszy z nich pracuje nad szczegółowymi rozwiązaniami 
prawnymi w celu umocnienia pozycji pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia poprzez wpisanie zmian do rozpo-
rządzeń MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszcze-
gólnych zakresach opieki zdrowotnej. 

Drugi zespół zajmuje się zmianami, których celem jest zagwa-
rantowanie podwyższenia wynagrodzenia pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających 
umowy z NFZ na realizację przedmiotowych świadczeń zdro-
wotnych. 

Pomimo wielu spotkań przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych z kierownictwem MZ i NFZ, środowisko 
nie zaakceptowało w pełni proponowanych zmian i nie podpisało 
porozumienia proponowanego przez MZ.

Poniżej zamieszczam obszerną informację na temat spotkań 
i negocjacji przedstawicieli NRPiP w Ministerstwie Zdrowia.

Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca OIPiP

Negocjacje z MZ
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I  
nformacja NRPiP

Warszawa, dnia 03 sierpnia 2015 roku

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0021.97.2015.AS

Pan/Pani Przewodniczący/a 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W związku z trwającymi pracami w sprawie wprowadzenia zmian 
w przepisach dotyczących poprawy warunków pracy, podniesie-
nia wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz zmian 
w systemie ochrony zdrowia w załączeniu przesyłam informację 
o prowadzonych pracach w przedmiotowej sprawie, a także sta-
nowisko NRPiP w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Negocjacje z MZ



30

Biuletyn nr 95/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
rojekt Porozumienia

PROJEKT

POROZUMIENIE

z dnia 27.07.2015 r. 

w sprawie ustalenia podwyżek  
dla pielęgniarek i położnych

zawarte w dniu ...... w Warszawie 

pomiędzy:
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Po-

łożnych, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 1, (zwanym dalej 
OZZPiP) reprezentowanym przez:
.........................................................................................................

Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w War-
szawie, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10, (zwaną dalej 
NIPiP) reprezentowaną przez:
.........................................................................................................

a
Narodowym Funduszem Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 

Warszawa (zwanym dalej NFZ), reprezentowanym przez:
.........................................................................................................

Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, (zwa-
nym dalej Ministrem Zdrowia) reprezentowanym przez:
.........................................................................................................

Wszystkie Strony Porozumienia zwane „Stronami”.

PREAMBUŁA

Działając na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 i z 2015 r. poz. 791) i usta-
wy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038), w trosce o poprawę sytuacji pracow-
niczej pielęgniarek i położnych, jak również kierując się koniecz-
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nością powstrzymania deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej 
oraz zmniejszania liczby osób wykonujących ten zawód w Polsce, 
w celu zagwarantowania pielęgniarkom i położnym należytych 
warunków pracy i płacy oraz w celu zapewnienia mieszkańcom 
Rzeczypospolitej Polskiej prawa do należytej i profesjonalnej 
opieki pielęgniarskiej lub położnej, Strony postanowiły zawrzeć 
niniejsze porozumienie o następującej treści:

§1. 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie obszaru 
zmian umożliwiających efektywną poprawę sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony zobowią-
zują się do:

1) wspólnego udziału przedstawicieli Stron w spotkaniach 
i konsultacjach celem omawiania możliwości zapewnienia 
sukcesywnego stałego wzrostu wynagrodzeń dla pielęg-
niarek i położnych, które będzie pochodną i konsekwenc ją 
działań legislacyjnych Ministra Zdrowia oraz NFZ w zak-
resie :
a) nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia wydawa-

nych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 
z późn. zm.) - Strony potwierdzają, że na datę zawarcia 
niniejszego Porozumienia uzgodnione zostały już dwa 
projekty zmian Rozporządzeń Ministra Zdrowia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
- określające zasady wprowadzenia pielęgniarek i położ-
nych do kontraktowania świadczeń gwarantowanych,

b) wydania nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzeń Prezesa 
NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i re-
alizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
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w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych 
przez pielęgniarki i położne,

c) wydania nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w pos-
tępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie nowelizacji 
art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581);

2) wspierania się w działaniach, które indywidualnie zastrze-
żone są do kompetencji własnych i wyłącznych danej Stro-
ny wynikających z przepisów ustawowych oraz przepisów 
prawa wewnętrznego.

§ 3.

1. Minister Zdrowia oraz NFZ gwarantują, że kwoty przezna-
czone w budżecie NFZ przeznaczone na podwyżki wynag-
rodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych wykonu-
jących zawód pielęgniarki lub położnej będą zaplanowane 
w budżecie NFZ w 2015 r. (od 01-09-2015 r.) oraz w budżetach 
NFZ na 2016 i 2017 r. oraz w latach następnych w wysokości 
umożliwiającej zapewnienie wzrostu indywidualnych wynag-
rodzeń w wysokości nie mniejszej niż opisane w ust. 3.

2. Minister Zdrowia oraz NFZ gwarantują, że podwyżkami 
wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 4 zostaną 
objęte wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
pielęgniarki lub położnej u świadczeniodawców mających 
zawartą w dniu podpisania niniejszego porozumienia umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Minister Zdrowia oraz NFZ gwarantują, że z zastrzeżeniem 
ust. 5:
3.1. w okresie od 01-09-2015 r. do 30-06-2016 r. każda z pie-

lęgniarek i położnych wymienionych w ust. 2 otrzyma 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniej-
szej niż 500 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat 
pielęgniarki lub położnej.

3.2. w okresie od 01-07-2016 r. do 31-12-2016 r. każda z pielęg-
niarek i położnych wymienionych w ust. 2 otrzyma wzrost 
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wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 
500 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat pielęgniarki 
lub położnej.

3.3. w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. każda z pielęg-
niarek i położnych wymienionych w ust. 2 otrzyma wzrost 
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 
500 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat pielęgniarki 
lub położnej.

4. Zasady przekazywania środków finansowych na wykonanie 
zobowiązania określonego w ust. 1 do 3 będą realizowane na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia ....... w sprawie ogólnych warunków umów o udziele-
nie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu uzgodnionym 
przez Strony, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
porozumienia. Jeżeli u danego Pracodawcy zostanie zawarte 
z uprawnioną organizacją związkową porozumienie lub zos-
tanie wydana przez samorząd zawodowy pozytywna opinia 
co do innego niż równy podział środków przekazanych przez 
NFZ na wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych to porozumienie lub ta pozytywna opinia ma 
pierwszeństwo zastosowania.

5. Minister Zdrowia oraz NFZ gwarantują, że pielęgniarki i po-
łożne wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej w świad-
czeniach w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna otrzymają 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego:
5.1. w okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w kwocie nie 

mniejszej niż 500 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden 
etat pielęgniarki lub położnej.

5.2. w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. w kwocie nie 
mniejszej niż 500 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden 
etat pielęgniarki lub położnej, przy czym wzrosty tego wy-
nagrodzenia będą finansowane poprzez dokonanie przez 
NFZ w poszczególnych umowach zawartych ze świadcze-
niodawcami wzrostu stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki 
POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki środowiska naucza-
nia i wychowania.

6. Strony uzgadniają, że od 01-01-2018 r. NFZ u świadczenio-
dawców objętych wzrostami wynagrodzeń opisanych w ni-
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niejszym paragrafie - o ile będą mieli nadal zawartą umowę 
z NFZ - zapewni utrzymanie zasad przekazywania środków 
finansowych na poziomie gwarantującym utrzymanie osiąg-
niętych poziomów wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
w wysokości określonej w ust. 3.3. oraz 5.2.

§ 4.

1. Minister Zdrowia zobowiązuje się w terminach miesięcznych 
(do 5 dnia każdego miesiąca) informować pozostałe Strony 
o postępie prac legislacyjnych i działań organizacyjnych ma-
jących na celu realizację niniejszego porozumienia.

2. Minister Zdrowia oraz NFZ w terminach kwartalnych (do 
10 dnia po upływie kwartału) informować pozostałe Stro-
ny o wynikach realizacji niniejszego porozumienia, w tym 
o wynikach i raportach z kontroli świadczeniodawców fak-
tycznego przekazania środków finansowych wyłącznie na 
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

§ 5.

Każda ze Stron, w zakresie swoich kompetencji, zobowiązuje się 
do współdziałania w celu realizacji niniejszego porozumienia.

§ 6.

1. OZZPiP zobowiązuje się powiadomić wszystkie należące do 
OZZPiP zakładowe i międzyzakładowe organizacje związ-
kowe o fakcie zawarcia porozumienia z Ministrem Zdrowia 
i NFZ oraz przedstawić warunki tego porozumienia.

2. W przypadku, gdy poszczególni Pracodawcy wykonają zo-
bowiązania w zakresie wzrostu płac pielęgniarek i położnych 
zgodnie z zasadami niniejszego porozumienia oraz zgodnie 
z wymogami rozporządzenia MZ w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia OZZPiP oświad-
cza, że wystąpi z prośbą o czasowe zawieszenie prowadzonych 
przez należące do OZZPiP zakładowe i międzyzakładowe 
organizacje związkowe sporów zbiorowych w części dotyczą-
cej warunków płacy, a po końcowym wykonaniu warunków 
porozumienia - o zakończenie prowadzonych sporów zbio-
rowych w części dotyczącej warunków płacy.
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3. W przypadku, gdy Minister Zdrowia wprowadzi zmiany 
legislacyjne opisane w § 2 w tym wejdą w życie zmiany le-
gislacyjne związane z nowelizacją rozporządzeń Ministra 
Zdrowia wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
581, z późn. zm.) w brzmieniu uzgodnionym z OZZPiP oraz 
NRPiP (wprowadzenie pielęgniarek i położnych do kontrak-
towania świadczeń gwarantowanych) OZZPiP oświadcza, 
że wystąpi z prośbą o czasowe zawieszenie prowadzonych 
przez należące do OZZPiP zakładowe i międzyzakładowe 
organizacje związkowe sporów zbiorowych w części dotyczą-
cej warunków pracy, a po spełnieniu przez poszczególnych 
Pracodawców wymogów przewidzianych przez znowelizo-
wane rozporządzenia - o zakończenie prowadzonych sporów 
zbiorowych w części dotyczącej warunków pracy.

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Stro-
ny.

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zacho-
wania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9 

Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 OZZPiP  NIPiP

 Prezes NFZ  Minister Zdrowia
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P  
ismo NRPiP

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r.
Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiPDM.0025.266.2015

Pan 
Prof. dr hab. Marian Zembala 
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W związku z otrzymaniem w dniu 27 lipca br. projektu Porozu-
mienia w sprawie ustalenia podwyżek dla pielęgniarek i położ-
nych między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek 
i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Narodowym 
Funduszem Zdrowia i Ministrem Zdrowia uprzejmie informuję, 
że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajmuje następujące 
stanowisko w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

W pierwszej kolejności należy podnieść uwagi natury ogólnej. 
Ewentualne zawarcie przedmiotowego porozumienia nie znajduje 
podstawy prawnej, w szczególności za podstawę taką nie można 
uznać, wskazanych w preambule projektu, ustawy z dnia 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 oraz 
z 2015 r. poz. 791) i ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, z późn. zm.). 

W konsekwencji, w przypadku zawarcia porozumienia nie można 
będzie mówić o powstaniu określonych praw i obowiązków dla 
jego stron. Przede wszystkim jednak zawarcie porozumienia nie 
spowoduje powstania jakichkolwiek skutków prawnych, które mog-
łyby być podstawą późniejszych roszczeń którejkolwiek ze stron 
porozumienia względem pozostałych. Tym samym projektowane 
porozumienie należy rozpatrywać wyłącznie jako porozumienie 
dżentelmeńskie (gentelmen’s agreement). Należałoby więc zapy-
tać o cel i uzasadnienie zawierania takiego porozumienia.
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Powyższej konstatacji nie zmienia fakt, że przedmiot porozumie-
nia mieści się w szeroko rozumianej właściwości podmiotów, któ-
rych przedstawiciele mieliby być sygnatariuszami porozumienia.

Zakładając jednak dobrą wolę oraz istnienie celu i uzasadnienia 
dla zawarcia przedłożonego do zaopiniowania porozumienia Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że - w jej opinii 
jako - ewentualne strony porozumienia mogłyby zostać wskazane: 
Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prze-
wodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Jednocześnie, w preambule porozumienia mogłyby zostać wska-
zane przepisy określające wybrane zadania wymienionych pod-
miotów, jednakże nie jako podstawa zawarcia porozumienia, a co 
najwyżej jego tło:

„Mając na uwadze:
- art. 7 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związ-

kach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 
791),

- art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, 
z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004),

- art. 102 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),

- art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 812),

w trosce o [...]”.

Ponadto Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza nas-
tępujące wybrane najważniejsze zastrzeżenia do konkretnych 
postanowień przedłożonego do zaopiniowania projektu poro-
zumienia:

1) dot. tytułu: wskazanie w tytule porozumienia „w sprawie 
ustalenia podwyżek” jest mylące i sprzeczne z kolejnymi 
postanowieniami porozumienia, w szczególności z postano-
wieniami § 1 i 2. Podkreślić należy, że porozumienie nie usta-
la żadnych podwyżek, a wspomina wyłącznie o czasowym 
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przeznaczeniu określonej w § 5 ust. 1 kwoty na dodatkowe 
wynagrodzenie dla pielęgniarek i położnych. W kontekście 
pojęcia „podwyżka” można byłoby rozpatrywać wskazanie 
mechanizmu przewidującego stałe podniesienie wysokości 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Nie zależnie od tego, 
jak już wskazano, zawarcie porozumienia nie pociąga za sobą 
żadnych skutków, trudno zatem mówić o jakichkolwiek usta-
leniach;

2) dot. § 1: zgodnie z § 1 projektu jego przedmiotem jest okreś-
lenie obszaru zmian umożliwiających efektywną poprawę sy-
tuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Żadne z postano-
wień projektu nie wskazuje takiego obszaru, za który można 
byłoby uznać enumeratywne wyliczenie działań (efektów), 
których wdrożenie (osiągnięcie) pozwoliłoby w opinii stron 
porozumienia na efektywną poprawę sytuacji zawodowej pie-
lęgniarek i położnych oraz zobowiązanie, że strony wspólnie 
i w porozumieniu będą dążyć do wdrożenia (osiągnięcia) tych 
działań (efektów). Za takie możnaby - w opinii Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych - uznać, na przykład zmiany legislacyj-
ne (na poziomie ustawowym i podstawowym) wprowadzające 
systemowe rozwiązania dotyczące: wynagradzania pielęg-
niarek i położnych na poziomie oczekiwanym przez środo-
wisko i akceptowalnym dla świadczeniodawców, kształcenia 
dyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych 
oraz jego finansowania, ułatwień dla pracodawców w pierw-
szym zatrudnieniu absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa 
(program „pierwsza praca”) czy uregulowania relacji między 
pielęgniarkami i położnymi a innymi zawodami medycznymi, 
w szczególności opiekunami medycznymi;

3) dot. § 2 pkt 1: wprowadzenie do wyliczenia w § 2 pkt 1 jest 
niezrozumiałe. Nie wiadomo, czy Strony miałyby zobowiązać 
się w nim do wspólnego udziału w spotkaniach i konsultac-
jach celem omówienia możliwości wzrostu wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych i podjęcia przez Ministra Zdrowia 
i Prezesa NFZ działań legislacyjnych w zakresie wskazanych 
rozporządzeń czy też Strony zobowiązują się w nim do wspól-
nego udziału w spotkaniach i konsultacjach celem omówienia 
możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położ-
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nych poprzez (w drodze) podjęcia przez Ministra Zdrowia i 
Prezesa NFZ działań legislacyjnych w zakresie wskazanych 
rozporządzeń. 

Niezależnie od tego należy podkreślić, że - w świetle powo-
łanych na wstępie przepisów - przedkładanie inicjatyw legi-
slacyjnych (projektów aktów normatywnych) jest wyłączną 
domeną Ministra Zdrowia, przy czym samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych jest władny inicjatywy te opiniować. 
Oczywiście, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 
mo że zwracać uwagę na określone kwestie prawne, a tak-
że proponować konkretne rozwiązania prawne (co zresztą 
wie lokrotnie czyni), jednakże kształtowanie polityki prawnej 
i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych to wyłączna domena 
Ministra Zdrowia. Niezależnie od powyższego podnieść trzeba, 
że nie zostały wskazane ani przedmiot (zakres) przewidywa-
nych zmian we wskazanych przepisach obowiązującego prawa, 
ani termin ich ewentualnego wejścia w życie;

4) dot. § 2 pkt 1 lit. b: do uzgodnień międzyresortowych i kon-
sultacji publicznych został już skierowany projekt nowego roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (pismo nr 
UZ.PR.0212.2.2015.KM z dnia 24 lipca br.), przedstawione też 
zostały projekty zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, a tym samym działania legislacyjne 
w zakresie wskazanym w tej literze zostały już podjęte. W kon-
sekwencji przedmiotowe postanowienie należałoby uznać za 
bezprzedmiotowe;

5) dot. § 3 ust. 1 zdanie pierwsze: ani Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, ani Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych nie są w żaden sposób uprawnione do 
ustalania (czy też akceptowania) wysokości kwoty zaplanowa-
nej w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżki 
dla jakiejkolwiek grupy zawodowej. Co najwyżej Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych mogłyby „przyjąć do wiadomości” 
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albo „zostać poinformowane” o wysokości kwoty przewi-
dzianej na podwyżki;

6) dot. § 3 ust. 1 zdanie drugie: proponowane postanowienie 
porozumienia jest niezgodne z dotychczasowymi ustaleniami 
pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia a przedstawicielami strony społecznej. 
W dotychczasowych rozmowach przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wskazywali jako 
pewne pieniądze na podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych w roku 2017 i, w konsekwencji, w latach następ-
nych. Tymczasem, w porozumieniu znalazło się sformułowanie 
„jeśli planowane przychody za tytułu składek na ubezpie-
czenie zdrowotne w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 
będą umożliwiały takie zwiększenie”. 
Niezrozumiała jest też fraza użyta na końcu przedmiotowego 
postanowienia „zabezpieczenia takich środków”. W związ-
ku z tym, przedmiotowe postanowienie powinno otrzymać 
nas tępujące brzmienie: „Na rok 2017 została zaplanowana 
kwota w wysokości 1,5 mld zł.”

7) dot. § 3 ust. 2: również to postanowienie jest niezgodne 
z dotychczasowymi ustaleniami pomiędzy przedstawiciela-
mi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia 
a przedstawicielami strony społecznej. W dotychczasowych 
rozmowach przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wskazywali jako pewne podniesienie 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na jeden 
etat średnio miesięcznie o 300,00 zł brutto od dnia 1 września 
2015 r. oraz kolejne średnio miesięcznie 300,00 zł brutto od 
dnia 1 stycznia 2017 r. (łącznie w okresie od dnia 1 września 
2015 r. do dnia 1 stycznia 2017 r. średnio miesięcznie o 600,00 
zł brutto w przeliczeniu na etat). Ponadto trudno mówić tu 
o jakichkolwiek negocjacjach przeprowadzonych przez Stro-
ny, w szczególności negocjacjach kwot wynagrodzeń, skoro 
przedstawiciele strony rządowej przedstawili określone „moż-
liwości finansowe budżetu”, a wskazane w postanowieniu 
„negocjacje” zostały ograniczone do postawienia strony 
społecznej przed wyborem przyjęcia albo odrzucenia zapro-
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ponowanych kwot. Biorąc powyższe pod uwagę, pierwsze 
zdanie przedmiotowego postanowienia powinno otrzymać 
następujące brzmienie: „2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, 
zostaną przeznaczone na średni wzrost wynagrodzenia, 
wraz z innymi jego składnikami i pochodnymi, w przelicze-
niu na etat pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 4, 
w wysokości 300,00 zł od dnia 1 września 2015 r. i kolejne 
300,00 zł od dnia 1 stycznia 2017 r.”;

8) dot. § 3 ust. 3: w postanowieniu tym powinien zostać okreś-
lony wskaźnik zwiększenia finansowania świadczeń w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna (wzrostu stawki kapitacyjnej 
dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowis ka 
nauczania i wychowania). W opinii Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, bez określenia wskaźnika zwiększenia finan-
sowania (wzrostu stawki kapitacyjnej) postanowienie to jest 
bezprzedmiotowe. 
Ponadto nie jest jasne (z projektu porozumienia to nie wy-
nika), czy na zwiększenie finansowania świadczeń w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna zostaną przeznaczone środki, 
o których mowa w § 3 ust. 1 czy też inne (odrębne) środki 
finansowe. Jeżeli mają to być odrębne środki (a tak można 
wnioskować na podstawie redakcji § 3) to proponuje się wy-
dzielenie tego postanowienia do odrębnego paragrafu;

9) dot. § 4 ust. 1: obowiązkiem Ministra Zdrowia wynikającym 
z obowiązujących przepisów jest informowanie, w trybie kon-
sultacji publicznych czy też upublicznienia postępów prac 
legislacyjnych nad konkretnymi projektami aktów prawnych 
poprzez Rządowy Proces Legislacyjny, strony społecznej 
o postępie prac legislacyjnych w odniesieniu do konkretnych 
projektów aktów prawnych pozostających w kompetencji sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Tym samym 
postanowienie to, we wskazanym zakresie, wydaje się bez-
przedmiotowe;

10) dot. § 7: postanowienie to jest niezgodne z przepisami obo-
wiązującego prawa, w szczególności z przepisem art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
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i położnych, zgodnie z którym samorząd zawodowy pielęg-
niarek i położnych jest niezależny w wykonywaniu swoich 
zadań i podlega tylko przepisom prawa. 
Podkreślić należy, że samo wskazanie takiego postanowienia w 
projektowanym porozumieniu może stanowić nieuprawnioną 
(bezprawną) formę nacisku na samorząd zawodowy pielęgnia-
rek i położnych ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sposób ustosunkowania się przez Ministerstwo Zdrowia do pod-
niesionych powyżej uwag determinuje dalsze kontynuowanie roz-
mów w zakresie przedmiotowego porozumienia.

Jednocześnie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zastrzega 
sobie prawo zgłaszania kolejnych uwag i propozycji do treści po-
rozumienia, a także prawo nieuzgodnienia jego treści.

Prezes NRPiP  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Do wiadomości:
1) Cezary Cieślukowski
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Beata Cholewka
- Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Mini-

sterstwie Zdrowia.
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K  
omunikat NRPiP

Komunikat Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

w sprawie rozmów prowadzonych  
z MZ i NFZ  

dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie 
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętą agendą.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową propozycję poro-
zumienia, w której zostały uwzględnione następujące informa-
cje:

- Minister Zdrowia wyda nowe rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes 
NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń 
udzielanych przez pielęgniarki i położne. 
Ponadto Prezes NFZ przeznaczy w budżecie NFZ środki fi-
nansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położ-
nych w wysokości 940 mln zł w okresie od dnia 1 września 
2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz środki w wysoko-
ści około 1,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i 
położnych w 2017 r. Kwoty przedstawione mają zapewnić 
średni wzrost wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi 
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składnikami i pochodnymi o 600 zł w przeliczeniu na etat 
pielęgniarki/położnej.

- Podział środków finansowych stanowiących wzrost wartoś-
ci kontraktu u danego świadczeniodawcy nastąpi na po-
ziomie tego podmiotu leczniczego. Świadczenia w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna będą objęte zwiększonym 
finansowaniem (wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki 
poz, położnej poz oraz pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania) od 1 stycznia 2016 r.

Na spotkaniu Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca OZZPiP 
przedstawiła projekt Porozumienia opracowany przez Związek 
Zawodowy. Do ww. projektu NRPiP przekaże uwagi po konsul-
tacjach z członkami NRPiP.

O postępie prac rozmów i konsultacji będziemy informować 
na bieżąco.

Informacje ze strony NIPiP
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L  
ist NRPiP

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Pan prof. dr hab. n. med.  
Marian Zembala  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Niniejszym, reprezentując samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o spowodowanie sprostowania nieprawdziwej informacji rozpo-
wszechnianej przez niektóre media, jakoby w dniu 4 sierpnia 2015 
roku w Ministerstwie Zdrowia został podpisany dokument o wza-
jemnej współpracy w zakresie tworzenia przepisów dotyczących 
wymiaru czasu pracy i zakresu czynności w ramach świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. Jak 
wynika z doniesień prasowych, informacja ta rozpowszechniana 
jest w oparciu o komunikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

Wymieniona nieprawdziwa informacja w środowisku pielęgnia-
rek i położnych zrodziła wiele negatywnych emocji i dała asumpt 
do podważania wiarygodności władz samorządu w sytuacji, w któ-
rej żaden dokument z ich udziałem podpisany nie został. Biorąc 
powyższe pod rozwagę, jak zapewne Pan Minister rozumie, sa-
morząd zawodowy pielęgniarek i położnych zmuszony jest do 
powstrzymania się od dalszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, 
do czasu wyjaśnienia zaistniałego incydentu.

Pozostaję z nadzieją, że powyższe stanowisko przyjmie Pan Mi-
nister ze zrozumieniem.

Z poważaniem

Prezes NRPiP  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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P  
rzeprosiny Ministra Zdrowia

Warszawa, 06-08-2015 r.
Ministerstwo Zdrowia

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

Z głębokim ubolewaniem przyjąłem wiadomość o nieporozumie-
niu zaistniałym w związku z publikacją na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji, które wywołały w 
środowisku pielęgniarek i położnych wiele negatywnych emocji.

Wina za tę sytuację leży tylko i wyłącznie po stronie Mini-
sterstwa, do czego się z pokorą przyznaję i najmocniej prze-
praszam.

Informacja o rzekomym podpisaniu przez Ministra Zdrowia i Pre-
zesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokumentu o wza-
jemnej współpracy w zakresie tworzenia przepisów dotyczących 
wymiaru czasu pracy i zakresu czynności w ramach świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne jest 
oczywiście nieprawdziwa. Zapewniam, że treść tego komunikatu 
nie była ze mną uzgodniona.

Owszem 4 sierpnia odbyłem spotkanie z Naczelną Radą Pielęg-
niarek i Położnych, ale nie dotyczyło ono - jak podano w komu-
nikacie - kwestii płac. Na spotkaniu omówiono sytuację pielęg-
niarek i położnych zatrudnionych w DPS-ach, żłobkach, stacjach 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa i stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
wyrazili chęć kontynuowania spotkań w szerszym gronie - z udzia-
łem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych pielęgniarek 
i położnych. Podczas spotkania poruszono także kwestię możli-
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wości dalszego wykorzystywania funduszy unijnych w kształceniu 
tej grupy zawodowej.

Spotkanie nie zakończyło się podpisaniem żadnego dokumentu. 
Komunikat, który pojawił się na stronie Ministerstwa Zdrowia w tej 
sprawie, został napisany przez niedoświadczonego pracownika, 
który nie wykazał się należytą starannością i profesjonalizmem.

Publikacja wywołała zamieszanie i spowodowała Państwa - cał-
kowicie uzasadnioną - reakcję.

Jeszcze raz bardzo przepraszam Panią Prezes za tę sytuację. 
Mam nadzieję, że nie wpłynie ona negatywnie na dalsze rozmowy 
z Ministerstwem. Mam nadzieję, że przyjmie Pani ze zrozumieniem 
zarówno moje przeprosimy, jak i wyjaśnienia.

Dołożę wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. 
Ze swojej strony deklaruję szczerą chęć kontynuowania rozmów 
z całym środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Łączę wyrazy szacunku i przepraszam za błąd techniczny. Wie-
rzę, że nasza szczerość i uczciwość naszych działań jest najważ-
niejsza.

Minister Zdrowia  
Marian Zembala
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I  
nformacja NRPiP

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0021.115.2.2015

Pani/Pan 
Członkowie Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo
Przesyłam kolejne informacje dotyczące prac przedstawicieli 

NRPiP, OZZPiP uczestniczących w spotkaniach w Ministerstwie 
Zdrowia w zakresie:

1. Zespołu roboczego ds. wypracowania pakietu rozwiązań sys-
temowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych, 
w zakresie tzw. rozporządzeń koszykowych;

2. Zespołu roboczego ds. wypracowania zmian systemowych 
mających na celu poprawę warunków pracy i podniesienia 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W załączeniu notatki ze spotkań oraz komunikat ze strony Mi-
nisterstwa Zdrowia. 

O dalszym przebiegu prac będziemy Państwa informować.

Z poważaniem
Wiceprezes NRPiP 

Teresa Kuziara
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K  
omunikat Ministerstwa Zdrowia

Spotkanie kierownictwa MZ  
z przedstawicielami  

środowiska pielęgniarek i położnych

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się dziś kolejne spotkanie 
poświęcone problemom zawodowym pielęgniarek i położnych. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych, prezes NFZ, prezes AOTMiT oraz przedsta-
wiciele Ministerstwa Zdrowia. 

Spotkaniu przewodniczył wiceminister Cezary Cieślukow-
ski.

Podczas spotkania omówiono propozycje zmian systemowych 
przedstawionych przez OZZPiP i NRPiP. Proponowane rozwią-
zania wzmacniają rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdro-
wia i pozwalają zrealizować postulaty tych środowisk.

Obecnie Ministerstwo czeka na pisemne uwagi strony społecz-
nej do zaproponowanych zmian i mechanizmów finansowania.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 7 lipca.

Warszawa 30.06.2015
Informacja ze strony MZ
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.03
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
OZG.7100.80.2015

NOTATKA
ze spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych w sprawie wypracowania pakietu rozwiązań 
systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych: 
dotyczącego wypracowania rozwiązań w zakresie tzw. koszyka 
szpitalnego, zorganizowane w dniu 2 lipca 2015 r., o godz. 15³⁰.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia (lista obecności w załączeniu).

W trakcie spotkania uzgodniono:

1) rezygnację z definiowania w części normatywnej tzw. koszyka 
szpitalnego pielęgniarki: z doświadczeniem, w trakcie kursu 
kwalifikacyjnego oraz po kursie specjalistycznym;

2) zaproponowaną w przekazanym projekcie rozporządzenia 
definicję pielęgniarki albo położnej specjalisty poprzez odnie-
sienie się do uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie 
pielęgniarstwa (obecnie pielęgniarka albo położna specjalista 
to pielęgniarka albo położna, która ukończyła specjalizację 
w danej dziedzinie pielęgniarstwa);

3) pozostawienie bez zmian warunków realizacji świadczeń dla 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii / anestezjologii 
i intensywnej terapii dla dzieci oraz chemioterapii;

4) rezygnację z określonych przez NRPiP oraz OZZPiP wymagań 
dla hospitalizacji planowej (dla oddziałów: chirurgii naczynio-
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wej - drugi poziom referencyjny, chorób zakaźnych / chorób 
zakaźnych dla dzieci, immunologii klinicznej / immunologii kli-
nicznej dla dzieci, kardiochirurgii / kardiochirurgii dla dzieci, 
 nefrologii / nefrologii dla dzieci, neonatologii - na wszystkich 
poziomach referencyjnych, onkologii i hematologii dziecięcej, 
położnictwa i ginekologii - II i III poziom referencyjny, reuma-
tologii / reumatologii dla dzieci, radioterapii / brachyterapii, 
terapii izotopowej, toksykologii klinicznej / toksykologii kli-
nicznej dla dzieci);

5) kryterium określenia wielkości równoważnika etatu przelicze-
niowego uzależnionego od charakteru oddziału (zabiegowy/
niezabiegowy);

6) wspólne stanowiska dotyczące określenia w neonatologii 
wymiaru etatu i kwalifikacji dla pielęgniarek lub położnych 
specjalistów lub w trakcie specjalizacji;

7) rezygnację z wyodrębnienia w załączniku nr 3 do rozporzą-
dzenia komórki organizacyjnej „sala porodowa”.

Pozostałe ustalenia:

1) przedstawiciele NRPiP OZZPiP zobowiązali się do:

a) przedstawienia propozycji przepisu przejściowego,

b) przygotowania i przedstawienia analizy zatrudnienia pielęg-
niarek w oddziałach położniczo-ginekologicznych,

c) przedstawiana propozycji wymagań kwalifikacyjnych dla 
pielęgniarek na bloku operacyjnym;

2) Ministerstwo Zdrowa zobowiązało się do:

a) uzyskania z NFZ danych dotyczących liczby zakontrakto-
wanych łóżek w podziale na profile udzielanych świadczeń 
oraz personelu pielęgniarskiego położniczego realizującego 
świadczenia szpitalne,

b) przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie tzw. ko-
szyka szpitalnego, uwzględniającego przeliczniki etatowe 
na łóżko w tym wymagania co do pielęgniarek specjalistów, 
w trakcie specjalizacji oraz po kursie kwalifikacyjnym.
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Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 9 lipca 2015 r., godz. 
12⁰⁰ (sala Kolegialna).

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant

Załączniki:
1) lista obecności,
2) uwagi DOOZ do propozycji NRPiP OZZPiP,

Do wiadomości:
1) Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych;
2) Pani Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca Ogólnopolskiego 

Związku Pielęgniarek i Położnych
3) Pan Cezary Cieślukowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia,
4) Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia,
5) Pani Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 

i Położnych.
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.10
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Organizacji  
Ochrony Zdrowia
OZG.7100.80.2015

NOTATKA
ze spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych w sprawie wypracowania pakietu rozwiązań 
systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych: 
dotyczącego wypracowania rozwiązań w zakresie tzw. koszyka 
szpitalnego, zorganizowane w dniu 9 lipca 2015 r., o godz. 13⁰⁰

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia (lista obecności w załączeniu).

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych prze-
kazali uwagi do notatki ze spotkania zorganizowanego w dniu 
2 lipca 2015 r. wraz z informacją o stanie zatrudnienia pielęgniarek 
w oddziałach położniczo-ginekologicznych oraz propozycje wy-
magań kwalifikacyjnych dla pielęgniarek na bloku operacyjnym 
i przepisu przejściowego (w załączeniu).

W trakcie spotkania uzgodniono:
1) wspólne stanowisko dotyczące wyodrębnienia przy oddziale 

ginekologiczno-położniczym personelu położniczego dedy-
kowanego sali porodowej;

2) przeliczniki etatowe na łóżko (0,6 oddział niezabiegowy / 0,7 
oddział zabiegowy), wskazując jednocześnie na zasadność 
rozważenia ich zróżnicowania w odniesieniu do niektórych 
oddziałów szpitalnych;
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3) rezygnację z możliwości łączenia dyżuru w izbie przyjęć w od-
niesieniu do położnych;

4) rozważenie odwołania się w ww. rozporządzeniu do zaleceń 
/ wytycznych konsultantów krajowych w dziedzinach pielęg-
niarstwa.

Pozostałe ustalenia:

1) przedstawiciele NRPiP i OZZPiP zobowiązali się do przedsta-
wienia propozycji przepisu przejściowego uwzględniającego 
pielęgniarki zatrudnione w oddziałach położniczo-ginekolo-
gicznych;

2) Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania pre-
zentowanych na spotkaniu danych dotyczących liczby per-
sonelu pielęgniarskiego i położniczego realizującego świad-
czenia w wybranych oddziałach szpitalnych w podziale na 
wo jewództwa.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 14 lipca 2015 r., 
godz. 14⁰⁰ (sala Kolegialna).

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant

Załączniki:
1) lista obecności;
2) uwagi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do notatki ze 

spotkania w dniu 2 lipca 2015 r.
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.15
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Organizacji  
Ochrony Zdrowia
OZG.7100.80.2015

NOTATKA

ze spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych w sprawie wypracowania pakietu rozwiązań 
systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych: 
dotyczącego wypracowania rozwiązań w zakresie tzw. koszyka 
szpitalnego, zorganizowane w dniu 14 lipca 2015 r., o godz. 14⁰⁰

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia (lista obecności w załączeniu).

W trakcie spotkania uzgodniono:

1) konieczność zdefiniowania w części normatywnej tzw. koszyka 
szpitalnego pielęgniarki w trakcie kursu kwalifikacyjnego;

2) wymagania kwalifikacyjne i etatowe dla pielęgniarek, na bloku 
operacyjnym (dwa etaty na każdy stół operacyjny, zgodnie 
z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie 
pracy - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego lub w trakcie specjalizacji, lub pielęgniarka po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyj-
nego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego);

3) zapisy dotyczące wyodrębnienia przy oddziale ginekolo-
giczno-położniczym personelu położniczego dedykowanego 
sali porodowej oraz rezygnacji z możliwości łączenia dyżuru 
w izbie przyjęć w odniesieniu do położnych;
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4) przepis przejściowy w części dotyczącej wymagań kwalifika-
cyjnych, wskazując jednocześnie na zasadność zmiany w od-
niesieniu do przeliczników etatowych (do dyskusji na kolejnym 
spotkaniu).

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych prze-
kazali Harmonogram prac nad rozporządzeniami tzw. rozporzą-
dzeniami koszykowymi (w załączeniu). Jednocześnie uzgodniono 
korektę ww. harmonogramu:

1) z uwagi na stan zaawansowania w Ministerstwie Zdrowia prac 
nad projektem rozporządzenia koszykowego z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień ww. projekt rozporządze-
nia będzie przedmiotem prac w dniu 21 lipca 2015 r.;

2) projekty rozporządzeń koszykowych z zakresu opieki długo-
terminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz podstawowej 
opieki zdrowotnej będą przedmiotem prac w dniu 28 lipca 
2015 r.;

3) na wniosek OZZPiP ustalono, iż zaplanowane w dniu 4 sierpnia 
2015 r. spotkanie - nie odbędzie się.

Pozostałe ustalenia:

1) przedstawiciele NRPiP i OZZPiP zobowiązali się do:
a) dokonania analizy przepisu przejściowego w części dotyczą-

cej przeliczników etatowych oraz przepisu dedykowanemu 
małym oddziałom szpitalnym,

b) przekazania wypracowanych propozycji dotyczących opieki 
długoterminowej;

2) Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania:
a) prezentowanych na spotkaniu danych uzyskanych w bada-

niach statystycznych statystyki publicznej, gromadzonych 
przez CSiOZ,

b) projektu rozporządzenia koszykowego z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych, pomimo wcześniejszej akceptacji notatek 
ze spotkań, przekazali na piśmie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
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2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1520, z późn.) (w załączeniu).

Ponadto w trakcie spotkania przekazano prezentowane podczas 
spotkania dane statystyczne wraz z prezentowanym projektem 
rozporządzenia koszykowego.

Termin kolejnego spotkanie, zgodnie z przedstawionym har-
monogramem, wyznaczono na 21 lipca 2015 r., godz. 14⁰⁰  (sala 
Kolegialna).

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant

Załączniki:
1) lista obecności;
2) Harmonogram prac nad tzw. rozporządzeniami koszykowymi 

przekazany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych;
3) uwagi i zastrzeżenia przekazane przez Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczące nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1520, z późn.);

4) stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. uwag i zastrzeżeń zgło-
szonych przez OZZPiP.

Do wiadomości:
1) Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych;
2) Pani Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca Ogólnopolskiego 

Związku Pielęgniarek i Położnych;
3) Pan Piotr Warczyński, podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia.
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.23
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Organizacji  
Ochrony Zdrowia
OZG.7100.80.2015

NOTATKA
ze spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych w sprawie wypracowania pakietu rozwiązań 
systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych: 
dotyczącego wypracowania rozwiązań w zakresie tzw. koszyka 
szpitalnego, oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zor-
ganizowane w dniu 21 lipca 2015 r., o godz. 14⁰⁰

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia (lista obecności w załączeniu).

W trakcie spotkania uzgodniono:

I. koszyk szpitalny:
1) rezygnację z przepisu dedykowanemu małym oddziałom 

szpitalnym;
2) ostateczne brzmienie przepisu przejściowego dla wyma-

gań kwalifikacyjnych i przeliczników etatowych (do dnia 31 
grudnia 2017 r.);

3) konieczność rozszerzenia w załączniku nr 3, w części doty-
czącej pielęgniarek i położnych wymagań kwalifikacyjnych 
o pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym oraz w trakcie kursu 
kwalifikacyjnego;

II. koszyk opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
1) w części normatywnej - wykreślenie z § 2 pkt 17, określa-

jącego definicję pielęgniarki z doświadczeniem;
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2) w załączniku nr 1 - uwzględnienie przeliczników etatowych 
na łóżko;

3) w załączniku nr 2 i 4 - uwzględnienie etatów przeliczenio-
wych wraz z określeniem kwalifikacji personelu pielęgniar-
skiego;

III. ostateczny Harmonogram prac nad tzw. rozporządzeniami 
koszykowymi.

Pozostałe ustalenia:

1) przedstawiciele NRPiP i OZZPiP zobowiązali się do:
a) analizy zapisów zaproponowanych w załączniku nr 3 ko-

szyka szpitalnego, w części dotyczącej wymagań kwalifi-
kacyjnych pielęgniarek i położnych, o pielęgniarki po kur-
sie kwalifikacyjnym oraz w trakcie kursu kwalifikacyjnego, 
w terminie do dnia 24 lipca 2015 r.;

b) analizy zapisów zaproponowanych w części normatywnej 
rozporządzenia koszykowego z zakresu opieki psychia-
trycznej i leczenia uzależnień, w § 2 pkt 16, odnoszących 
się do definicji pielęgniarki po kursie specjalistycznym.

2) Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do:

a) przekazania projektu rozporządzenia koszykowego z zakre-
su leczenia szpitalnego, do ostatecznej akceptacji;

b) przygotowania na kolejne spotkanie projektu rozporządze-
nia koszykowego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień (załączniki nr 1, 2 i 4).

Termin kolejnego spotkania, zgodnie z przedstawionym har-
monogramem, wyznaczono na 28 lipca 2015 r., godz. 14⁰⁰ (sala 
Kolegialna).

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant

Załączniki:

1) lista obecności;
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2) Harmonogram prac nad tzw. rozporządzeniami koszykowymi 
przekazany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych;

3) projekt rozporządzenia koszykowego z zakresu leczenia szpi-
talnego.

Do wiadomości:

1) Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych;

2) Pani Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Pielęgniarek i Położnych;

3) Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia.
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P 
rotokół ze spotkania

Warszawa 2015.07.03
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Organizacji  
Ochrony Zdrowia

Protokół ze spotkania  
Kierownictwa MZ, NFZ, AOTMiT z przedstawicielami  

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pielęgniarek i Położnych  
w dniu 30 czerwca 2015 r.

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się 
kolejne spotkanie poświęcone rozwiązaniu problemów zawodo-
wych pielęgniarek i położnych. W spotkaniu udział wzięli  przed-
stawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prezes NFZ, 
prezes AOTMiT oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Spot-
kaniu przewodniczył Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W odniesieniu do punktu 1 agendy spotkania, kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych - stan obecny, Pan Tadeusz Jędrzejczyk 
- Prezes NFZ omówił aktualne zasady finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Strona społeczna zwróciła się z prośbą o przedstawienie pi-
semnej informacji przez NFZ dotyczącej planowanej zmiany 
zasad finansowania świadczeń realizowanych przez pielęgniarki 
i położne. Prezes NFZ poinformował, że istnieje możliwość pi-
semnego przedstawienia informacji o obowiązującym podziale 
środków finansowych w poszczególnych rodzajach świadczeń. 
Natomiast w odniesieniu do nowych propozycji mających na 
celu zwiększenie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, Pre-
zes NFZ wskazał, że przedstawianie szczegółowych informacji 
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w tym zakresie nastąpi na kolejnych etapach prowadzonych 
negocjacji.

W odniesieniu do 2 punktu agendy - planowane zmiany w kon-
traktowaniu świadczeń, Pan Władysław Puzoń - Dyrektor Depar-
tamentu Prawnego omówił projekt rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie przepisów określających 
mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatko-
wych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez pielęgniarki i położne.

Propozycja zawarta w § 3 projektu rozporządzenia, zawiera 
przejś ciowy mechanizm uzyskiwania środków finansowych obo-
wiązujący do dnia 30 czerwce 2015 r. Zgodnie z nim świadcze-
niodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń w zakresie 
leczenia szpitalnego otrzyma dodatkowe środki na wynagrodze-
nie pielęgniarek i położnych po przekazaniu do Narodowego 
Funduszu Zdrowia porozumienia z przedstawicielami organów 
samorządu pielęgniarek i położnych oraz przedstawicielami 
związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających 
u świadczeniodawcy, w którym uzgodniono sposób przeznaczenia 
tych środków.

Podczas spotkania przedstawiciele OZZPiP i NRPiP zgłosili szereg 
uwag i wątpliwości co do proponowanych rozwiązań w projekcie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazali m.in., 
że wprowadzane zmiany w powyższym rozporządzeniu powinny 
dotyczyć wszystkich rodzajów świadczeń, a nie tylko leczenia 
szpitalnego.

W odniesieniu do spraw organizacyjnych dotyczących projektów 
aneksów do umów z NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał, 
że regulacje zawarte w projektowanym roporządzeniu zostaną 
uszczegółowione w zarządzeniu Prezesa NFZ.

W odniesieniu do projektów porozumień, strona społeczna 
wskazała, ze powinny być one wprowadzone do projektu OWU. 
Ponadto, strona społeczna zgłosiła uwagi i wątpliwości interpre-
tacyjne do projektu rozporządzenia OWU. Przedmiotowe uwagi 
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zostaną przekazane w formie pisemnej do Ministerstwa Zdrowia. 
Ustalono, że na kolejnym spotkaniu Kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia odniesie się do przedstawionych uwag.

W odniesieniu do punktu 3 agendy - propozycje finansowe 
wprowadzanych zmian w odniesieniu do poszczególnych rodza-
jów świadczeń, mających na celu wzrost wynagrodzeń pielęg-
niarek i położnych, Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz 
w Ministerstwie Zdrowia przedstawił ogólne informacje dotyczące 
możliwości zwiększenia finansowania świadczeń realizowanych 
przez pielęgniarki położne na podstawie stanowiska Prezesa NFZ 
z dnia 29 czerwca br. Jednocześnie Pan Minister poinformował, 
że szczegółowa tabela, która będzie obrazowała skutki finansowe 
zaplanowanych działań zostanie przygotowano przez Prezesa NFZ 
i przekazana stronie społecznej.

W odniesieniu do punktu 4 agendy, nowe produkty finanso-
we dla pielęgniarek i położnych, nie stanowiące nowego rodzaju 
świadczeń Pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęg-
niarek i Położnych poinformowała o propozycjach nowych zadań 
dla pielęgniarek i położnych, które byłyby dodatkowo finansowane 
w zakresie:

I. leczenia szpitalnego przewiduje się dwa produkty:
1. Pielęgniarska ocena geriatryczna pacjentów powyżej 65 

roku życia.
2. Edukacja zdrowotna pacjenta po zakończonym leczeniu 

szpitalnym.

II. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS):
1. Pielęgniarska porada edukacyjna w diabetologii.
2. Pielęgniarska porada edukacyjna w kardiologii.
3. Pielęgniarska porada edukacyjna w położnictwie i gine-

kologii.

III. podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
1. Edukacja w zakresie samokontroli w cukrzycy i zasad pra-

widłowego odżywiania (pielęgniarka POZ)
2. Opieka geriatryczna - wczesne wykrywanie zaburzeń funk-

cjonowania (pielęgniarka POZ).
3. Opieka laktacyjna (położna POZ).
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4. Profilaktyka depresji i działania edukacyjne w zakresie 
używania narkotyków (pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania)

IV. opieka paliatywna i hospicyjna
1. Monitorowanie i ocena bólu przewlekłego.

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że propozycje przed-
miotowych produktów zostaną przekazane do NRPiP oraz OZZPiP 
z prośbą o przekazanie opinii lub wskazanie ewentualnych pro-
pozycji w tym zakresie. Nowe produkty zostaną skierowane do 
oceny przez AOTMiT. 

Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazał, 
że możliwość wyceny dodatkowych zadań dla pielęgniarek i po-
łożnych możliwa jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881),

Następne spotkania zostało zaplanowane na dzień 7 lipca 2015 
roku.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Agenda spotkania

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.09
Ministerstwo Zdrowia 
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

NOTATKA
ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ, AOTMiT z przedstawicielami 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 7 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolej-
ne spotkanie poświęcone rozwiązaniu problemów zawodowych 
pielęgniarek i położnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiego 
Związ ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady 
Pielęgniarek Położnych, prezes NFZ, prezes AOTMiT oraz przedsta-
wiciele Ministerstwa Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył Pan Ceza-
ry Cieślukowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W odniesieniu do punktu 1 agendy spotkania, zmiany legisla-
cyjne - omówienie zmian do projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - odbyła się dyskusja na temat uwag 
i propozycji zgłoszonych przez OZZPiP, Pan Minister Cezary Cieślu-
kowski podkreślił, że przepisy projektu rozporządzenia w sprawie 
OWU będą w pierwszej kolejności dotyczyły wzrostu wynagrodzeń 
dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia z zakresu 
leczenia szpitalnego. W dalszej kolejności rozważane będą zmiany 
dotyczące poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez 
pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w podstawowej 
opiece zdrowotnej, poprzez zwiększenie wartości stawki kapita-
cyjnej oraz stawek za osobodzień w opiece długoterminowej.

Podczas spotkania strona społeczna podtrzymała swoją prośbę 
o udzielenie pisemnej odpowiedzi na zagadnienia podniesione 
w korespondencji przesłanej do Ministerstwa Zdrowia - pismo 
z dnia 3 lipca 2015 r. wraz z harmonogramem prac nad podwyżka-
mi dla pielęgniarek i położnych. Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia 
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odniesie się w formie pisemnej do uwag zgłoszonych przez orga-
nizację związkową oraz przedstawi harmonogram działań zaplano-
wany przez NFZ. Ponadto uzgodniono, że po wprowadzeniu zmian 
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zos-
tanie on przedstawiony stronie społecznej.

Odnosząc się do 2 punktu arendy, dotyczącego przedstawienia 
propozycji finansowych wprowadzanych zmian w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów świadczeń, mających na celu wzrost 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Pan Cezary Cieślukowski 
- Podsekretarz Stanu w MZ podkreślił, że wzrost finansowania 
będzie dotyczył tylko pielęgniarek i położnych realizujących świad-
czenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, 
tzn. na podstawie umowy z właściwym oddziałem NFZ. Ponadto, 
wskazał, że środki finansowe zagwarantowane na wzrost wynagro-
dzeń pielęgniarek i położnych obejmują kwotę 915 mln. zł, która 
będzie do rozdysponowania w okresie od 1 września 2015 r. do 
końca 2016 r. Natomiast w roku 2017 przewiduje się kolejną pulę 
środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych w kwocie 1,5 mld zł.

Odnosząc się do 3 punktu agendy - Informacja o dalszym pro-
cedowaniu nowych produktów finansowych dla pielęgniarek 
i położnych strona społeczna zobowiązała się przeanalizować 
przekazane propozycje i odnieść się do nich. Ponadto przekaże 
swoje propozycje nowych produktów.

Prezes NRPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia o przekazanie 
informacji o planowanych działaniach mających na celu wsparcie 
kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek 
i położnych oraz działań umożliwiających zatrudnienie w podmio-
tach leczniczych absolwentów szkól pielęgniarskich i położnych. 
Pan Minister Cezary Cieślukowski poinformował o podejmowanych 
działaniach w tym zakresie.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 14 lipca 2015 
roku.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.16
Ministerstwo Zdrowia 
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

NOTATKA

ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ, AOTMiT z przedstawicielami 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 14 lipca 
2015 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się ko-
lejne spotkanie dotyczące problemów zawodowych pielęgniarek 
i położnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Wiceprezes NFZ wraz z przedstawi-
cielami NFZ, przedstawiciel AOTMiT oraz przedstawiciele Minister-
stwa Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył Pan Cezary Cieślukowski 
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W załączeniu: agenda spotkania i lista osób uczestniczących 
w spotkaniu.

W odniesieniu do punktu 1 agendy spotkania, zmiany legislacyj-
ne - omówienie zmian do projektu rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej - odbyła się dyskusja na temat zaproponowa-
nych zmian w projekcie rozporządzenia. Pan Minister Cezary Cieś-
lukowski wskazał, że przepisy projektu rozporządzenia w sprawie 
OWU będą obejmowały wszystkie rodzaje umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem umowy w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych. Planuje 
się, aby wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizują-
cych świadczenia w poszczególnych rodzajach świadczeń możliwy 
był od 1 września 2015 r. Natomiast od 1 stycznia 2016 roku planuje 
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się zwiększenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w rodzaju pod-
stawowa opieka zdrowotna (wzrost stawki kapitacyjnej).

OZZPiP zgłosił wniosek o wpisanie w notatce ze spotkania, ka-
talogu rodzajów świadczeń, w ramach których będzie następo-
wał wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pani Alina 
Budziszewska-Makulska, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Prawnego poinformowała, że katalog świadczeń został określony 
w rozdziale 2 § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia w sprawie OWU 
(13 zakresów).

Ponadto OZZiPiP zgłosił prośbę o przedstawienie liczby pielęg-
niarek i położnych, które zostaną objęte planowaną podwyżką 
wynagrodzeń. NFZ poinformował, że zbiera dane z oddziałów 
wojewódzkich. Z dotychczas uzyskanych danych wynika, że jest 
to liczba ok. 165 tys. pielęgniarek i położnych oraz ok. 34 tys pie-
lęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdro-
wotnej. Ostateczna liczba pielęgniarek i położnych będzie znana 
po uzyskaniu danych ze wszystkich oddziałów NFZ.

Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu w MZ poinformo-
wał, że w projekcie rozporządzenia zawarto regulacje dotyczące 
przekazywania przez świadczeniodawcę do NFZ danych o liczbie 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u tego Świadczenio-
dawcy. Dane mają być przekazywane w przeliczeniu na liczbę eta-
tów i wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

NRPiP zgłosiła uwagę do zapisu § 2 ust. 4 dotyczącego udziału 
„przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych”, 
którzy będą brali udział w uzgadnianiu porozumienia dotyczącego 
sposobu podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagro-
dzeń pielęgniarek i położnych w danym podmiocie leczniczym. 
Ustalono, że NRPiP przekaże propozycję przedmiotowego zapisu.

OZZPiP podtrzymał propozycję, aby w projektowanym rozporzą-
dzeniu zawrzeć regulacje o równym podziale środków finansowych 
na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku 
nie zawarcia porozumienia w danym podmiocie.
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Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu w MZ wyjaśnił, że 
projekt rozporządzenia nie może zawierać takich regulacji, ponie-
waż te kwestie należą do kompetencji pracodawcy.

OZZPiP zgłosił problem związany z realizacją wzrostu wynagro-
dzenia pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowot-
nej. Podniesiony problem dotyczy braku mechanizmu sprawdza-
jącego, czy zwiększona środki finansowe na stawkę kapitacyjną 
zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz 
i położnych poz. Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu 
w MZ poinformował, że zostaną podjęte działania mające na celu 
wypracowanie regulacji, która zabezpieczałaby przekazywanie 
środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych.

OZZPiP zaproponował wpisanie do projektowanego rozporzą-
dzenia definicji pielęgniarki i położnej wykonujących zawód. Usta-
lono, że w projekcie rozporządzenia zostanie wpisane odesłanie do 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2014 r. poz.1435, 1491 i 1877), odnoszące się do form 
wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Odnosząc się do 2  punktu agendy dotyczącego przedstawienia 
propozycji finansowych wprowadzanych zmian w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów świadczeń, mających na celu wzrost 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych - Pan Cezary Cieślukowski 
- Podsekretarz Stanu w MZ poinformował, że propozycje środków 
finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych nie uległy zmianie. W projekcie rozporządzenia 
zostały zawarte zapisy zapewniające średni wzrost wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych o 300 zł wraz z innymi składnikami i po-
chodnymi od tej kwoty w przeliczeniu na etat. OZZPiP podtrzymał 
propozycję, aby podwyżka dla pielęgniarek i położnych wynosiła 
1500 zł do podstawy wynagrodzenia.

OZZPiP zgłosił prośbę o wyjaśnienie sposobu przekazywania 
środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych od 1 lipca 2016 roku. Pan Cezary Cieślukowski - Podsekre-
tarz Stanu w MZ wskazał, że wzrost wynagrodzeń może następo-
wać w ramach wskaźnika korygującego.
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Pan Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń 
Opieki Zdrowotnej w NFZ przedstawił informacje dotyczące spo-
sobu przekazywania środków finansowych na wzrost wynagro-
dzeń dla pielęgniarek i położnych na podstawie współczynnika 
korygującego.

Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu w MZ zasugero-
wał, aby nie wprowadzać nowych produktów dodatkowo finanso-
wanych dla pielęgniarek i położnych, w celu rozliczania świadczeń 
od 1 lipca 2016 r., natomiast zdecydować się na rozliczanie na 
podstawie zaproponowanego przez NFZ współczynnika korygu-
jącego.

Pani Sylwia Lis - Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdro-
wotnego poinformowała, że NFZ zgłosił propozycję zawarcia 
w projekcie rozporządzenia w sprawie OWU w § 18 regulacji do-
tyczącej wpisania na stałe wskaźnika korygującego określającego 
kwotę do kontraktu, która będzie przeznaczona na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych.

Uzgodniono, że po wprowadzeniu zmian do projektu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie on przed-
stawiony stronie społecznej.

Pan Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu w MZ podzię-
kował Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za przekazane 
propozycje katalogu świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarki 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki śro-
dowiska nauczania i wychowania do dodatkowego finansowania 
przez NFZ.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 21 lipca 2015 
roku.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant
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I  
nformacja ze spotkania w MZ

Warszawa 2015.07.27
Ministerstwo Zdrowia 
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

NOTATKA
ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczel-

nej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 21 lipca 2015 r.

W dniu 21 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne 
spotkanie Pana Cezarego Cieślukowskiego - Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli Narodowego 
Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych.

W załączeniu: agenda spotkania i lista osób uczestniczących 
w spotkaniu.

W odniesieniu do 1 punktu agendy - omówiono propozycje 
zmian zgłoszone przez NRPiP i OZZPiP do projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej i ustalono zapisy, które będą 
uwzględnione w projekcie. 

Zmieniony projekt zostanie przekazany stronie społecznej przed 
następnym spotkaniem.

Doprecyzowano, że etapowy wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych będzie dotyczył 14 rodzajów świadczeń, przedstawio-
nych w symulacji skutków podwyżek, przygotowanej przez NFZ 
i przekazanej stronie społecznej w dniu 17 lipca br.

Pan Minister Cezary Cieślukowski przedstawił etapowy mecha-
nizm przekazywania środków finansowych na wzrost wynagro-
dzeń dla pielęgniarek i położnych. Podkreślił, że w przypadku 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w podstawowej 
opiece zdrowotnej, zatrudnionych u świadczeniodawców nie ma 
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prawnej możliwości zabezpieczenia i zagwarantowania, że środki 
finansowe przekazane na wzrost stawki kapitacyjnej zostaną prze-
znaczone przez kierownika podmiotu na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, co zostało potwierdzone przez Pana Wojciecha 
Zawalskiego - Dyrektora DŚOZ Centrali NFZ. Tylko w przypadku 
pielęgniarek i położnych POZ realizujących świadczenia zdrowot-
ne w ramach indywidualnych lub grupowych kontraktów z NFZ 
jest gwarancja, że środki finansowe przekazane przez Fundusz na 
sfinansowanie świadczeń trafią do tych grup zawodowych.

W odniesieniu do 2 punktu agendy, omówiono przygotowaną 
przez NFZ, szczegółową symulację uwzględniającą podział środ-
ków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pie-
lęgniarek i położnych (średnio 300 zł wraz z innymi składnikami 
i pochodnymi od tej kwoty w przeliczeniu na etat) z podziałem 
na poszczególne rodzaje świadczeń zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 
2016 r. i na rok 2017, z założeniem, że zwiększenie środków dla 
POZ nastąpi od 1 stycznia 2016 roku poprzez zwiększenie staw-
ki kapitacyjnej. Natomiast w roku 2017 dla wszystkich rodzajów 
świadczeń planowany jest dalszy wzrost wynagrodzeń średnio 
o 300 zł na etat przeliczeniowy, co daje w sumie wzrost wynagro-
dzeń w wymienionym okresie w wysokości 600 zł.

Na zakończenie spotkania Pani Joanna Walewander - sekretarz 
NRPiP, zwróciła się z prośbą do Pana Ministra C. Cieślukowskiego 
o przedstawienie informacji w zakresie realizacji rekomendacji 
wynikających z Raportu przygotowanego przez Zespół ds. analizy 
i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniars-
kie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą 
ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego.

Informacji o realizowanych działaniach w tym zakresie udzie-
liła Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 28 lipca 2015 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant
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N  
egocjacje MZ z NRPiP i OZZPiP

Warszawa 12.08.2015 roku
Ministerstwo Zdrowia

INFORMACJA
Kolejne negocjacje kierownictwa MZ  

z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych  
oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym  

Pielęgniarek i Położnych

11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Cieślukowskiego z przed-
stawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
(OZZPiP) dotyczące wzrostu finansowania świadczeń udzielanych 
przez pielęgniarki i położne w ramach umów zawartych z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

W trakcie spotkania strony podtrzymały swoje dotychczasowe 
stanowiska dotyczące prowadzonych negocjacji w zakresie wy-
sokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielanych przez pielęgniarki i położne w okresie od września 
2015 roku do końca 2017 roku.

Przedstawiciele OZZPiP zadeklarowali, że w przypadku niepod-
pisania porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem 
NFZ a stroną związkową nie będą sprzeciwiać się planom Minister-
stwa w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych 
z Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń 
realizowanych przez pielęgniarki i położne. 

Strona związkowa poinformowała również, że przedstawicie-
le związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających 
u świadczeniodawcy będą brali udział w uzgadnianiu porozumie-
nia dotyczącego sposobu podziału środków na wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych. 

Natomiast NRPiP stwierdziła, że nie jest przeciwna opiniowaniu 
w zakresie sposobu podziału tych środków przez przedstawiciela 
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samorządu upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek 
i położnych, w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie 
działają związki zawodowe, ale nie wie jakie decyzje będą podej-
mowały poszczególne okręgowe rady.

Uzgodniono, że w ramach konsultacji społecznych OZZPiP prześ-
le do końca bieżącego tygodnia uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 18 sierpnia br.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

Beata Rorant
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P  
ismo NRPiP do MZ

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NRPiP-P.011.94.2015.MM

Pan prof. dr hab. med.  
Marian Zembala  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. odbyło się 
posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, którego 
przedmiotem było wyrażenie stanowiska do projektu Porozumie-
nia z dnia 21 sierpnia 2015 r. przesłanego do NRPiP przez Mini-
sterstwo Zdrowia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie zaakceptowała pro-
jektu ze względu na brak w nim zapisów gwarantujących realizac-
ję propozycji Ministerstwa Zdrowia bez względu na ewentualne 
zmiany polityczne i gospodarcze. 

Proponowany wzrost wynagrodzeń w tym roku, czyli 2015 jest za 
niski do oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych, ale rozu-
miemy, że realny i możliwy do wprowadzenia od 1 września br.

Pragniemy jednak z całą mocą oświadczyć, iż wyrażamy wolę 
dalszych rozmów w kwestiach zmian:

- rozporządzeń zawartych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2014 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 
(tzw. koszykowych);

- rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, określające między in-
nymi mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców 
dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne;
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- rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej;

- zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków 
rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i po-
łożne;

- uwzględnienia udziału pielęgniarki i położnej w projektach 
i badaniach naukowych oraz grantach krajowych i między-
narodowych.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że raport „Zabezpie-
czenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek 
i położnych” opracowany przez Zespół do spraw analizy i oceny 
zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i po-
łożnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalenia 
priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powołany 
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. 
MZ, poz. 13 z późn. zm.) zostanie zaakceptowany i przyjęty przez 
Ministra Zdrowia oraz będzie podstawą wspólnych działań.

Proponowany w projekcie porozumienia wzrost wynagrodzeń 
nie jest zgodny z rozwiązaniami postulowanymi przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych. Jednak ze względu na sytuację eko-
nomiczną pielęgniarek i położnych oczekujemy, że zrealizowane 
zostaną przez Pana Ministra propozycje wzrostu wynagrodzenia 
od 1 września br. a rozmowy dotyczące powyższych kwestii będą 
kontynuowane.

Z wyrazami szacunku 
Prezes  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2015-08-31
Minister Zdrowia

Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
oraz
Pielęgniarki i Położne  
w Polsce

Szanowna Pani Przewodnicząca 
Szanowne i Drogie Panie, Panowie, Państwo

Odpowiadając na list z dnia 26 sierpnia dziękuję w imieniu włas-
nym i współpracowników za zajęcie stanowiska, które jak przyj-
mujemy, jest wyrazem akceptacji dla działań podejmowanych 
przez Ministra Zdrowia.

W szczególności dziękuję za akceptację inicjatywy uruchomienia 
z dniem 1 września kwoty średnio 300 zł miesięcznie (pierwszy 
etap) do końca tego roku oraz w wysokości 300 zł miesięcznie 
(drugi etap) w roku następnym dla pielęgniarek i położnych za-
trudnionych w podmiotach mających kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia oraz pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach 
podległych Ministrowi Zdrowia. Dalszy ciąg podwyżek będzie 
możliwy w latach kolejnych, jeżeli stan finansów publicznych na 
to pozwoli i spotka się z akceptacją pracodawców.

Takie rozwiązania Ministra Zdrowia zostały wielokrotnie przeds-
tawione środowisku w ramach cyklu spotkań „Polaków Zdrowia 
Portret Własny 2015”. W wielu miastach i województwach podczas 
bezpośrednich rozmów spotkały się z aprobatą jako wyraz bardzo 
konkretnej pomocy finansowej i widocznych reform.

Pragniemy podziękować też za wyrażoną w liście wolę dalszych 
rozmów. Mamy nadzieję na rozwiązanie wielu istotnych dla obu 
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stron spraw, które systematycznie i wspólnie przygotowujemy 
(rozporządzenia koszykowe, rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń i inne akty prawne, m.in, 
regulujące rolę pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej i pod-
noszące jej rangę).

Warto przypomnieć, że to z inicjatywy Ministra Zdrowia zwró-
cono uwagę na konieczność uwzględnienia udziału pielęgniarki 
i położnej w projektach i badaniach naukowych, grantach krajo-
wych i międzynarodowych. Rola pielęgniarek i położnych w tego 
rodzaju działalności była, jak dotąd, niedoceniana w naszym kraju, 
a przecież w wielu państwach stanowi źródło dodatkowego do-
chodu i satysfakcji z zawodowego rozwoju.

Przypominamy także z satysfakcją, że to właśnie dzięki stara-
niom Ministerstwa Zdrowia pozyskano i wykorzystano środki unij-
ne na rozwój i kształcenie pielęgniarek i położnych w wysokości 
250 mln zł w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Ponadto do wykorzystania w roku bieżącym i ko-
lejnych wynegocjowano dodatkowo aż 450 mln zł przeznaczonych 
na kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Jednocześnie, odnosząc się do projektowanych przepisów doty-
czących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, określających między innymi mechanizmy otrzymania 
przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych 
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki 
i położne, zaznaczamy, że zarówno świadczeniodawcy, jak i śro-
dowisko pielęgniarskie powinno przygotować się do sprawnego 
sięgnięcia po uruchomione środki. Przepisy regulujące ww. me-
chanizm wejdą w życie w dniu ogłoszenia, tak więc od tego dnia 
będzie już można podejmować czynności formalne, wskazane 
w rozporządzeniu dotyczące uruchomienia środków. Prace nad 
tymi rozwiązaniami są skoordynowane w taki sposób, aby jedno-
cześnie ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Świadczeniodawcy będą mogli przystąpić do procesu urucha-
miania środków na podwyżki po ogłoszeniu ww. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia. W rozporządzeniu określono; że świadczenio-
dawcy będą mieli 14 dni na przekazanie danych o zatrudnionych 
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pielęgniarkach. Po otrzymaniu danych Dyrektorzy OW NFZ w ciągu 
14 dni przedstawią świadczeniodawcom propozycje aneksowania 
umów w tym zakresie. Po otrzymaniu propozycji aneksu świad-
czeniodawca w ciągu także dwóch tygodni powinien zwrócić pod-
pisany aneks wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie 
porozumienia co do sposobu podziału środków.

Podział otrzymanych środków powinien uwzględniać wiedzę, 
kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych, ale oczywiś-
cie kwestia ta pozostaje do decyzji i oceny świadczeniodawcy. 
Po otrzymaniu podpisanych aneksów oddziały wojewódzkie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia będą miały formalną podstawę do 
wypłaty środków finansowych.

Założenia procedury przekazania środków finansowych świad-
czeniodawcom opisane powyżej przedstawiają maksymalny ter-
min na poszczególne czynności, aby procedura przebiegła w jak 
najkrótszym możliwym czasie i aby środki finansowe zabezpie-
czone w wysokości należnej od dnia 1 września br. mogły zostać 
przekazane świadczeniodawcom jeszcze w październiku.

Warto wspomnieć, że powyższe działania, które mają na celu 
poprawę sytuacji pielęgniarek i położnych, znalazły akceptację 
organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników, takich jak 
Business Center Club i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych.

Środki na podwyżki zostały przez Ministerstwo Zdrowia zabez-
pieczone i będą możliwe do uruchomienia niezależnie od prze-
biegu dalszych rozmów lub ewentualnych zmian na scenie poli-
tycznej.

Z szacunkiem 
  

M. Zembala
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 8 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 2 września 2015 r.
 w sprawie kontynuacji rozmów z Rządem RP  

w zakresie poprawy aktualnej sytuacji zawodowej  
pielęgniarek i położnych oraz zabezpieczenia społeczeństwa 

polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach 
prerogatyw ustawowych (art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 w zw. z art. 4 
ust. 1, 6 - 7 i ust. 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze 
zm.) w interesie swoich członków i społeczeństwa Rzeczypospo-
litej Polskiej, postanawia kontynuować rozmowy z Rządem RP, 
zastrzegając sobie prawo do podejmowania wszelkich działań 
zmierzających do poprawy aktualnej sytuacji zawodowej pielęg-
niarek i położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deklaruje kontynu-
owanie rozmów w zakresie umocowania pielęgniarki i położnej 
w systemie ochrony zdrowia oraz deklaruje rozpoczęcie prac 
legislacyjnych polegających na zagwarantowaniu pielęgniarkom 
i położnym wzrostu wynagrodzenia.

Oczekujemy przedstawienia przez Rząd RP programu przeciw-
działania załamaniu systemu opieki pielęgniarskiej i położniczej 
nad obywatelami Polski.

Proponowane dotychczas przez Ministerstwo Zdrowia roz-
wiązania w żaden sposób nie poprawiają sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych oraz nie gwarantują społeczeństwu 
bezpieczeństwa zdrowotnego.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 22
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie wzrostu wynagrodzeń  
pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż 
należy jak najszybciej podjąć prace nad projektami aktów praw-
nych mających zagwarantować pielęgniarkom i położnym wzrost 
wynagrodzenia.

Uregulowanie wynagrodzeń na poziomie ustawowym pozwoli 
na wzrost wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek i położnych jak 
również powstrzyma nasilające się ucieczki osób wykonujących 
zawody pielęgniarki i położnej poza granice państwa, pozwoli 
na zniwelowanie stale rosnącej dysproporcji między zarobkami 
pielęgniarek i położnych a innymi zawodami.

Ponadto poprawi zwiększenie atrakcyjności zawodów, a w kon-
sekwencji zachęci absolwentów studiów pielęgniarskich i położ-
niczych do podejmowania zatrudnienia w kraju.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa, iż tylko powyż-
sze uregulowania prawne zagwarantują pielęgniarkom i położ-
nym stabilną sytuację i odpowiednią pozycję w systemie ochrony 
zdrowia.

Dostrzegając trudną sytuację ekonomiczną pielęgniarek i położ-
nych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera działania 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
na rzecz wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk

Negocjacje z MZ
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I  
nformacja Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia:  
„są podwyżki dla pielęgniarek od września 2015”

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

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

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

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

Łącznie jest to kwota w wysokości około 2,5 mld zł. 

Jednocześnie informujemy, że w pozostałych obszarach będą-
cych przedmiotem negocjacji Ministra Zdrowia ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych zostały podjęte bądź będą realizowane 
następujące działania:

1. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wydał 
w dniu 8 września 2015 roku nowe rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki 
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zdrowotnej,  określające między innymi mechanizmy otrzy-
mywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków 
finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami 
wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek 
i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. 
w kwocie średnio 300 zł na etat . Decyzja należy do dyrektora 
podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęg-
niarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadcze-
nia, umiejętności i kompetencji jako kryterium; 

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

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

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

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

6. Strony podejmą możliwe działania, w szczególności legis-
lacyjne i organizacyjne, w celu zagwarantowania wzrostu 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które w perspektywie 
nie dłuższej niż 5 lat (to jest do końca 2020 r.) pozwoli wraz 
ze wzrostem wynagrodzeń, o których mowa wcześniej, na 
uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu 
na etat pielęgniarki i położnej w wysokości 1.500 zł brutto (to 
jest w okresie 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2020 r.).

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

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

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

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

Informacja ze strony MZ

Negocjacje z MZ
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A  
pel Prezes NRPiP

Apel Prezes NRPIP  
do pielęgniarek, położnych,  

pielęgniarzy i położnych

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz wła-
snym apeluję o poparcie i w miarę możliwości czynny udział 
w manifestacji, którą w dniu 10 września br. organizuje Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

W tak ważnej dla nas chwili nie pozwólmy się skłócić, odwrócić 
uwagi od ważnych dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położ-
nych spraw - dążenia do poprawy warunków wykonywania pracy 
i podniesienia wynagrodzenia za jej wykonywanie. Nie dajmy 
satysfakcji mącicielom, którzy przekłamując  i wyolbrzymiając 
fakty, pomawiają Prezesa NRPiP o działania wbrew wspólnemu 
stanowisku przyjętemu przez samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych.

Pokażmy, że jesteśmy solidarni i zdeterminowani, by wspól-
nie domagać się godnych zarobków i warunków wykonywania 
pracy. Solidarni, gdy protestujemy, ale także gdy siadamy do 
negocjacji.

Przypominam, NRPiP w dniu 2 września przyjęła stanowisko 
nr 22 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, 
w którym „Dostrzegając trudną sytuację ekonomiczną pielęg-
niarek i położnych popiera działania OZZPiP na rzecz wzrostu 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych”.

Okażmy 10 września swoją jedność.
Prezes Naczelnej Rady  

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

Warszawa, 9 września 2015 r.

Negocjacje z MZ



86

Biuletyn nr 95/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

I  
nformacja NRPiP

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DS.015.203.2015.MK

Pani/Pan  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wniosku przyjętego na posiedzeniu Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (w załączniku) przesyłam 
odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ z dnia 26 
maja 2015 r. w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej w zakresie dotyczącym trybu przyznawania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobom posiadającym 
status uchodźcy.

Z poważaniem

Prezes  
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Informacje MZ i NRPiP
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P  
ismo Ministerstwa Zdrowia 

Warszawa, 26-05-2015 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych

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

Szanowna Pani Prezes!

W odpowiedzi na pismo NIPiP-NRPiP-DS.015.163.2015.MK z dnia 
11 maja 2015 r., Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie 
informuje, że zgodnie z art. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2014 r., poz.1435), 
ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich 
Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć m.in. cudzoziemców, 
którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub 
udzielono ochrony uzupełniającej.

Oznacza to, że do osób posiadających status uchodźcy nie będą 
miały zastosowania przepisy art. 35, odnoszące się do obywateli 
państw trzecich, a nie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiona w ww. piśmie interpretacja art. 24 i art. 29 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej jest właściwa.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Informacje MZ i NRPiP
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P  
ismo Ministra Zdrowia

Warszawa, 2015.08.20
Minister Zdrowia

Pani  
Grażyna Rogala-Pawelczyk  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uprawnień osób 
przeprowadzających szczepienia, na stronie internetowej Mini-
sterstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat informujący 
o kwalifikacjach osób przeprowadzających szczepienia oraz wykaz 
specjalizacji, szkoleń i kursów zawierających problematykę szcze-
pień. Należy zauważyć, że posiadanie dokumentu po ukończeniu 
określonej specjalizacji, szkolenia czy kursu jest wystarczającym 
dokumentem poświadczającym takie uprawnienia.

Jednak uznając, że szczepienia ochronne to podstawowe, bez-
pieczne i powszechne działanie profilaktyczne do ich przeprowa-
dzania wystarczające jest podstawowe przygotowanie zawodowe, 
w związku z tym mając na względzie zapewnienie dostępności do 
szczepień ochronnych, przeprowadzanych przez osoby mające 
wieloletnią praktykę w ich wykonywaniu, podjęte zostały działania 
legislacyjne polegające na złagodzeniu wymogów, tak aby osoby 
funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki 
i położne) mogły przeprowadzać szczepienia ochronne.

Minister Zdrowia  
Marian Zembala

Informacje MZ i NRPiP
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I  
nformacja na temat szczepień ochronnych

Szanowni Państwo,

Departament Pielęgniarek i Położnych przekazuje w załączeniu 
pismo dotyczące uprawnień pielęgniarek i położnych do wyko-
nywania szczepień ochronnych, z uprzejmą prośbą o przypo-
mnienie pielęgniarkom i położnym o mijającym terminie do 
uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie.

Z poważaniem
Jolanta Jabłońska  

Główny specjalista  
Departament Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 28.07.2015
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych
IK:273113

Przewodniczące/Przewodniczący 
Okręgowych Rad  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo!

Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodne 
z przepisem art. 67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepie-
nia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, 
położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określo-
nych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią 
praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. 

Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończą wymaga-
nego kursu, nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych.

Informacje MZ i NRPiP
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Mając na uwadze powyższe regulacje, Departament zwraca się 
z prośbą o przekazanie informacji pielęgniarkom i położnym wy-
konującym zawód na terenie działania Państwa okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych o konieczności uzupełnienia kwalifikacji 
uprawniających do prowadzenia szczepień ochronnych, osobom 
które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, a w ramach kom-
petencji wykonują to zadanie.

Jednocześnie Departament przekazuje Stanowisko Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie kwalifikacji zawodowych wy-
maganych od osób przeprowadzających szczepienia ochronne po 
dniu 31 grudnia 2015 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Informacje MZ i NRPiP
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S  
tanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego  
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób 

przeprowadzających szczepienia ochronne  
po dniu 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawa 
o z.o.z.z.i ch.z.u l.” - obowiązkowe szczepienia ochronne prze-
prowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higie-
nistki szkolne posiadający kwalifikacje określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1086, 
z późn. zm.).

W §6 tego rozporządzenia wskazano, że obowiązkowe szcze-
pienia ochronne mogą przeprowadzać osoby, jeżeli odbyły w ra-
mach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie 
szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający 
ukończenie tego kursu lub szkolenia, lub uzyskały specjalizację 
w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia 
podyplomowego określony na podstawie przepisów o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o zawodach pielęgniarki 
i położnej obejmował problematykę szczepień ochronnych. Jed-
nocześnie przepis przejściowy zawarty w art. 67 pkt 3 ustawy 
o z.o.z.z.i ch.z.u l umożliwia do dnia 31 grudnia 2015 roku wy-
konywanie szczepień ochronnych przez lekarzy lub felczerów 
pielęgniarki, położne i higienistki szkolne nieposiadających tak 
określonych kwalifikacji zawodowych, o ile posiadają 2,5 letnią 
praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2016 roku szczepienia ochron-
ne mogą być wykonywane jedynie przez lekarzy lub felczerów 
oraz pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy posiadają 
kwalifikacje zawodowe określone w ww. rozporządzeniu.
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Zawarte w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. przepisy określające 
wy móg posiadania przez osoby przeprowadzające szczepienia 
ochronne odpowiednich i potwierdzonych stosownymi doku-
mentami kwalifikacji zawodowych uzyskanych w ramach kształ-
cenia podyplomowego i specjalizacji nie określają jednakże szcze-
gółowo rodzaju kursów i szkoleń lub specjalizacji wymaganych 
od osób wykonujących szczepienia lecz w tym zakresie w całości 
odsyłają do regulacji dotyczących uzyskiwania kwalifikacji za-
wodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarki 
i położne zawartych w przepisach ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464) 
oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

Należy zauważyć, że szczegółowe regulacje prawne dotyczące 
kształcenia podyplomowego i specjalizacji zawodowych zawarte 
w tych ustawach, a także określające zakres wymaganych szko-
leń i kursów doskonalących i dokumentów potwierdzających 
ich odbycie oraz same programy szkoleń, kursów i specjalizacji 
na przestrzeni lat ulegały nieustannym zmianom. Jednocześnie 
ww. ustawy regulujące wykonywanie zawodu lekarza i lekarza 
dentysty oraz zawodów pielęgniarki i położnej zawierają przepisy 
przejściowe oraz przepisy z zakresu koordynacji, które w konsek-
wencji z mocy prawa lub w wyniku rozstrzygnięć dokonanych 
przez właściwe organy sprawujące nadzór nad kwalifikacjami 
zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą do 
uznawania za równorzędne z obecnie uzyskiwanymi kwalifikac-
ji, specjalizacji i tytułów zawodowych uzyskanych na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, uzyskanych w innym prze-
widzianym prawem trybie lub uzyskanych w innych krajach.

Tym samym w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego uzna-
nie kwalifikacji zawodowych uzyskanych na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub uzyskanych w innym przewi-
dzianym prawem trybie lub w innych krajach - za równorzędne 
z uzyskiwanymi w wyniku specjalizacji, kursów i szkoleń pro-
wadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, 
oznacza, że obecnie osoby, które wcześniej uzyskały kwalifikacje 
zawodowe obecnie uznawane za równorzędne z uzyskiwanymi 
obecnie, również posiadają kwalifikacje zawodowe wystarczają-
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ce do wykonywania szczepień ochronnych i kwalifikacje te nie 
powinny być kwestionowane przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej (Dz.U. z 2011 r. poz. 212, z późn. zm.) oraz inne ustawy nie 
przyznają organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji 
do wszczynania i prowadzenia postępowań administracyjnych 
w sprawie uznania za niedostateczne kwalifikacji zawodowych 
osób wykonujących szczepienia ochronne. Uregulowanie przez 
ustawodawcę rodzaju kwalifikacji zawodowych wymaganych od 
osób (lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne i higienistki 
szkolne) wykonujących szczepienia ochronne w ustawie o z.o.z.z.i 
ch.z.u l. nie stanowi bowiem przesłanki wystarczającej dla stwier-
dzenia posiadania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
takich kompetencji bądź do sprawowania jakichkolwiek form 
nadzoru administracyjnego nad kwalifikacjami osób wykonu-
jących szczepienia ochronne.

Kompetencje do wyrażania opinii i rozstrzygania w tym zak-
resie posiadają bowiem wyłącznie odpowiednie organy samorzą-
dów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

W art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 651) wśród zadań samorządu lekarzy zosta-
ły bowiem wymienione jego następujące zadania: sprawowanie 
pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, 
przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwa-
lifikacji zawodowych osób będących obywatelami Unii Europejs-
kiej zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie i udział w organizowa-
niu doskonalenia zawodowego lekarzy, prowadzenie postępowań 
w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza 
lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wyko-
nywania zawodu.

Podobnie w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038, z późn. 
zm.) wśród zadań tego samorządu wymieniono m.in.: sprawowa-
nie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki 
i położnej, ustalanie standardów zawodowych i standardów 
kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych 
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sta nowiskach pracy, stwierdzanie i przyznawanie prawa wykony-
wania zawodu, uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub 
położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odrębną kwestią jest wskazanie właściwego sposobu postę-
powania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku 
stwierdzenia (lub podejrzenia), że szczepienia ochronne są wy-
konywane przez osobę nieposiadającą niezbędnych wymaganych 
prawem kwalifikacji zawodowych uprawniających do ich wy-
konywania (lub nieposiadającą dokumentów potwierdzających 
uzyskanie stosownych uprawnień), co zgodnie z art. 51 pkt 1 
ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. stanowi wykroczenie zagrożone karą 
grzywny. 

Należy zauważyć, że przepis art. 54 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l, 
w tym zakresie w całości odsyła do regulacji zawartych w prze-
pisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn. 
zm.), której przepisy nie przyznają organom Państwowej In-
spekcji Sanitarnej kompetencji w zakresie nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego lub występowania przed sądami po-
wszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego w związku 
z wykroczeniem wymienionym w art. 51 pkt 1 ustawy o z.o.z.z.i 
ch.z.u l.

Tym samym w przypadku podejrzenia, że szczepienia są wyko-
nywane przez osoby nieposiadające wymaganych prawem kwa-
lifikacji zawodowych doniesienia w tej sprawie należy wnosić do 
organów ścigania lub do odpowiednich organów odpowiedzial-
ności zawodowej samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek 
i położonych.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r.

Główny Inspektor Sanitarny
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K  
omunikat Ministra Zdrowia

Komunikat  
w sprawie kwalifikacji osób  

przeprowadzających szczepienia ochronne

Zgodnie z art. 17 ust. 6 i ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) oraz §. 6 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086, 
z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają 
lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkol-
ne, jeżeli odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub 
szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument 
potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskali 
specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program 
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień 
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jednocześnie w art. 67 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych ustalony został okres przejściowy, 
zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochron-
ne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne 
i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na 
podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę 
w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szcze-
pienia ochronne będą mogły wykonywać jedynie te osoby, które 
odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie 
w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwier-
dzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały spe-
cjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program 
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień 
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i leka-
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rza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, 
należy sprawdzić, czy w trakcie dotychczasowego szkolenia zawo-
dowego osoba, która chce przeprowadzać szczepienie, uzys kała 
odpowiednie przygotowanie. Jeżeli nie uzyskała, należy uzupeł-
nić te kwalifikacje w najbliższym czasie.

Przeprowadzenie szczepienia ochronnego obejmuje kwalifika-
cyjne badanie lekarskie i wykonanie szczepienia.

Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień ochronnych 
przeprowadza wyłącznie lekarz posiadający niezbędną wiedzę 
z zakresu szczepień ochronnych, znajomości wskazań oraz prze-
ciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów posz-
czepiennych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że problematykę szczepień 
ochronnych obejmują w szczególności programy specjalizacji 
opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 
dentystów (Dz. U. poz. 26):

1. Program specjalizacji w dziedzinie pediatrii, składający się 
z modułu podstawowego w zakresie pediatrii (czas trwania 
3 lata) oraz modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii 
(czas trwania 2 lata).

Lekarz po ukończeniu modułu podstawowego w zakresie 
pediatrii powinien wykazać się wiedzą obejmującą aktual-
ny program szczepień ochronnych oraz umiejętnościami 
praktycznymi w zakresie stosowania schematów szczepień 
u dzieci z zaburzeniami odporności.
W ramach stażu podstawowego w oddziale pediatrii ogól-
nej (dzieci młodsze, dzieci starsze) lekarz nabywa wiedzę 
obejmującą m.in. powikłania po szczepieniu BCG - zasa-
dy postępowania, natomiast w ramach stażu kierunkowego 
w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi - wiedzę oraz 
umiejętności praktyczne obejmujące szczepienia (wskazania, 
przeciwwskazania, NOP - niepożądane odczyny poszcze-
pienne).
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Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu modułu specjalistycz-
nego w zakresie pediatrii wykaże się wiedzą w zakresie szcze-
pień ochronnych (kalendarz, przeciwwskazania, powikła-
nia) oraz umiejętnością kwalifikowania dzieci do szczepień 
ochronnych.
Zawarty w programie modułu specjalistycznego w zakresie 
pediatrii kurs podsumowujący „Postępy w pediatrii” obejmu-
je wiedzę m.in. z zakresu szczepień ochronnych (wskazania 
i przeciwwskazania, NOP).
Należy wskazać, że ww. moduł podstawowy w zakresie pe-
diatrii realizują nie tylko lekarze odbywający szkolenie spec-
jalizacyjne w dziedzinie pediatrii, lecz również lekarze od-
bywający szkolenie specjalizacyjne, na podstawie załącznika 
nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 
2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, 
w następujących specjalizacjach, w których moduł ten sta-
nowi jedną z części programu specjalizacji:

1. choroby płuc dzieci;
2. endokrynologia i diabetologia dziecięca;
3. gastroenterologia dziecięca;
4. kardiologia dziecięca;
5. nefrologia dziecięca;
6. neonatologia;
7. onkologia i hematologia dziecięca;
8. pediatria metaboliczna.

2. Program specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych

Lekarz realizujący szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
cho rób zakaźnych nabywa wiedzę dotyczącą szczepień 
i szcze pionek, obejmującą zasady wykonywania, kalendarz 
szcze pień oraz kontrolę efektywności.
Ww. wiedzę nabywa w ramach:

1. kursu wprowadzającego „Wprowadzenie do specjali-
zacji w dziedzinie chorób zakaźnych” - zakres wiedzy 
obejmuje szczepienia i szczepionki, w tym szczepionki 
stosowane w infekcjach;
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2. stażu podstawowego w zakresie chorób zakaźnych - 
zakres wiedzy obejmuje szczepienia ochronne, zasady 
aktualizacji i kontrolę wykonawstwa szczepień;

3. stażu kierunkowego w zakresie chorób zakaźnych dzieci 
- zakres wiedzy obejmuje kalendarz szczepień, niepożą-
dane odczyny poszczepienne.

3. Program specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej

Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych są realizowane 
w ramach kursu „Wybrane problemy kliniczne”, w którym 
zakres przekazywanej wiedzy obejmuje problematykę szcze-
pień w praktyce lekarza rodzinnego, w tym:

1. ogólne zasady wykonywania szczepień,
2. organizacja punktu szczepień,
3. rodzaje szczepionek,
4. transport i przechowywanie szczepionek,
5. szczepienia obowiązkowe i zalecane,
6. kalendarz szczepień,
7. szczepienia podróżnych,
8. bezwzględne i względne przeciwwskazania do szcze-

pienia,
9. powikłania poszczepienne,
10. rozmowa z pacjentami na temat szczepień
11. ruchy antyszczepionkowe.

Ponadto wiedza obejmująca szczepienia ochronne jest prze-
kazywana w ramach kursu „Opieka nad szczególnymi gru-
pami pacjentów”.

4. Program specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej 
i tropikalnej

Wymagana wiedza obejmuje szczepienia ochronne w medy-
cynie tropikalnej, natomiast wymagane umiejętności prak-
tyczne obejmują umiejętność kwalifikowania do szczepień 
wymaganych i zalecanych przed podróżą.
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Ww. wiedza jest realizowana w ramach:
1. kursu „Medycyna morska” - zakres wiedzy obejmuje 

szczepienia ochronne marynarzy, rybaków i innych osób 
podróżujących;

2. kursu „Medycyna podróży i turystyki” - zakres wiedzy 
obejmuje szczepienia ochronne podróżujących.

Ponadto wykaz obowiązujących zabiegów i procedur, jakie 
lekarz powinien wykonać w czasie szkolenia specjalizacyj-
nego, obejmuje udział w co najmniej w 20 procedurach po-
radnictwa dla osób podróżujących i w 10 procedurach stoso-
wanych szczepień ochronnych w akredytowanych punktach 
szczepień i poradniach medycyny podróży.

5. Program specjalizacji w dziedzinie epidemiologii:

1. Zakres wymaganej wiedzy objętej programem tej specjali-
zacji obejmuje:

1. szczepienia profilaktyczne:
2. typy szczepionek i szczepień,
3. wskazania i przeciwwskazania do szczepień,
4. ocena skuteczności szczepionek i szczepień: odporność 

indywidualna i zbiorowiskowa,
5. szczepienia obowiązkowe i zalecane - kalendarz szcze-

pień,
6. niepożądane odczyny poszczepienne (NOP): definicja, 

typy, nadzór nad NOP w Polsce;
2. ruchy antyszczepionkowe, zasady przeciwstawiania się ich 

działalności.
Ww. wiedza jest przekazywana w ramach:

1. kursu „Epidemiologia chorób zakaźnych” - zakres wie-
dzy obejmuje problematykę szczepień zapobiegawczych 
i niepożądanych odczynów poszczepiennych;

2. kursu „Bioterroryzm i epidemiologiczne aspekty woj-
skowej służby zdrowia”, który obejmuje:

1. wiedzę - kalendarz szczepień Sił Zbrojnych według 
standardów NATO (STANAG 2037, 2491) oraz
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2. umiejętności praktyczne - umiejętność opracowania 
kalendarza szczepień wojsk przewidzianych do działań 
w ramach NATO i misjach pokojowych ONZ;

3. stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii chorób 
zakaźnych w Zakładzie Epidemiologii Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 
Higieny lub w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemio-
logicznej, podczas którego lekarz zapoznaje się z podsta-
wami epidemiologii chorób zakaźnych, nadzorem epide-
miologicznym nad chorobami zakaźnymi, problematyką 
szczepień zapobiegawczych i niepożądanych odczynów 
poszczepiennych.

Dokument poświadczający uzyskanie tytułu specjalisty w da-
nej dziedzinie medycyny, po odbyciu szkolenia specjalizacyjne-
go i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, wydaje 
Centrum Egzaminów Medycznych, tj. instytucja powołana do 
organizacji i przeprowadzania m.in. Państwowych Egzaminów 
Specjalizacyjnych.

Jednocześnie informuję, że lekarze mają możliwość uczestni-
czenia w kursach doskonalących, obejmujących zagadnienia do-
tyczące szczepień ochronnych (lista ww. kursów doskonalących 
jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl).

Kursy te są przeznaczone dla lekarzy zainteresowanych okreś-
loną tematyką, są nieobowiązkowe, ale często zalecane dla leka-
rzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Wśród ww. kursów 
przewidzianych na 2015 r. można wymienić:

1. kurs „Podstawy wakcynologii dla lekarzy rodzinnych” 
(2 edycje) - przeznaczony dla lekarzy odbywających szko-
lenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, or-
ganizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyp-
lomowego, Studium Medycyny Rodzinnej, ul. Kleczewska 
61/63 w Warszawie;

2. kurs „Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wie-
dzy” - przeznaczony dla lekarzy odbywających szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzin-
nej oraz innych specjalnościach, w których konieczna jest 
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kwalifikacja do szczepień, organizowany przez Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Pediatrii 
ul. Cegłowska 80 w Warszawie.

Dokument poświadczający udział w ww. kursach doskona-
lących (najczęściej jest to zaświadczenie o ukończeniu kursu) 
wydaje każdorazowo organizator danego kursu.

Jednocześnie należy wskazać, że ww. kursy doskonalące mogą 
być organizowane nie tylko przez Centrum Medyczne Kształce-
nia Podyplomowego, lecz również przez inne podmioty upraw-
nione do prowadzenia kształcenia podyplomowego na podstawie 
art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464), a także podmioty, 
o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, po uzyskaniu 
wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonym przez okręgowe 
izby lekarskie lub Naczelną Izbę Lekarską.

W przypadku pielęgniarek i położnych  
pożądane kwalifikac je posiadają osoby, które ukończyły:

1. Kurs specjalistyczny pn.: „Szczepienia ochronne dla pie-
lęgniarek”

2. Kurs specjalistyczny pn.: „Szczepienia ochronne noworod-
ków dla położnych”.

Informacja MZ 16.07.2015
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Z  
miany w ustawach

NOTATKA  
z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

z dnia 8 lipca 2015 roku

W dniu 8 lipca 2015 roku Komisja Zdrowia której przewod-
niczył Pan Maciej Orzechowski Wiceprzewodniczący Komis-
ji zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zawodach 
pielęg niarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Prezentacji zmian do ustaw wraz z uzasadnieniem dokonała 
Pani Elżbieta Gelert.

Zmiany miedzy innymi dotyczyły:
Do ustawy o zawodach:

▶ Nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie 
pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych lub nauczanie przez pielęgniarkę i położną innych 
zawodów medycznych w których programach kształcenia 
wymagany jest współudział pielęgniarki lub położnej,

▶ Okres przeszkolenia po 5-letniej przerwie proponuje się wli-
czyć do wykonywania zawodu,

▶ Skrócenie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców (od trzech 
do sześciu miesięcy),

▶ Wprowadzenie kadencyjności dla członków Krajowej Rady 
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

▶ Uregulowanie wymiaru urlopu dla pielęgniarek i położnych 
podejmujących kształcenie podyplomowe,

▶ Zniesienie limitów miejsc szkoleniowych na specjalizacje 
w danym roku kalendarzowym finansowanych z budżetu 
państwa.

Do ustawy o systemie oświaty:

▶ Organ prowadzący szkołę wyposaża pomieszczenia (gabinet 
profilaktyczny pomocy przedlekarskiej).

Informacje MZ i NRPiP
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Do ustawy o działalności leczniczej:

▶ Zniesiono wymóg dwuletniego doświadczenia wykonywania 
zawodu pielęgniarki /położnej rozpoczynającą prace w ra-
mach indywidualnej praktyki.

Do ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych:

▶ Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych otrzymują środki 
finansowe na zadania związane z zawieszeniem wykonywa-
nia zawodu oraz ograniczeniem w wykonywaniu zawodu 
i za prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności 
do wykonywania zawodu.

W wyniku dyskusji posłowie zwrócili uwagę na trudną sytuację 
zawodową pielęgniarek i położnych, wnioskowali o powołanie 
podkomisji.

Kolejne posiedzenie w sprawie zmian do ustaw odbędzie się 
na posiedzeniu podkomisji zaplanowanej na dzień 20 lipca 2015 
roku.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r.

Notatkę sporządziła
Sekretarz NRPiP 

Joanna Walewander

UWAGA:
Nowele ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uchwalił 

sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 roku.
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W  
yzwania w opiece długoterminowej w Polsce

Notatka ze spotkania  
w Biurze Banku Światowego 

nt. Raportu w zakresie opieki długoterminowej w Polsce  
w dniu 11 czerwca 2015

W dniu 3 czerwca 2015 roku o godz. 13³⁰ w biurze Banku 
Światowego w Warszawie odbyło się spotkanie dyskusyjne do-
tyczące wyzwań w opiece długoterminowej w Polsce, na którym 
prof. Stanisława Golinowska i dr Agnieszka Sowa przedstawiły 
wstępną analizę w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli z ra-
mienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Jolanta Kubaj-
ka-Piotrowska i Wojciech Wrona.

Polska jako kraj dynamicznie starzejący się napotyka wyzwania 
jakimi są zapewnienie dostatecznej opieki zdrowotnej, promocji 
osób geriatrycznych, stworzenie warunków godnego i zdrowego 
starzenia się.

Prof. Stanisława Golinowska  przedstawiła definicję opieki 
długoterminowej jako zakres usług wymagany dla osób o ogra-
niczonym stopniu zdolności funkcjonowania i którzy w związku 
z tym przez długi okres czasu są uzależnieni od pomocy w zaspa-
kajaniu podstawowych czynności życia codziennego. Omówiona 
została typologia rozwiązań w opiece długoterminowej, która 
w Polsce skupia się głównie w sektorze zdrowotnym (ze względu 
na finansowanie), następnie w sektorze społecznym. Rozważyć 
należałoby rozwiązania publiczne, prywatne, formalne i niefor-
malne. Podniesiona została dyskusja nt. niskiej dostępności do 
formalnej opieki długoterminowej w Polsce.

W aspekcie socjologicznym problemy te przedstawiła dr 
Agnieszka Sowa. Oczekiwania Polaków wobec tego kto powi-
nien zajmować się opieką długoterminową skupiają się głównie 
w głęboko zakorzenionej tradycyjnej wartości opieki rodziny 
nad bliskimi.
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Jolanta Kubajka-Piotrowska zgłosiła uwagi, które powinny 
znaleźć się w przedmiotowym raporcie:

należy zwiększyć dostępność pacjentów do opieki długotermi-
nowej w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej, poprzez 
zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ten rodzaj 
opieki zdrowotnej, ważnym aspektem jest podjęcie przez decy-
dentów działań prowadzących do rozpoczynania przez młodzież 
kształcenia w zawodzie pielęgniarki oraz podejmowania przez 
absolwentów tego kierunku pracy w zawodzie. Do 2022 roku na 
emeryturę przejdzie 54 tys. pielęgniarek co stanowi ¼ pielęg-
niarek pracujących w ochronie zdrowia.

Podjęto próbę oceny dotychczasowych tendencji i wyciągnięto 
wnioski:

1. Dokonuje się powolna zmiana podejścia tradycyjnego do 
opieki długoterminowej z coraz większym udziałem od-
powiedzialności publicznej;

2. Opieka długoterminowa usytuowana jest w sektorze zdro-
wotnym na miejscu o zbyt niskim priorytecie;

3. Należałoby wzmocnić prewencję chorób osób starszych 
oraz stworzyć warunki zdrowego starzenia się (mimo nie-
pełnosprawności i wielochorobowości);

4. Wyzwaniem jest stworzenie zintegrowanego sektora z od-
powiednim obwarowaniem ustawowym i wskazaniem fi-
nansowania;

5. Publiczna interwencja w odniesieniu do opieki długotermi-
nowej jest ograniczona ze względu na zbyt niski budżet.

Notatkę sporządzili:

Jolanta Kubajka- Piotrowska 
Wojciech Wrona 

Dział Merytoryczny NIPiP
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DM.0028.2.2015.JK-P

Pan  
Bartosz Arłukowicz  
Minister Zdrowia

W załączeniu przesyłam stanowisko Nr 19 Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przeno-
szenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych 
podmiotach leczniczych z prośbą o podjęcie działań mających 
na celu wstrzymanie stosowanych w niektórych podmiotach lecz-
niczych praktyk w tym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało podjęte na podstawie danych prze-
kazanych z 45 okręgowych rad pielęgniarek i położnych do których 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się z zapytaniem 
o występowanie sytuacji w podmiotach leczniczych, w których 
pielęgniarki. położne są oddelegowane do wykonywania zadań 
zawodowych na oddziałach na których wymagane są specjalis-
tyczne kwalifikacje pielęgniarki i położnej. Na podstawie przes-
łanych odpowiedzi stwierdzono występowanie ww. problemów 
w podmiotach leczniczych na terenie działania 7 oipip, co stanowi 
15,56% przekazanych informacji z 45 oipip.

Przykłady oddelegowania pielęgniarek i położnych do wykony-
wania czynności zawodowych w innych oddziałach:

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

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

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

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

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

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

- przeniesienie pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa pediatrycznego z oddziału neonatologicznego do pracy 
w oddziale psychiatrycznym,

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

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

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

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

Z poważaniem 
Prezes NRPiP  

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 19 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przenoszenia pielęgniarek i położnych  
na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich 

kwalifikacjom zawodowym  
w niektórych podmiotach leczniczych

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

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

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy personelu medycz-
nego, tj. m.in. pielęgniarek i położnych, może być oparte na prze-
pisach kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy; t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm., dalej „kp”), 
który reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy. Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1) kp umowa o pracę określa 
strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki 
pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy.

W myśl zaś art. 42 § 4 kp, wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierze-
nia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres 
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nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie 
powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikac-
jom pracownika.

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

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

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Grażyna Rogala-Pawelczyk
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P  
ismo NRPiP

Warszawa 13.08.2015

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Pani/Pan  
Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pisma Pani Beaty Cholewki Dyrektora 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 
kierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego 
Inspektoratu Pracy oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutyczne-
go, które są odpowiedzią na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przeno-
szenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych 
podmiotach leczniczych.

Z poważaniem 
Wiceprezes NRPiP  

Teresa Kuziara
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P  
ismo MZ do PIP

Warszawa, 29.07.2015
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych
PP-WPS.024.1.2015

Państwowa Inspekcja Pracy 
Główny Inspektorat Pracy  
ul. Barska 28/30  
02-315 Warszawa

W związku z wpłynięciem do Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych stanowiska Nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 25 marca br. w sprawie przenoszenia pielęgniarek 
i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich 
kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych, 
Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w ra-
mach przeprowadzanych kontroli przez Główny Inspektorat Pracy 
oraz jednostki mu podległe zagadnień związanych z występowa-
niem powyższych sytuacji oraz czy takie sytuacje nie naruszają 
przepisów Kodeksu pracy.

Wyjaśniam jednocześnie, że posiadana przez Departament 
Pielęgniarek i Położnych informacja uzyskana od Głównego Ins-
pektora Pracy o wynikach kontroli w 2014 r., nie wskazuje, czy 
przeprowadzona kontrola obejmowała w swoim zakresie obszar 
dotyczący przenoszenia pielęgniarek i położnych na oddziały i sta-
nowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym 
w niektórych podmiotach leczniczych.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka
Do wiadomości: 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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P  
ismo MZ do GIS

Warszawa, 29.07.2015
Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych
PP-WPS.024.1.2015

Główny Inspektorat Sanitarny  
ul. Targowa 65  
03-729 Warszawa

W związku z pismem nadesłanym przez Prezesa Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych (kopia w załączeniu) w sprawie przeno-
szenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych 
podmiotach leczniczych, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska 
w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia i życia pacjentów 
w przypadkach przenoszenia pielęgniarek i położnych między 
oddziałami podmiotu (np. wykonujących pracę na blokach opera-
cyjnych i równocześnie pracujących na innych oddziałach) w kon-
tekście wystąpienia ryzyka zakażeń szpitalnych.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi w ramach 
przeprowadzanych kontroli przez Główny Inspektorat Sanitarny 
oraz jednostki mu podległe na przypadki przenoszenia pielęgnia-
rek i położnych pomiędzy oddziałami, w szczególności zwrócenia 
uwagi, czy kierownicy podmiotów leczniczych realizują zadania 
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 
2013 r. poz. 947, z późn. zm.).

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka
Do wiadomości: 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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P  
ismo MZ do GIF

Warszawa, 29.07.2015
Ministerstwo Zdrowia  
Departament  
Pielęgniarek i Położnych
PP-WPS.024.1.2015

Główny  
Inspektorat Farmaceutyczny  
ul. Senatorska12,  
00-082 Warszawa

W związku z pismem nadesłanym przez Prezesa Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych (kopia w załączeniu) w sprawie przeno-
szenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy 
nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych 
podmiotach leczniczych, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska 
w zakresie problemu dotyczącego zmuszania pielęgniarek i położ-
nych do rozpuszczania leków cytostatycznych w aptece, z powodu 
braku farmaceuty.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Do wiadomości: 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

UWAGA

Do chwili zamknięcia wydania Biuletynu OIPiP  
nie wpłynęły odpowiedzi od ww. instytucji.

Informacje MZ i NRPiP
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P  
rawo - pytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka po uzyskaniu specjalizacji  
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lecz bez kursu 
specjalistycznego opatrywania ran może opatrywać rany, 
oparzenia, odleżyny i zdejmować szwy?

Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego świadczeń wyszczególnionych w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 
210, poz. 1540). 

Zgodnie §1 ust. 1 pkt 1 lit f oraz pkt 3 lit. h i i ww. rozporzą-
dzenia pielęgniarka jest uprawniona samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego wykonywać świadczenia zapobiegawcze w zakresie 
pielęgnacji skóry i błon śluzowych z zastosowaniem środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych, a w przypadku 
rea lizacji świadczenia leczniczego obejmującego dobór sposo-
bów i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn (do III° włącznie) oraz 
przetok, zdejmowania szwów, może wykonać te świadczenia sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia 
kursu specjalistycznego.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia specjalizacyjne-
go w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w treściach na-
uczania są zawarte m.in.: wiadomości dotyczące ran i zakażenia 
w chirurgii:

▶ rany - rodzaje, podział, fazy gojenia się ran,
▶ metody leczenia ran - pierwsza pomoc, uodparnianie, le-

czenie chirurgiczne, pielęgnowanie chorego z raną odleży-
nową - ocena ryzyka odleżyn (skale), przyczyny odleżyn, 
ocena stopnia odleżyny, leczenie miejscowe z zastosowa-
niem nowoczesnych opatrunków, leczenie ogólne, profi-
laktyka przeciwodleżynowa.

Pytania i odpowiedzi
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Na ww. specjalizacji pielęgniarka uczy się także jak ocenić sto-
pień i powierzchnię oparzenia oraz podjąć działania lecznicze 
w ramach pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także jak opatrzyć 
oparzenia (do III° włącznie).

W związku z powyższym pielęgniarka, która ukończyła szko-
lenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego wykonywać wyżej 
określone czynności.

Należy pamiętać, iż pielęgniarka, położna przy podejmowaniu 
czynności związanych z samodzielnym wykonywaniem świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawo-
dowe, a w szczególności podejmować czynności wymagających 
umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia 
zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego 
(§9 ww. rozporządzenia).

W sytuacji wykonania samodzielnych czynności rozporządze-
nie nakłada na pielęgniarkę zatrudnioną w podmiocie leczniczym 
obowiązek poinformowania bez zbędnej zwłoki lekarza o samo-
dzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w §1 ww. rozpo-
rządzenia oraz o podanych lekach (§5 ust. 1 rozporządzenia).

Dział Prawny NIPiP

Pytania i odpowiedzi
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P  
rawo - pytania i odpowiedzi

Czy pielęgniarka jest uprawniona  
do wykonywania samodzielnie,  
bez zlecenia lekarskiego,  
zabiegu cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn?

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (tekst. jedn. Dz.U.2014.1435 późn. zm.) nie zawiera 
definicji legalnej pojęcia „pielęgniarki”, ale wskazuje bezpoś-
rednio na czynności wchodzące w zakres wykonywania tego 
zawodu a tym samym określa jego przedmiot. 

Wykonywanie tego zawodu polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i 
prawo wykonywania zawodu. (wykaz tych świadczeń zawarty 
jest w art. 4 powyższej ustawy), w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pac-
jenta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad 

pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratun-
kowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-
pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Wyliczenie czynności, do których uprawnione są pielęgniarki, 

Pytania i odpowiedzi



117

Biuletyn nr 95/2015    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

zawarte w art. 4 ust. 1 ww. ustawy ma charakter przykładowy 
i nie stanowi zamkniętego katalogu czynności.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 
2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i po-
łożnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 
1816)  część II Załącznik nr 2 „Zakres zadań pielęgniarki i 
położnej podstawowej opieki zdrowotnej” - część A pkt. 6 
ppkt 4 mówi jedynie o cewnikowaniu pęcherza u kobiet. 

Jednak treść części III ww. Załącznika stanowi, że przepisy 
Załącznika nie naruszają praw i obowiązków pielęgniarki 
POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających 
z odrębnych przepisów.

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3 lit. e) rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i za-
kresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, 
poz. 1540) pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń leczniczych 
obejmujących - „zakładanie cewnika do pęcherza moczowego 
i usuwanie założonego cewnika”.

Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie 
licencjackim w trakcie realizacji programu kształcenia zawo-
dowego nabywa umiejętności dotyczące zakładania cewnika 
do pęcherza moczowego, monitorowania diurezy, usuwa-
nia cewnika, wykonywania płukania pęcherza moczowego 
(Załącznik 4 pkt. C.U 16 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, 
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położ-
nictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631). 

Powyższe przepisy nie zawierają również żadnych ograniczeń 
powodujących, iż osoba, która ukończy licencjat na kierunku 
pielęgniarstwo nie mogłaby wykonać zabiegu cewnikowania 
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u mężczyzny. Zatem zgodnie z obecnym programem kształ-
cenia pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pę-
cherza moczowego u mężczyzn.

Niezależnie od powyższego, pielęgniarka i położna (które 
dawniej ukończyły kształcenie zawodowe i nie miały w prog-
ramie np. cewnikowania) mają obowiązek stałego aktuali-
zowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz 
pra wo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach 
kształcenia podyplomowego (art. 61 ust. 1 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej).

Dział Prawny NIPiP
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Recepta pielęgniarska

R  
ecepta pielęgniarska

Opis procesu legislacyjnego związanego z możliwością 
wystawiania recept na leki przez pielęgniarki i położne  

w Polsce

oraz przegląd sytuacji w wybranych państwach na świecie

Wprowadzenie.

Pragniemy zwrócić uwagę na swoistą rewolucję, która już od 
przyszłego roku czeka środowisko polskich pielęgniarek i położ-
nych. Już od stycznia 2016 r. uzyskają one uprawnienia do wypi-
sywania recept. Kompetencję tę nabędą w myśl przyjętej w lipcu 
2014 r. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Proponowane zmiany nadają nowe uprawnienia zawodowe 
pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł magistra do sa-
modzielnego ordynowania leków. Osoby z wykształceniem li-
cencjackim będą mogły wypisywać tzw. recepty powtórne, jako 
kontynuacja leczenia na zlecenie lekarza.

Te zmiany to ukłon w stronę pacjenta, dla którego nowe kompe-
tencje białego personelu oznaczają jedno: poprawę, efektywność 
i lepszą dostępność do usługi zdrowotnej. W kontekście polskiej 
służby zdrowia, przeciążonej wszechobecnymi kolejkami i bo-
rykającej się z koniecznością długiego oczekiwania na realizację 
świadczenia medycznego, każda inicjatywa zmieniająca ten stan 
rzeczy, będzie przyjęta z aprobatą. Ułatwienie kontynuacji lecze-
nia i jak najszybsze podjęcie diagnostyki pacjenta bez koniecz-
ności oczekiwania na wizytę lekarską, które przewidują zmiany 
- wpisują się w proces stałego podnoszenia standardów opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza dla społeczności lokalnych i wiejskich.

Zmiany to sygnał wysyłany również pod adresem polskiego 
środowiska pielęgniarek i położnych uzyskanie szerszych upraw-
nień i kompetencji zawodowych ma szansę zmienić status zawo-
dowy i podnieść prestiż tej grupy społecznej. Istotą jest bowiem 
powierzenie pielęgniarkom/położnym szerszych niż dotychczas 
uprawnień związanych z możliwością zlecania określonego pa-
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kietu badań diagnostycznych, zlecania leków i środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Rozwiązania dotyczące wystawiania recept przez 
pielęgniarki i położne, które w Polsce stanowią novum, funk-
cjonują z powodzeniem w wielu państwach, a szczególnie w kra-
jach UE. Uprawnienia te są zróżnicowane i zależą od systemu 
opieki zdrowotnej, rozmieszczenia populacji i statusu zawodu 
pielęg niarki i położnej w danym kraju, jednak faktem jest, że 
przynoszą korzyści zarówno dla pacjentów jak i całego syste-
mu.

Pacjenci bardziej przestrzegają zaleceń terapeutycznych, mają 
łatwość ponownej konsultacji z pielęgniarką lub położną, które 
postrzegane są jako profesjonalnie przygotowane i uzyskują dob-
re efekty w komunikacji z pacjentem. Owo racjonalne gospoda-
rowanie zasobami ochrony zdrowia ma przełożenie na efekty 
ekonomiczne, satysfakcję pielęgniarek i położnych, satysfakcję 
samych pacjentów oraz oszczędność czasu.

Zasługujące na uwagę zmiany legislacyjne, przyjęte w lipcu 
2014 r. przez polski parlament, wprowadzają w życie nowe roz-
wiązania, w oparciu o dwa dodane artykuły: 15a i 15b. Zgodnie 
z projektowanymi przepisami, pielęgniarka i położna z tytułem 
zawodowym magistra będzie miała prawo samodzielnie ordy-
nować określone leki i wystawiać na nie recepty, a także ordy-
nować oraz wystawiać zlecenia na określone wyroby medyczne. 
Warunkiem będzie ukończenie specjalistycznego kursu. Nato-
miast pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą mogły na 
zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne 
do kontynuacji leczenia. Warunkiem będzie także ukończenie 
kursu specjalistycznego w tym zakresie.

Sprawa odpłatności za kursy dla wykonujących zawód nie jest 
na razie ustalona. W uzasadnieniu projektu ustawy, która roz-
szerza uprawnienia pielęgniarek i położnych, szacuje się, że jed-
nostkowy koszt takiego kursu może wynieść ok. 450 zł., a jego 
finansowanie będzie mogło być pokryte przez pracodawców lub 
osoby zainteresowane nabyciem uprawnień wynikających z pro-
jektowanej ustawy. Jednocześnie, w myśl znowelizowanej ustawy, 
pielęgniarki i położne będą miały prawo wystawiać skierowania 
na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym me-
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dycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wyma-
gających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że powyższe przepisy nie obligują pie-
lęgniarek i położnych do realizacji wymienionych w nich upraw-
nień tj. wystawiania recept i wydawania skierowań na określone 
badania diagnostyczne.

To od ich decyzji będzie zależeć, czy podejmą działania celem 
ich uzyskania. Inaczej sprawa kształtuje się w przypadku stu-
dentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Zmiany w ustawie spowodowały konieczność wprowadzenia 
w programach kształcenia na obu kierunkach treści dotyczą-
cych ordynacji leków. Jako organizatorzy kształcenia na kierun-
kach pielęgniarstwo i położnictwo studia I i II stopnia w jednej 
z wiodących uczelni wyższych w Polsce, wypuszczającej rocznie 
ok. 250 pielęgniarek i położnych, pragniemy zainteresować śro-
dowisko pielęgniarek i położnych najnowszymi wydarzeniami 
w naszym kraju. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać więcej 
informacji na ten temat i zarazem podzielić się własnymi do-
świadczeniami zachęcamy do dyskusji.

Środowiska lekarzy, pielęgniarek, położnych jak i populacji 
otwartej podchodzą do propozycji z rezerwą. 

Z perspektywy nauczycieli akademickich, naukowców jesteś-
my ciekawi efektów przyjęcia nowych rozwiązań i oceniamy tę 
propozycję jako kolejny milowy krok w rozwoju pielęgniarstwa 
polskiego.
Stan prawny.

W celu przedstawienia sytuacji prawnej w dziedzinie wypisy-
wania recept przez pielęgniarki i położne w Polsce należy odwo-
łać się do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej [1]. Przedmiotowe zagadnienie regulują 
art. 15a-15b, które zostały dodane do ww. ustawy na mocy ustawy 
z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej oraz niektórych innych ustaw [2]. Przedmiotowy pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(druk sejmowy nr 2504/VII kad.) był projektem wniesionym 
przez rząd [3]. Projekt ten wpłynął do Sejmu 18 czerwca 2014 r., 
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a 23 czerwca 2014 r. został on skierowany do 1 czytania. Dnia 
24 czerwca odbyło się 1 czytanie, po którym Marszałek Sejmu 
skierowała ww. projekt do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia. 
W dniu 9 lipca 2014 r. Komisja Zdrowia udzieliła pozytywnej 
rekomendacji rozpatrywanemu projektowi. Drugie czytanie pro-
jektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 lipca 
2014 r. Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Zdrowia 
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, 
w dniu 21 lipca 2014 r.

Komisja Zdrowia w sprawozdaniu wnosiła o poparcie jedynie 
części poprawek. Dnia 22 lipca Sejm przystąpił do 3 czytania 
projektu ustawy, po którym odbyło się głosowanie. Rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez 227 
posłów. Senat, który rozpatrywał ww. ustawę w dniu 24 lipca 
2014 r., nie wniósł poprawek. Dzień później przekazano ustawę 
do podpisu Prezydentowi. 

Dnia 12 sierpnia 2014 roku Prezydent podpisał ustawę o zmia-
nie ustawy o zawodach pielęgniarki/położnej oraz niektórych 
innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 
27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1136), a weszła w życie 11 wrześ-
nia 2014 r. 

Przedmiotowy akt prawny rozszerzył uprawnienia zawodowe 
pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia stu-
diów drugiego stopnia o samodzielne ordynowanie niektórych 
leków, w tym wystawianie na nie recept.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 
pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie: 
ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłą-
czeniem leków zawierających substancje silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na 
nie recepty; ordynować określone wyroby medyczne, w tym wy-
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stawiać na nie zlecenia albo recepty. Omawiany przepis stanowi, 
że ww. uprawnienia będą przysługiwać pielęgniarkom i położ-
nym po ukończeniu specjalistycznego kursu.

Ustęp 2 tego artykułu reguluje sytuację pielęgniarek i położ-
nych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnict-
wo. Zgodnie z przepisem, w ramach realizacji zleceń lekarskich 
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, mają one prawo 
wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających 
substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji lecze-
nia.

Podobnie jak w przypadku uprawnień dla pielęgniarek i po-
łożnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo ty-
tuł specjalisty w tej dziedzinie - warunkiem ich nabycia będzie 
ukończony kurs specjalistyczny. Jednak w myśl art. 15a ust. 7 
obowiązek jego ukończenia nie dotyczy pielęgniarek i położnych, 
które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i szkołach 
położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wie-
dzę objętą takim kursem. Sprawa odpłatności za specjalistyczne 
kursy nie jest na razie ustalona. W uzasadnieniu projektu ustawy, 
która rozszerza uprawnienia pielęgniarek i położnych, szacuje 
się, że jednostkowy koszt kursu specjalistycznego może wynieść 
ok. 450 zł. a jego finansowanie będzie mogło być pokryte przez 
pracodawców lub osoby zainteresowane nabyciem uprawnień 
wynikających z projektowanej ustawy.

Ponadto, art. 15a ust. 6 przewiduje, że pielęgniarki i położ-
ne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, mają prawo wystawiać 
skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, 
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzają-
cych podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Należy zauważyć, że przepisy powyższe nie obligują pielęgnia-
rek i położnych do realizacji wymienionych w nich uprawnień tj. 
wystawiania recept i wydawania skierowań na określone badania 
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diagnostyczne, bowiem to od decyzji pielęgniarek i położnych 
będzie zależeć czy podejmą działania celem ich uzyskania.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub dru-
giego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, 
uzyskany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
których dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej został uznany 
w Polsce za równorzędny z dyplomem ukończenia polskiej szkoły 
pielęgniarskiej będą mogły uzyskać uprawnienia przewidziane 
w art. 15a ust. 1 i 2 po ukończeniu kursu specjalistycznego w tym 
zakresie. 

Ustawa w art. 15a ust. 8 przewiduje dwa akty wykonawcze 
Ministra Zdrowia, które skonkretyzują zakres uprawnień pie-
lęgniarek i położnych, a także całą procedurę związaną z wys-
tawianiem recept. Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia 
określi wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych 
i badań diagnostycznych (art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2). Ponadto przepis 
zawiera upoważnienie dla Ministra do wydania rozporządzenia 
w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (art. 
15a ust. 8 pkt 3-6). Będzie ono regulować m.in. sposób i tryb 
wystawiania recept, wzór recepty, a także sposób kontroli ich 
wystawiania i przechowywania.

Obydwa akty prawne znajdują się obecnie na etapie prac le-
gislacyjnych w Departamencie Pielęgniarek i Położnych oraz 
w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Zgod-
nie z ustawą, wydanie ww. rozporządzeń przez Ministra nastąpi 
po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekar-
skiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W ocenie eksperta Biura Analiz Sejmowych procedura zasię-
gania opinii ww. Podmiotów zasługuje na pozytywną ocenę, 
ponieważ wystawiając receptę pielęgniarka albo położna może 
nie stwierdzić zmiany stanu pacjenta, który uzasadnia zastoso-
wanie innego leku lub terapii. Niedostosowanie terapii do stanu 
pacjenta może zaś spowodować dla tego pacjenta bardzo istotne 
negatywne konsekwencje [4].
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Dodane przepisy art. 15a i 15b spowodowały konieczność 
wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów 
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-denty-
stycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa [5].

Studenci w ramach kształcenia zawodowego na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo uzyskają wiedzę i umiejętności 
w zakresie ordynacji leków. Program kształcenia będzie zawierał 
założenia programowe określające rodzaj, cel i system kształce-
nia, czas jego trwania, sposób organizacji i sprawdzania efektów 
kształcenia, plan nauczania określający moduły kształcenia teo-
retycznego, a także placówki kształcenia praktycznego.

Organizatorami kształcenia mogą być uczelnie, szkoły prowa-
dzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 
medycznych, podmioty lecznicze, oraz inne podmioty po uzys-
kaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe. Niestety przedmiotowe rozporządzenie nie zosta-
ło dotąd zmienione, a jego projekt nie został zawarty w projekcie 
ustawy nowelizującej.

W opinii Biura Analiz Sejmowych założenie szybkiego wpro-
wadzenia zmian w programach kształcenia na studiach wyższych 
wydaje się zatem mało realistyczne [6]. Zgodnie z art. 15b opisane 
wyżej czynności zawodowe, o których stanowi art. 15a, pielęg-
niarka i położna wykona po uprzednim osobistym badaniu fizy-
kalnym pacjenta. Jeżeli natomiast będzie to uzasadnione stanem 
zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, 
pielęgniarka albo położna uprawniona będzie do wystawienia 
recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne bez 
przeprowadzania osobistego badania pacjenta (art. 15b ust. 2). 
W takim wypadku przepis art. 15b ust. 3 przewiduje, że recepta 
wys tawiona przez pielęgniarkę będzie mogła być przekazana oso-
bie upoważnionej przez pacjenta do odbioru albo przedstawicie-
lowi ustawowemu pacjenta, a także osobie trzeciej, jeżeli pacjent 
oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, 
że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie 
bez szczegółowego określania tych osób. Takie upoważnienie 
lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej 
(art. 15b ust. 4). Art. 4 ustawy nowelizującej ustawę o zawodach 
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pielęgniarki i położnej przewiduje, że recepty na leki zawierające 
określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na okreś-
lone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania 
diagnostyczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej, 
mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne 
nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

W opinii Biura Analiz Sejmowych okres ten może okazać się 
zbyt krótki na zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich 
kursów. Ekspert twierdzi, że nie jest to jednak słabością propo-
nowanych rozwiązań, ponieważ nie przeprowadzenie kursów 
w terminie nie pogorszy ani sytuacji pacjentów, ani pielęgniarek 
i położnych, a jedynie odsunie faktyczną możliwość zastosowania 
proponowanych zmian w praktyce funkcjonowania podmiotów 
leczniczych [4].

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazano, że 
zmiany, które wejdą w życie obejmą swym oddziaływaniem nas-
tępujące podmioty:

1. świadczeniobiorców (33 011 012 osób - centralny wykaz 
ubezpieczonych na dzień 31 grudnia 2012 r.), którzy dzięki 
rozszerzeniu kompetencji i uprawnień pielęgniarek i położ-
nych zyskają na dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 
w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) 
i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS);

2. pielęgniarki i położne, w szczególności realizujące świad-
czenia w rodzaju POZ i AOS, oraz realizujące świadczenia 
w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 
37 500 pielęgniarek zgłoszonych do realizacji świadczeń 
w POZ, ok. 18 800 pielęgniarek zgłoszonych do realizacji 
świadczeń w AOS, ok. 5 400 położnych realizujących świad-
czenia w POZ i ok. 3 600 w AOS - dane z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia). W odniesieniu do części pacjentów nastąpi 
skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie oraz 
kontynuacja leczenia;

3. organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (w liczbie 239 - dane z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych). Organizatorzy 
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będą mogli prowadzić szkolenia na kursie specjalistycznym 
w zakresie ordynacji leków czy kontynuacji leczenia, a tym 
samym wzbogacić swoja ofertę szkoleniową;

4. uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na studiach I i II 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (73 na 
kierunku pielęgniarstwo i 15 na kierunku położnictwo - dane 
z Ministerstwa Zdrowia). Zmiana będzie miała charakter 
organizacyjny i będzie skutkowała koniecznością nowelizacji 
standardów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierun-
ku pielęgniarstwo i położnictwo.

W dalszej części uzasadnienia projektodawcy wskazują, że 
ewaluacja efektów projektu z racji na jego innowacyjność będzie 
możliwa do oceny po okresie od 1 roku do 2 lat. 

Jako kryteria oceny efektów wskazano:
• liczbę recept wydanych przez pielęgniarki lub położne  jako 

ordynacja lub jako kontynuacja leczenia;
• liczbę recept wydanych przez pielęgniarki lub położne  za-

kończonych wydaniem skierowania na badania diagnos-
tyczne;

• liczbę porad udzielonych przez pielęgniarki i położne za-
kończonych wydaniem recept.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że istnieją przypuszczenia, 
iż pielęgniarki i położne będą wystawiać ok. 20% recept na leki 
w chorobach przewlekłych w podstawowej opiece zdrowotnej 
oraz ok. 10% w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dotych-
czas wystawianych przez lekarza. Zakłada się, że ok. 10% porad 
u pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zakoń-
czy się wydaniem skierowania na badania diagnostyczne w tym  
medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dopełnieniem reformy 
będzie wydanie rozporządzeń Ministra Zdrowia, które szcze-
gółowo określą tryb wystawiania recept oraz szczegółowe wy-
tyczne dot. leków ordynowanych przez pielęgniarki i położne. 
Obecnie projekty ww. rozporządzeń trafiły do konsultacji spo-
łecznych, a zatem ilość zgłoszonych w trakcie tych konsultacji 
uwag wpłynie na długość dalszych prac legislacyjnych w Minis-
terstwie Zdrowia.
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Opis sytuacji w wybranych krajach na świecie

Ostatnie dwudziestolecie to okres dynamicznych przemian 
społecznych i gospodarczych, które doprowadziło do mniejszych 
lub większych zmian w różnych grupach zawodowych. Niektóre 
zawody zanikają, inne stają się bardziej perspektywiczne, a jesz-
cze inne przejmują nowe obszary odpowiedzialności. Tak jest 
w przypadku pielęgniarek, których funkcje w większości krajów 
uległy zmianie. Pielęgniarstwo rozwinęło się jako grupa zawo-
dowa, posiadająca praktyczną wiedzę i doświadczenie w spra-
wowaniu opieki nad pacjentem.

Możliwość przepisywania recept i ordynowania leków przez 
pielęgniarki to jeden z przykładów zmian zachodzących w zawo-
dzie pielęgniarskim w ostatnich czasach, gdyż w wielu państwach 
to właśnie pielęgniarki otrzymują nowe i bardziej odpowiedzialne 
zadania. Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki lub 
jej brak jest w poszczególnych państwach uwarunkowana m. in. 
sytuacją społeczno-gospodarczą, formą organizacji placówek 
służby zdrowia oraz kierunkami polityki w zakresie ochrony 
zdrowia. Nie bez wpływu pozostają również tradycje kulturo-
we oraz status i prestiż zawodu, ukształtowane w danym pańs-
twie.

Analiza rozwiązań prawnych dotycząca przepisywania re-
cept przez pielęgniarki w poszczególnych państwach wymaga 
uwzględnienia wielu aspektów funkcjonowania przedmiotowego 
obszaru pracy pielęgniarek. W omówieniu podkreślono takie 
kwestie jak system edukacji pielęgniarskiej i system szkoleń, re-
lacje zawodu pielęgniarki z innymi lekarskimi profesjami, rangę 
aktu prawnego regulującego ww. obszar pracy pielęgniarek (akt 
ustawowy / podstawowy), koszty budżetowe wprowadzonych 
rozwiązań, skutki społeczne, gospodarcze i budżetowe wynika-
jące z rozszerzenia uprawnień pielęgniarek, a także korzyści dla 
państwa jako całości.

Przedstawione niżej informacje, jeśli nie wskazano inaczej, 
oparto na publikacji Jane Ball pt. Uaktualniony przegląd praktyki 
przepisywania leków przez pielęgniarki na świecie. (Implemen-
ting Nurse Prescribing. An updated Review of Current Practice 
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Intemationally) opublikowanej przez Polskie Towarzystwo Pie-
lęgniarskie w 2011 [7].

Irlandia

W 1998 roku pierwszy raz zwrócono uwagę na potrzebę wpro-
wadzenia uprawnień do przepisywania leków przez pielęgniarki 
i położne. W 2001 roku opracowano przegląd międzynarodo-
wych uregulowań w zakresie przepisywania leków przez pielęg-
niarki /położne, celem zbadania możliwości dla wprowadzenia 
takiego rozwiązania w Irlandii. Poza oczywistymi korzyściami 
związanymi z ułatwieniem dostępu do usług zdrowotnych, ziden-
tyfikowano dodatkowe czynniki, które przemawiały na korzyść 
przyjęcia rozwiązań prawnych w zakresie przepisywania recept 
przez pielęgniarki np. opieka diabetologiczna, poprawa poziomu 
usług medycznych, oraz zmiany społeczno-demograficzne - sta-
rzejące się społeczeństwo. 

Pierwszy akt prawny, nadający pielęgniarkom/położnym up-
rawnienia do przepisywania leków, został wydany przez Ministra 
ds. Zdrowia i Dzieci, w marcu 2006 r. a następnie znowelizowany 
w 2007 roku.

Obecnie obowiązujące akty prawne uprawniają Rejestrowane 
Pielęgniarki Praktyki (Registered Nurse Practitioners) - RNP 
do przepisywania leków z nieograniczonego receptariusza, lecz 
wyłącznie te, które są związane z wykonywaną przez nich pracą 
oraz zgodnie z listą zatwierdzoną przez pracodawcę. Substancje 
kontrolowane (psychotropowe i odurzające) podlegają znacznym 
ograniczeniom, a każda recepta wystawiona przez RNP posiada 
numer rejestracyjny, tzw. PIN, nadany przez Irlandzką Radę ds. 
Pielęgniarek (An Board Altranais).

W celu uzyskania certyfikatu uprawniającego pielęgniarki/
położne do przepisywania leków, należy odbyć kurs podyplomo-
wy. Uczestnikiem kursu może być osoba z co najmniej 3-letnim 
doświadczeniem zawodowym.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych (przynajmniej 28 dni), od-
bytych w okresie 6 miesięcy oraz szkolenia praktycznego (12 dni), 
odbytego pod nadzorem wyznaczonego lekarza - mentora.
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Po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje się wpis do re-
jestru An Bord Altranais, który jest niezbędny w celu uzyskania 
ww. certyfikatu.

W roku 2011 An Bord Altranais zostało zastąpione przez organ 
o nazwie - The Nursing and Midwifery Board of Ireland [8].

Koncepcja przepisywania recept przez pielęgniarki i położne 
mogła zostać wprowadzona w praktyce funkcjonowania służby 
zdrowia m. in. dzięki zaangażowaniu wielu grup zawodowych: 
pielęgniarek, położnych, lekarzy, farmaceutów, urzędników za-
rządzających ochroną zdrowia, instytucji edukacyjnych, pacjen-
tów oraz związków zawodowych pielęgniarek. Z badań wynika, 
że zarówno pacjenci, jak i pielęgniarki i położne są przekonani 
o słuszności wprowadzenia ww. uprawnień i licznych korzyściach 
z nimi związanych tj. zintegrowana opieka nad pacjentem, po-
prawa usług zdrowotnych, lepsze przestrzeganie zaleceń tera-
peutycznych, a także oszczędność czasu pacjentów i pielęgniarek 
[7, 9].

Wielka Brytania

Inicjatorem poszerzenia praktyki pielęgniarskiej o przepisywa-
nie lekarstw były środowiska pielęgniarskie. Pierwsza ustawa do-
tycząca możliwości przepisywania produktów leczniczych wesz ła 
w życie w październiku 1994 r. i dotyczyła leków z receptariusza 
dla pielęgniarek rejonowych i środowiskowych. Uprawnienia 
te zostały rozszerzone w 2002 roku dla większej grupy pielęg-
niarek. Uwzględniały również listę leków oraz liczbę wskazań 
terapeutycznych. Kolejnym etapem reformy były uprawnienia 
do „uzupełniającego” przepisywania leków, które pozwalały na 
przepisywanie leków z rozszerzonego Brytyjskiego Receptariusza 
Narodowego, z wyjątkiem substancji psychotropowych [10]. 

Zakres tych uprawnień stale poszerzał się w latach 2003-2004, 
a w 2006 utworzono stanowisko Pielęgniarki z Niezależnymi 
Uprawnieniami do Przepisywania Leków, które uprawniało pie-
lęgniarkę (po odpowiednim przeszkoleniu) przepisywać wszyst-
kie leki z pełnego Brytyjskiego Receptariusza Narodowego z uw-
zględnieniem wybranych leków psychotropowych.
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W związku z powyższym zakres leków, który może być prze-
pisywany przez pielęgniarki jest różny, w zależności od kategorii 
posiadanych przez nie uprawnień.

Początkowo szkolenia uprawniające do przepisywania recept 
były stosunkowo krótkie - obejmowały 4-dniowe kursy. Obecnie 
kształcenie w zakresie przepisywania leków zostało już włączone 
do programów uczelni dla pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki 
i położne zainteresowane nabyciem uprawnień do wystawiania 
ne zainteresowane nabyciem uprawnień do wystawiania recept 
zobowiązane są do zrealizowania obowiązkowego kursu specja-
listycznego. Pielęgniarki rejonowe i środowiskowe muszą ukoń-
czyć 10-dniowy kurs oraz odbyć 10-dniowe zajęcia praktyczne 
pod nadzorem lekarza.

Pielęgniarki z uprawnieniami niezależnymi i uzupełniający-
mi obowiązuje bardziej kompleksowe szkolenie, które obejmuje 
kurs teoretyczny, trwający co najmniej 26 dni oraz 12 dni stażu 
praktycznego pod kierunkiem lekarza. Całość szkolenia musi 
odbyć się w okresie 3-6 miesięcy.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek cieszyły się i cieszą nadal 
wsparciem innych organizacji medycznych. Również środowiska 
lekarskie pozytywnie oceniają przyznanie pielęgniarkom dodat-
kowych uprawnień. Pojawiają się jednak publikacje i głosy kry-
tyczne dotyczące rozszerzenia kompetencji pielęgniarek [11]. 

Analizując korzyści wynikające z przepisywania leków przez 
pielęgniarki, wskazuje się przede wszystkim na oszczędność cza-
su pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także na poprawę dostępu 
pacjenta do opieki medycznej. Analizy Departamentu Zdrowia 
wykazały zaś, że korzyści wynikające z reformy są większe od 
poniesionych kosztów.

Podkreśla się w szczególności, że nowe rozwiązania podniosły 
autonomię pielęgniarek i położnych, a same zainteresowane są 
usatysfakcjonowane wprowadzonymi zmianami. W 2010 roku, 
przeprowadzono ocenę funkcjonowania nowych przepisów, które 
umożliwiły pielęgniarkom przepisywanie leków [12]. Przeprowa-
dzony raport wskazał, że:

• od 2% do 3% pielęgniarek czynnych zawodowo jest upraw-
nionych do samodzielnego przepisywania leków;
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• 93% pielęgniarek uprawnionych do przepisywania leków 
korzysta z tego uprawnienia;

• pielęgniarki przepisują leki głównie w placówkach podsta-
wowej opieki zdrowotnej;

• wyniki badań wskazują, że wypisywanie recept przez pielę-
gniarki jest bezpieczne dla zdrowia pacjentów i klinicznie 
uzasadnione;

• stosowane programy edukacyjne przygotowują pielęgniarki 
do przypisywania lekarstw w sposób właściwy;

• pacjenci w zdecydowanej większości akceptują samodzielne 
przepisywanie leków przez pielęgniarki;

• porównując opiekę świadczoną przez pielęgniarkę lub le-
karza większość pacjentów nie wskazała różnicy;

• wyniki wskazują, że przepisywanie leków przez pielęgniarki 
jest w zdecydowanej większości pozytywnie oceniane przez 
inne zawody służby zdrowia [7, 12].

Holandia

Zachodzące od kilku dekad zmiany w holenderskim systemie 
prawnym, doprowadziły do nowelizacji Ustawy Zdrowotnej 
o Zawodach Indywidualnych. W 2006 i 2011 roku., Dutch House 
of Representatives (Holenderska Izba Reprezentantów) znoweli-
zowała Ustawę Zdrowotną o Zawodach Indywidualnych (Article 
36 of the Individual Healthcare Professions Act). 

W wyniku zmian, pielęgniarki uzyskały prawo wykonywa-
nia usług medycznych zastrzeżonych wcześniej dla lekarzy. Od 
stycznia 2012 roku uzyskały prawo przypisywania lekarstw z ob-
szaru swoich specjalności zawodowych, z kolei w lutym 2014 r. 
pielęgniarki specjalizujące się w opiece nad chorymi na cukrzycę 
i choroby płuc, również uzyskały takie uprawnienia. Od wrze-
śnia 2014 r. prawem tym objęto również pielęgniarki zajmujące 
się pac jentami onkologicznymi. Powyższe zmiany były możliwe 
dzięki nowemu programowi polityki zdrowotnej, przyjętemu 
przez Ministerstwo Zdrowia. Rozszerzenie uprawnień pielęg-
niarek było uzasadnione obawą postępującej niewydolności 
służ by zdrowia z powodu zmian demograficznych (starzenie się 
społeczeństwa i mała liczba rodzących się dzieci) i dużej ilości 
osób chorych na cukrzycę (ok. 1 mln chorych). Rozszerzenie 
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uprawnień pielęgniarek miało pozwolić na lepsze wykorzystanie 
dostępnych zasobów ludzkich w ochronie zdrowia [7,13].

W Holandii zdecydowana większość lekarzy popiera przyz-
nanie praw do przypisywania leków pielęgniarkom, wdrożenia 
systemu obawiają się jednak pracodawcy w związku z czym 
w praktyce mogą się pojawić przeszkody.
Stany Zjednoczone

Przepisywanie leków przez pielęgniarki w Stanach Zjedno-
czonych jest związane ze wzrostem znaczenia Dyplomowanej 
Pielęgniarki z Zaawansowaną Praktyką (Advanced Practice 
Registered Nurse, APRN). Praktyka przepisywania leków przez 
pielęgniarki w USA występuje zarówno w opiece podstawowej jak 
i specjalistycznej. Opisanie rozwiązań dotyczących przepisywa-
nia leków przez pielęgniarki w USA jest o tyle problematyczne, 
że pielęgniarki nabywają uprawnienia na poziomie stanowym 
a nie federalnym, a każdy stan ma swoje własne akty prawne 
regulujące przepisywanie leków przez pielęgniarki [7,14].

Grupy uprawnione do przepisywania leków w większości sta-
nów to Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki, w tym Pielę-
gniarki Praktyki, Certyfikowane Położne, oraz Pielęgniarki 
Specjalistki Kliniczne. 

W większości stanów od Pielęgniarki Zaawansowanej Prak-
tyki wymaga się posiadania zaawansowanych kwalifikacji po-
dyplomowych lub szkoleń specjalistycznych, celem uzyskania 
ww. uprawnień. Większość kursów prowadzona jest na pozio-
mie magisterskim, a zatem zdecydowana większość Pielęgniarek 
Praktyki posiada tytuł magistra. Jedną z najczęściej wymienia-
nych barier dla rozwoju poszerzonych uprawnień dla pielęgniarek 
jest opór ze strony środowisk lekarskich i farmaceutycznych, 
natomiast wielu lekarzy w indywidualnych kontaktach popiera 
zwiększenie kompetencji pielęgniarek z uwzględnieniem prawa 
do przepisywania leków.

W celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych potrzeb-
ne były intensywne konsultacje ze środowiskami lekarskimi i 
odpowiednimi władzami ustawodawczymi w poszczególnych 
stanach. Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej po-
zostaje w gestii poszczególnych pielęgniarek.
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Badanie pokazuje, że przepisywanie leków przez pielęgniarki 
znacznie zwiększyło dostęp do opieki medycznej i ulepszyło stan-
dardy usług medycznych [7, 15].
Szwecja

Głównym uzasadnieniem dla przyznania pielęgniarkom moż-
liwości przepisywania leków była chęć poprawy jakości usług dla 
pacjentów, odciążenie pracą lekarzy, a także ułatwienie dostępu 
do lekarzy dla pacjentów w odległych obszarach kraju. Pilotażo-
wy program przepisywania leków przez pielęgniarki miał miejsce 
w 1988 roku, a od 1994 roku wszystkie pielęgniarki środowisko-
we mają uprawnienia do wystawiania recept.

Początkowo przygotowywano pielęgniarki do tej roli na 10-ty-
godniowych kursach dla pielęgniarek po specjalizacji i 20-ty-
godniowych dla pielęgniarek bez specjalizacji. Wszystkie pie-
lęgniarki środowiskowe, które chcą skorzystać z rozszerzenia 
uprawnień są obowiązane ukończyć kurs z zakresu farmakologii 
i farmacji. Pomimo pojawiającej się krytyki ww. rozwiązań ze 
strony lekarzy, szczególnie w zakresie umiejętności diagnostycz-
nych pielęgniarek, wskazuje się na poprawę standardów świad-
czonych usług i ułatwiony dostęp pacjentów do leków [7].
Australia

Pielęgniarki Praktyki (Nurse Practitioners), to jedyna grupa 
pielęgniarek w Australii, która posiada kompetencje do przepi-
sywania leków. Po raz pierwszy wprowadzono to rozwiązanie 
w 2004 roku. Podobnie jak w innych krajach, głównym czynni-
kiem który był brany pod uwagę przy rozszerzeniu uprawnień 
pielęgniarek była poprawa wydajności i efektywności świadczenia 
usług medycznych dla pacjentów, a w szczególności tych, którzy 
mieszkają w oddalonych rejonach, gdzie dostęp do lekarza jest 
utrudniony.

Przedstawienie sytuacji na tle całego państwa w zakresie prze-
pisywania leków przez pielęgniarki jest utrudnione ze względu 
na strukturę federacyjną Australii.

Każdy stan ma własną autonomię w obrębie własnej jurysdyk-
cji. Pielęgniarki Praktyki mogą przypisywać leki w w zakresie 
zgodnym z ich obszarem specjalizacji we wszystkich stanach 
z wyjątkiem Terytorium Północnego.
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Wymagane wykształcenie to posiadanie co najmniej tytułu ma-
gistra i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Programy 
kursów obejmują farmakologię oraz prawne i etyczne aspekty 
dotyczące przepisywania leków i nakładające na pielęgniarki 
odpowiedzialność za leczenie pacjentów.

Nadanie pielęgniarkom nowych uprawnień spotkało się ze 
sprzeciwem ze strony Australijskiego Stowarzyszenia Medycz-
nego i środowisk lekarskich, które wyrażały swoje obawy o bez-
pieczeństwo pacjentów.

Przepisywanie leków przez pielęgniarki jest rozwiązaniem sto-
sunkowo nowym, jednak pierwsze oceny funkcjonowania tego 
rozwiązania są pozytywne i wskazują na poprawę jakości usług 
dla pacjentów, poprawę dostępu pacjentów do leczenia oraz lepsze 
standardy praktykowania zawodu pielęgniarki [7, 16].
Kanada

Opieka pielęgniarska w Kanadzie jest regulowana na szcze-
blu prowincji i terytoriów przez akty prawne określające sta-
tus Pielęgniarek Praktyki (NP). NP posiadają uprawnienia do 
przepisywania leków we wszystkich jurysdykcjach, jednak re-
ceptariusze różnią się znacząco w poszczególnych prowincjach, 
stąd też uprawnienia pielęgniarek mogą mieć charakter szerszy 
lub węższy. Wymagany poziom wykształcenia do prowadzenia 
zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej to studia wyższe w zak-
resie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki stanowią uzupełnienie innych grup zawodowych 
w ramach modelu zintegrowanej opieki medycznej [7, 17].
Nowa Zelandia

Nadanie nowych kompetencji pielęgniarkom w Nowej Zelandii 
było uwarunkowane potrzebą zapewnienia powszechnie dostęp-
nej i wydajnej opieki zdrowotnej.

Rząd Nowej Zelandii wdrożył uprawnienia pielęgniarek do 
przepisywania leków, zezwalając pielęgniarkom specjalizują-
cym się w opiece nad pacjentami w podeszłym wieku, a tak-
że w medycynie rodzinnej i pediatrii na przepisywanie leków 
z zakresu ich specjalizacji w oparciu o zatwierdzoną listę leków. 
Model edukacyjny oparty jest na wymogu posiadania tytułu 
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magistra oraz odbycia kursu podyplomowego dla pielęgniarek 
posiadających już ten tytuł. Przewidziano również 3-stopniowy 
kurs obejmujący teorię, zastosowanie praktyczne i podejmowanie 
decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem farmakologii.

Wprowadzenie samodzielnych uprawnień dla pielęgniarek 
w Nowej Zelandii, spotkało się ze sprzeciwem niektórych przed-
stawicieli profesji medycznych, powodowanym głównie troską 
o bezpieczeństwo pacjentów.

Mówiąc o korzyściach - wskazuje się na poprawę relacji pielęg-
niarka - pacjent oraz poprawę opieki nad chorymi.

W ostatnim czasie zgłaszane są postulaty rozszerzenia upraw-
nień do wypisywania recept dla szerszej grupy zawodowej pie-
lęgniarek [7, 18].
Republika Południowej Afryki

Pielęgniarki pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej są 
uprawnione do przepisywania i wydawania 4 leków wyszcze-
gólnionych w liście leków. Obowiązuje ograniczenie do trzech 
pozycji na jednej recepcie w klinice. Programy szkoleniowe 
zakładają, że pielęgniarki muszą uzyskać licencję na wydawa-
nie leków, ukończyć kursy w zakresie oceny stanu klinicznego 
i opieki nad pacjentem, a także być zarejestrowane przez Radę 
Pielęgniarek RPA.

Obawy przed rozszerzeniem uprawnień dotyczyły potencjalne-
go wzrostu kosztów odszkodowań w wyniku błędnego przepisy-
wania leków przez pielęgniarki - RPA ma bardzo liczną populację 
osób zarażonych wirusem HIV, zatem możliwość przepisywania 
przez pielęgniarki leków antyretrowirusowych jest szczególnie 
uzasadniona [7].
Botswana

Warto wskazać, że już od połowy lat sześćdziesiątych również 
pielęgniarki w Botswanie były zaangażowane w przepisywanie 
leków ze względu na niewielką liczbę lekarzy. Funkcja ta została 
sformalizowana w 1981 roku.

W Botswanie funkcjonuje dobrze rozwinięty i zorganizowany 
system przepisywania leków przez pielęgniarki.
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Dyplomowane pielęgniarki specjalistyczne ze szkoleniem po-
nadpodstawowym oraz rodzinne pielęgniarki praktyki mogą 
przepisywać leki w zakresie swojej specjalizacji, zgodnie z zasa-
dami Narodowego Receptariusza Leków Botswany [7].

Podsumowanie

Reasumując, proces rozszerzania uprawnień pielęgniarek i po-
łożnych o możliwość wydawania recept w poszczególnych pań-
stwach w każdym z przedstawionych krajów przebiegał w inny 
sposób, lecz elementem wspólnym było zaangażowanie wielu 
grup zawodowych w kształt proponowanych zmian. Można 
stwierdzić, że w większości krajów przydzielenie nowych zadań 
pielęgniarkom i położnym miało pozytywny efekt na działanie 
ochrony zdrowia.

Pozytywne doświadczenia takiego rozwiązania w wielu pańs-
twach zachęcały kolejne państwa do zmiany swoich systemów 
funkcjonowania służby zdrowia.

Tryb i powszechność realizacji nowych uprawnień przez pie-
lęgniarki są w naturalny sposób odmienne w poszczególnych 
krajach, co jest uwarunkowane m. in. rodzajem i poziomem przy-
znawanych kompetencji, poziomem edukacji uprawniającej do 
przepisywania leków, a także rodzajem sytuacji i chorób, w któ-
rych pielęgniarka może samodzielnie przepisać dany lek oraz 
wykazem leków, jakie mogą być przez pielęgniarkę przepisane.

Ważne są również inne czynniki determinujące powszechność 
wdrożonej praktyki. Jednym z głównych czynników jest długotr-
wałość procesu legislacyjnego, w trakcie którego opracowuje się 
szczegółowe regulacje prawne dot. dodatkowych uprawnień dla 
pielęgniarek, sposobów korzystania z tychże uprawnień, sytuacji 
warunkujących samodzielną decyzję pielęgniarki o przepisaniu 
leków, systemu kształcenia i dostosowania uprawnień pielęgnia-
rek do aktualnych potrzeb polityki zdrowotnej danego kraju.

Kluczowa jest również determinacja urzędników i osób two-
rzących prawo, ich współpraca i konsultacje ze środowiskami 
lekarskimi i pielęgniarskimi oraz właściwa diagnoza sytuacji 
w służbie zdrowia i realnych potrzeb pacjentów.
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Rozpoczęcie wypisywania recept przez pielęgniarki i położne 
nie jest jednorazowym rozwiązaniem, lecz ewoluującą prakty-
ką, która wymaga zapewnienia ciągłego nadzoru, odpowiedniej 
regulacji prawnej, właściwego doboru kadry kształcącej i od-
powiednio opracowanego systemu edukacji. Spełnienie ww. 
kryteriów z pewnością pozwoli na znaczne podniesienie jakości 
opieki medycznej i świadczenia usług zdrowotnych oraz znacznie 
umocni autonomię zawodową pielęgniarek i położnych.
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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

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
wtorki - godz. 1300-1500 
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 
w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trze-
cią 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  
(budynek administracji Szpitala; pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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Informacje

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

BIULETYN REDAGUJE:
E. Niegierewicz; B. Olejnik; J. Królewska; A. Sienkiewicz 
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
 skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
 w opracowaniach autorskich. 
Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

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

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

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


