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Bezpłatne szkolenia! 
  
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zaprasza do udzia-

łu w bezpłatnych kursach specjalistycznych organizowanych w Cheł-

mie przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie: 

1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u do-

rosłych – planowany termin: wrzesień – październik 2022 r. 

2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – planowany termin:  

wrzesień – październik 2022 r. 

3. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – planowany 

termin: październik – listopad 2022 r. 

4. Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie – plano-

wany termin: listopad – grudzień 2022 r. 

 

Kursy realizowane będą w ramach projektu wsparcie kształcenia  

podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Opera-

cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowane-

go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.07.01.00

-00-0004/22. 

 

Uprzejmie prosimy o wpisywanie się na ww. kursy za pośrednictwem 

Systemu Monitorowania Kształcenia. 

 

Każda pielęgniarka, położna 

może uczestniczyć bezpłatnie w jednej  

wybranej edycji kursu specjalistycznego. 



 

 3 BIULETYN 

Zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Dz.U.2022, poz. 1352 z dnia 2022.06.28 

 

 

USTAWA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego  

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art.  1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodze-

nia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1801) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

"5) stażysta - lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 

790, z późn. zm.); 

6) rezydent - lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-

tysty."; 

2) w art. 3: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Do dnia 1 lipca 2021 r." zastępuje 

się wyrazami "Do dnia 1 lipca 2022 r.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków 

określonych w ust. 1. 

1b. Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów, o których mowa w ust. 1a, 

określa minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j 

ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zapewnia-

jąc podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniż-

szego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w sposób określony w ust. 1.", 

c) uchyla się ust. 3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód 
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medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonują-

cy zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze usta-

lone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2022 r."; 

3) w art. 3a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków okre-

ślonych w ust. 1. 

1b. Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów, o których mowa w ust. 1a, określa 

minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie 

wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego ustalonego w sposób określony w ust. 1."; 

4) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Kontrolę wykonywania przepisów art. 3, art. 3a i art. 5 przeprowadza:"; 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. W porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wyna-

grodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewy-

konującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to: 

1) odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaga-

nym przy jej wykonywaniu; 

2) uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy; 

3) uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzro-

stowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie."; 

6) po art. 5 dodaje się art. 5a-5c w brzmieniu: 

"Art. 5a. Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód me-

dyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący za-

wód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do usta-

wy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy. 

Art. 5b. W podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, utworzonych przez Ministra Obrony Narodo-

wej na podstawie art. 83 tej ustawy, oraz w art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655), prze-

pisy art. 5 i art. 5a stosuje się wyłącznie do pracowników zatrudnionych w komórkach we-

wnętrznych, które w ramach struktury organizacyjnej tych podmiotów udzielają świadczeń 

zdrowotnych, oraz pracowników wykonujących zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 5c. W przypadku osoby niewykonującej zawodu medycznego zatrudnionej w ramach 

stosunku pracy w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 5b, adekwatny średni 

wzrost wynagrodzenia w ustalonym okresie realizuje się na zasadach określonych dla pra-
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cowników resortu obrony narodowej w ramach środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń tych pracowników w danym roku budżetowym, od dnia 1 stycznia 

danego roku kalendarzowego."; 

7) uchyla się art. 6; 

8) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy. 

Art.  2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) w art. 16j ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zasadni-

czego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dzie-

dzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, 

kierując się koniecznością zapewnienia dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjen-

tów oraz biorąc pod uwagę wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego 

przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.". 

 

Art.  3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) po art. 31h dodaje się art. 31ha w brzmieniu: 

"Art. 31ha. 1. Prezes Agencji po otrzymaniu zlecenia ministra właściwego do spraw zdro-

wia, o którym mowa w art. 31n pkt 2c, dokonuje analizy dotyczącej zmiany sposobu lub 

poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzro-

stem kosztów udzielania tych świadczeń oraz przygotowuje raport w sprawie zmiany spo-

sobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydaje rekomendację. 

2. Raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej zawiera: 

1) analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców; 

2) sposób uwzględnienia w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zmiany 

kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności związanych ze wzrostem najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego określonego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 

1352); 

3) analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów obo-

wiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 

3. Prezes Agencji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zlecenia, o którym mowa w art. 

31n pkt 2c, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendację wraz 
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z raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z raportem w sprawie zmiany 

sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rekomendacją Pre-

zesa Agencji zatwierdza tę rekomendację oraz przekazuje ją Prezesowi Agencji w celu opu-

blikowania, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji lub wnosi 

do niej uwagi."; 

2) w art. 31lc: 

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

"4) stanowisko pracy osoby zatrudnionej u świadczeniodawców, o których mowa  

w ust. 4, na podstawie umowy o pracę lub świadczącej usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, lub w ramach podwykonawstwa, w zakresie, w jakim dane te dotyczą 

osób biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udziela-

nie świadczeń opieki zdrowotnej; 

5) zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia 

i wymiarze zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 4, oraz kosztów zatrudnienia po-

noszonych przez świadczeniodawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorą-

cych udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świad-

czeń opieki zdrowotnej.", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu: 

"4a. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej, udostępnia Agencji nieodpłatnie, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, 

nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie danych, dane 

dotyczące wszystkich osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub 

świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub w ramach podwyko-

nawstwa, obejmujące informacje o wymiarze zatrudnienia i wysokości poszczególnych 

składowych wynagrodzenia, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadcze-

niodawcę, a także dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, obejmują: 

1) stanowisko pracy; 

2) zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia 

i wymiarze zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczenio-

dawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji świad-

czeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

3) dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

4c. Wytyczne dotyczące sposobu przekazywania danych, o których mowa w ust. 4a, 

określa Prezes Agencji i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 
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4d. Dane, o których mowa w ust. 4a, są wykorzystywane przez Agencję w celu reali-

zacji zadań określonych w art. 31n pkt 1a i 2c."; 

3) w art. 31n po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu: 

"2c) przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw 

zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finanso-

wania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów 

udzielania tych świadczeń, w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasad-

niczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-

niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-

miotach leczniczych;". 

 

Art.  4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wej-

ścia w życie niniejszej ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. 

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyż-

szania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o któ-

rym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, z mocą 

od dnia 1 lipca 2022 r.: 

1) kierownik podmiotu leczniczego; 

2) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmie-

niu nadanym niniejszą ustawą - w przypadku podmiotów leczniczych działających w for-

mie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 

655, 974 i 1079). 

3. Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują 

umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności 

podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art.  5. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie 21 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy wyda rekomendację, o której mowa w art. 31n pkt 2c usta-

wy zmienianej w art. 3, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym 

niniejszą ustawą. 

 

Art.  6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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Załącznik do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższe-

go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz-

niczych oraz niektórych innych ustaw 

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY 

 

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych  
– nowe współczynnik pracy 

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na nowo określiła grupy zawodowe 
według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im 
nowe współczynniki pracy. Zgodnie z przyjętą ustawą w tabeli zawarto następujące grupy pie-
lęgniarek i położnych: 
1) pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem za-

wodowym magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa 

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 

2 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pra-

cownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym 

wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z 

tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położ-

nictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mają-

cej zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19 

4 Stażysta 0,95 

5 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik 

elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 

określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magister-

skim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) 

i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 

1,02 

6 

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, 

inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaga-

nym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratow-

nik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym 

średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wy-

kształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

0,94 

7 
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaga-

nym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 
0,86 

8 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medycz-

ny z wymaganym wykształceniem wyższym 
1 

9 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medycz-

ny z wymaganym wykształceniem średnim 
0,78 

10 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medycz-

ny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 
0,65 
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albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pra-
cy 1,29 co daje 7.304 zł, 

2) pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
magister położnictwa, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem 
(studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem 
i specjalizacją – współczynnik pracy 1,02 co daje 5.775 zł, 

3) pielęgniarka, położna, posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia 
lub pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie średnie– 0,94 co daje 5.322 zł. 

 
Podwyższenie wynagrodzeń obowiązuje od 1 lipca 2022 r. 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje, aby wszystkie przypadki nie-
stosowania się pracodawców do obowiązujących przepisów, zgłaszać do wła-
ściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, 
a w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki 
wojskowej – do właściwego podmiotu tworzącego; a w razie wystąpienia 
trudności ze zgłoszeniem nieprawidłowości ww. organom, o kontakt z Okręgo-
wymi Izbami Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położ-
nych. 

 
Stanowisko nr 62 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

 
 

w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych po 1 lipca 2022 roku 

 
 
Mając na uwadze wpływające do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych („NRPiP”) informa-
cje o nieprawidłowościach w zakresie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych związanych z wej-
ściem życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych oraz niektórych innych ustaw, NRPiP przedstawia poniższe zalecenia i wytyczne w za-
kresie prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych: 
 
1. Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodze-

nia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
stosuje się do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych w ramach stosunku pracy. 
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2. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki lub położnej zatrudnionej w podmio-
cie leczniczym od dnia 1 lipca 2022 r. stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego 
w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i kwoty prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwoty 5662,53 złotych, 
przy czym współczynniki pracy winny zostać ustalone w następujący sposób: 

a. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 (grupa 2); 

b. pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magister-
skim, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) 
i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 
współczynnik 1,02 (grupa 5); 

c. pielęgniarka, położna z wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia 
(licencjat) oraz pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, 
która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie ma-
jącej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94 (grupa 6). 

3. Pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifika-
cji pielęgniarek i położnych w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy za-
wodowej o wyższym współczynniku pracy. 

4. Zasady ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone w ustawie z dnia 
8 czerwca 2017 r., w tym obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wynikające 
z  stawy, stosuje się do wszystkich podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy o działalności leczniczej niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej, rodza-
ju wykonywanej działalności leczniczej, czy źródeł finansowania. Tym samym, do stoso-
wania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zobowiązane są również podmioty lecznicze 
udzielające wyłącznie świadczeń komercyjnych, nie posiadające zawartego kontraktu 
z  Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również podmioty lecznicze nie wykonujące dzia-
łalności w rodzaju świadczenia szpitalne. 

5. 5. Uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., przysługują 
wszystkim pielęgniarkom i położnym pozostającym w stosunku pracy w podmiocie lecz-
niczym, w tym również osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub urlopie ma-
cierzyńskim (ojcowskim). 

6. NRPIP rekomenduje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do posta-
nowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgłasza-
ne były do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji 
Pracy, a w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej – 
do właściwego podmiotu tworzącego. 

 
Uzasadnienie 

 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z niepokojem obserwuje przypadki nieprawidłowości 
w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o róż-
nym poziomie wykształcenia i kwalifikacji, zatrudnionych w podmiotach leczniczych w związku 
z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 



 

 11 BIULETYN 

 
NRPiP krytycznie ocenia praktyki osób zarządzających podmiotami leczniczymi polegające na 
nieprawidłowym zaliczaniu pielęgniarek i położnych do grup zawodowych wskazanych w za-
łączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, skutkującą 
stosowaniem niższych współczynników pracy, a w konsekwencji niższego, niż należne, wyna-
grodzenia zasadniczego. 
 
Nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, że pielęgniarkom i położnym, które posiadają 
dodatkowe kwalifikacje, jak specjalizacje, tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa nale-
ży przyznać współczynnik pracy 1,02 lub 1,29. I nie można dokonać wypowiedzenia zmienia-
jącego po to, aby zastosować współczynnik pracy 0,94 w miejsce 1,02 i 1,29 uznając, że pra-
codawcy nie są potrzebne większe kwalifikacje. Byłoby to wbrew założeniom ustawodawcy 
oraz zasadom logicznego myślenia. Trudno bowiem oczekiwać od jakiegokolwiek specjalisty 
w jakiejkolwiek dziedzinie, że nie będzie korzystał z wiedzy którą posiadł zdobywając dodat-
kowe wykształcenie, a ograniczy się do wykorzystania przy wykonywaniu pracy tylko tej czę-
ści wiedzy i kompetencji, która wystarcza na objęcie go najniższym współczynnikiem pracy. 
 
Należy przypomnieć, że wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym pod-
mioty lecznicze, zobowiązane są do udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wskazaniom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Z kolei pielęgniarki i położne zobowiązane są 
wykonywać zawód z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo pacjenta, oraz ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej ciąży na pielęgniarkach i położnych (art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej). Powyższe normy mają 
charakter bezwzględnie obowiązujący i kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są 
do ich bezwarunkowego przestrzegania. 
 
Podkreślenia wymaga, że z obowiązkiem wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdro-
wotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej ściśle skorelowany jest, nało-
żony przez ustawodawcę w art. 61 ust. 1 ustawy o zawodach, obowiązek stałego aktualizo-
wania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. 
 
W kontekście powyższych regulacji nie należy zapominać, że podmioty lecznicze obowiązane 
są do zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego 
stanowiska (art. 50 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). Sam zatem fakt zatrudnienia pie-
lęgniarki lub położnej posiadającej określone kwalifikacje zawodowe (np. specjalizacja) na 
określonym stanowisku jest tożsamy z koniecznością uznania, że kwalifikacje te są odpo-
wiednie (wymagane) do pracy na tym stanowisku. 
 
Odnosząc powyższe do treści załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wskazać należy, 
że, zgodnie z wolą ustawodawcy, współczynnik pracy jest przypisany danemu wykształceniu, 
które zostało nabyte przez pielęgniarkę lub położną. Dlatego też w treści załącznika do Usta-
wy ustawodawca posługuje się sformułowaniami: 

„pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty”, 
„pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa”, 
„położna z tytułem magister położnictwa”. 
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Ustawa wprost zatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych – ustawodawca wyraźnie więc 
powiązał w tej Ustawie wysokość współczynnika oraz kwalifikacji posiadanych przez pielę-
gniarkę lub położną. 
 
Z uzasadnienia do projektu Ustawy wynika wprost, że celem jej wejścia w życie było zapewnie-
nie pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym samym odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa zdrowotnego. 
 
Ustawa ma na celu premiowanie i promowanie poprzez wyższe współczynniki pracy kadrę me-
dyczną o wyższych kwalifikacjach. Dzięki czemu wzrasta poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 
a pacjentom zapewniony jest dostęp do profesjonalnej kadry medycznej. 
 
Co istotne, powyższe leży też w interesie samych pracodawców – podmiotów leczniczych, któ-
re to odpowiadają za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
Zatem, jeżeli podmiot leczniczy będzie kreował sytuacje, w których pacjentami będą zajmować 
się pielęgniarki i położne, którym nie uznaje się nabytych, wyższych kwalifikacji twierdząc au-
torytarnie, że nie są one wymagane, to nie tylko cel Ustawy nie będzie realizowany, ale przede 
wszystkim podmiot leczniczy naraża się na większe ryzyko wystąpienia błędów medycznych i 
odpowiedzialności odszkodowawczej. Winnymi i odpowiedzialnymi za taką sytuację będą bez-
pośrednio kierownicy podmiotów leczniczych, którzy doprowadzą do degradacji kadry me-
dycznej poprzez nieuznawanie kwalifikacji i nienależyte wynagradzanie profesjonalnej kadry 
medycznej. 
 
Jeśli pracownik nie otrzyma wynagrodzenia odpowiadającego posiadanemu wykształceniu, 
kompetencjom, nabytym kwalifikacjom, to nie ma obowiązku korzystania z posiadanej wiedzy, 
skoro nie jest ona wymagana przez podmiot leczniczy na danym stanowisku. Wtedy, podmiot 
leczniczy z przyczyn przez siebie zawinionych – nie stosowanie w sposób należyty zapisów 
Ustawy – doprowadzi do ziszczenia się swojej odpowiedzialności za zwiększone ryzyko wystą-
pienia błędów medycznych. 
 
Podkreślenia nadto wymaga, że, stosownie do art. 13 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do 
godziwego wynagrodzenia za pracę. Należy uwzględnić jaki – w najnowszym orzecznictwie są-
dów – jest wzorzec godziwego wynagrodzenia za pracę. Otóż wyjaśnił to chociażby Sąd Apela-
cyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt III AUa 1286/19) wskazując: 
Wzorzec godziwego wynagrodzenia, który czyni zadość ekwiwalentności zarobków do rodzaju 
i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych przez pracownika doświadczenia i kwalifika-
cji zawodowych będzie uwzględniał, między innymi, takie czynniki, jak: siatka wynagrodzeń 
obowiązująca w zakładzie pracy; średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charak-
ter świadczonej pracy w danej branży; wykształcenie; zakres obowiązków; odpowiedzialność 
materialna oraz dyspozycyjność. 
 
Wysokość wynagrodzenia jest zatem wypadkową m.in. wykształcenia, którego nie da się obni-
żyć poprzez twierdzenie, iż nie jest ono wymagane. 
 
Wypowiedzenia zmieniające dokonywane przez kierowników podmiotów leczniczych pielę-
gniarkom i położnym, którym oferuje się niższy współczynnik pracy (0,94) pomimo posiadania 
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wykształcenia właściwego dla współczynników 1,02 lub 1,29 są nieważne jako mające na celu 
obejście ustawy (art. 18 k.p. i art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). 
Przepisy Ustawy bowiem nie wyłączają stosowania przepisów ogólnych ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a zatem i stosowania Kodeksu cywilnego poprzez bezpo-
średnie odwołanie w art. 300 Kodeksu pracy do Kodeksu cywilnego. 
 
Powyższe skutkuje tym, że nie tylko pielęgniarka i położna, która otrzyma wypowiedzenie 
zmieniające warunki pracy/płacy ma prawo: 
 
 Odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy; 
 Przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagrodzenie; 

 Dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, gdy nie 
przyjmie nowych warunków; 

 Dochodzić odprawy w związku z tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn 
dotyczących pracodawcy; 

 
ale także ma prawo żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za nieważne na podstawie 
art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy. Czynność prawna sprzeczna 
z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest bowiem nieważna. Nieważna jest też czyn-
ność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
 
Niewątpliwie Ustawa nie przyznaje podmiotom leczniczym uprawnienia do finansowego i za-
wodowego degradowania pielęgniarek i położnych w myśl jednostronnego decydowania, jakie 
kwalifikacje są wymagane na danym stanowisku. A jeśli tak, to skoro do wejścia w życie Usta-
wy pielęgniarka i położna otrzymywała wynagrodzenie odpowiadające jej wykształceniu, to po 
wejściu w życie Ustawy nie ma żadnego powodu, aby stan powyższy uległ zmianie. Gdy tak się 
jednak stanie, jest to działanie mające na celu obejście Ustawy. 
 
Przy podejmowaniu decyzji o przypisaniu pracowników do określonych grup wskazanych 
w  załączniku do Ustawy pracodawcy winni kierować się postanowieniami ustawy z dnia 
26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), dotyczące zasad 
ustalania wynagrodzenia za pracę, w tym w szczególności pamiętać, iż wynagrodzenie przysłu-
gujące konkretnemu pracownikowi może być wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
i  powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wyma-
ganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 
Kodeksu pracy). 
 
Pracodawcy są zobowiązani do unikania praktyk dyskryminacyjnych. Przypomnieć należy, 
że zgodnie z art. 183c Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, przy czym pracami o jednakowej war-
tości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub 
praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 
 
Jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego „prace jednakowe to prace takie same pod 
względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świad-
czone, a także ich ilości i jakości.” (wyrok SN z 29.08.2017 r., I PK 269/16) Są to „prace, których 
wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwier-
dzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem 
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zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.” (wyrok SN z 3.06.2014 r. III 
PK 126/13) 
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma 
prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 
183d Kodeksu pracy). 
 
Mając powyższe na uwadze, NRPiP wyraża przekonanie i oczekuje od kierowników podmiotów 
leczniczych prawidłowego, zgodnego z literą prawa oraz intencją ustawodawcy, stosowania 
zasad ustalania najniższego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych, a także zaniechania niezgodnych z prawem, godzących w prawa pracownicze 
personelu medycznego, a także narażających bezpieczeństwo prawne samych podmiotów 
leczniczych, praktyk polegających na nieuznawaniu posiadanych przez pielęgniarki położne 
kwalifikacji oraz niepodejmowaniu działań dyskryminacyjnych. 
 

 
 

 
 
 

 
 

NIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022        Warszawa, dnia 14 lipca 2022 r. 
 

Pan 
Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych oraz niektórych innych ustaw, przekazujemy dokumenty, jakie dotarły do Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych i pochodzą od podmiotów leczniczych świadczących opiekę medyczną w ramach 
POZ zrzeszonych w tzw. Porozumieniu Zielonogórskim - federacji związków pracodawców ochrony 
zdrowia. 
 
Są to dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają zamiar ww. podmiotów niekorzystnego 
dla pielęgniarek zaszeregowania ich do grup zawodowych na podstawie nowych przepisów. 
 
W związku z powyższym konieczny stał się niniejszy wniosek o wydanie pilnej wykładni nowych prze-
pisów, aby zablokować podobne praktyki podmiotów leczniczych i próby szerzenia opinii, które są -
 w co niezłomnie wierzymy - niezgodne z intencjami ustawodawcy. W trakcie bowiem procesu legisla-
cyjnego byliśmy zapewniani o korzystnej dla pielęgniarek i położnych wykładni nowych przepisów. Jed-
nocześnie wyrażaliśmy obawy co do możliwych praktyk i wykładni zgłaszając stosowne uwagi do pro-
jektu rzeczonej ustawy. Niestety, jesteśmy świadkami sytuacji, w której najczarniejszy scenariusz zaczy-
na się spełniać. Wbrew założeniom nowych przepisów, pracodawcy rozpoczęli właśnie proces przygo-
towania się do ich obejścia, aby niekorzystnie zaszeregowywać pielęgniarki i położne do określonych 
grup zawodowych. 
 
I tak w dokumencie „Płace minimalne w ochronie zdrowia - wyjaśnienia dodatkowe” czytamy: 

Sekretarz NRPiP 
/-/ 

Joanna Walewander 

Prezes NRPiP 
/-/ 

Zofia Małas 
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Tolerowanie i przyzwolenie na taką dowolność w stosowaniu nowych przepisów doprowadzi 
(ponownie) do rosnącego niezadowolenia w środowisku pielęgniarek i położnych oraz wrażenia zasto-
sowania fortelu przez Ministra, przy projektowaniu ww. przepisów. 
 
Mając powyższe na uwadze zwracamy się jak na wstępie oczekując zdecydowanych działań w zabloko-
waniu tego typu praktyk i opinii, bowiem narażają one na szwank dobre imię Ministra oraz spokój spo-
łeczny. 
 
Załączniki: 
1. Płace minimalne w ochronie zdrowia - wyjaśnienia dodatkowe; 
2. Wzór aneksu do umowy o pracę. 
 

Z wyrazami szacunku, 
Wiceprezes NRPiP 
Mariola Łodzińska 

 
Do wiadomości: 
Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
 
 

Ministerstwo Zdrowia        Warszawa, 04 sierpnia 2022 r. 
Podsekretarz Stanu Piotr Bromber 
  
DSW.0212.52.2022.PJ 
 

Pani 
Mariola Łozińska 
Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 
Szanowna Pani Prezes, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca br., znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022, w sprawie realizacji 
ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1352) uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

„Ustawa szereguje grupy zawodowe pracowników według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym 

stanowisku, a nie według kwalifikacji, którymi legitymuje się dany pracownik. To oznacza, że niezależ-

nie od tego, jakie wykształcenie czy specjalizacje ma dana pielęgniarka, kluczowe dla jej zaszeregowa-

nia jest ustalenie, jakie wymogi dla niej określa przepis prawa bądź wewnętrzne unormowania praco-

dawcy. 

(...) pielęgniarka POZ nie musi być kwalifikowana do grupy 2 w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy 

(w tej grupie ustawa o najniższym wynagrodzeniu przewiduje wymóg tytułu zawodowego magistra 

oraz specjalizacji — z przytoczonego przepisu ustawy o poz zaś wynika, iż wystarczający jest sam tytuł 

zawodowy magistra, ewentualnie sama specjalizacja bez tytułu zawodowego magistra, nie ma po-

trzeby kumulacji tych kwalifikacji), wystarczająca będzie kwalifikacja do grupy 6 (pielęgniarka która 

ma jedynie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego).(...) 

Czy ustawa obliguje do podwyższenia wynagrodzeń? Nie, ustawa wprowadza jedynie nowe stawki 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli pracownicy danego podmiotu mają te stawki na wyż-

szym poziomie, nie ma obowiązku podwyższania ich wynagrodzeń”. 
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Przede wszystkim należy zauważyć, że od samego początku obowiązywania ustawy regulującej sposób 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych podział na grupy zawodowe w załączniku do ustawy oparty był na kwalifikacjach wy-
maganych na zajmowanym stanowisku. Wspomniana wyżej nowelizacja z dnia 26 maja 2022 r. nie 
wprowadziła żadnych zmian w tym zakresie. 
Przypisując pracowników do określonej grupy zawodowej z załącznika do przedmiotowej ustawy praco-
dawca zobowiązany jest uwzględnić kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy w 
podmiocie leczniczym, a proces decyzyjny w tym zakresie musi odbywać się w granicach powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Pracodawca obowiązany jest więc m.in. uwzględniać wymagane 
kwalifikacje dla określonych stanowisk pracy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym 
na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w rozporządzeniach wydanych na mocy 
art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy 
ustawy nie wyłączają również w żadnym zakresie obowiązku pracodawcy brania pod uwagę przy usta-
laniu wysokości wynagrodzeń ogólnych zasad prawa pracy określających kryteria obowiązujące przy 
ustalaniu wynagrodzeń, kreujących zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu (art. 183c Kodeksu pracy), 
czy też nakazujących brać pod uwagę kwalifikacje wymagane do wykonywania określonych czynności 
zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej placówce i ich wzajemnych relacji. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji przepisów 
regulujących ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie nie niższym niż gwaranto-
wany wspominaną ustawą z dnia 26 maja 2022 r. istnieje możliwość skierowania wystąpienia do orga-
nów Państwowej Inspekcji Pracy, a ostatecznego rozstrzygnięcia może dokonywać sąd pracy. 
 

Z poważaniem 
 

Piotr Bromber Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/ 

 
 
 

Płace minimalne w ochronie zdrowia – wyjaśnienia dodatkowe 

1. Do której grupy zawodowej należy zaliczyć pielęgniarkę POZ ? 

Ustawa szereguje grupy zawodowe pracowników według kwalifikacji wymaganych na zajmo-
wanym stanowisku, a nie według kwalifikacji, którymi legitymuje się dany pracownik. To ozna-
cza, że niezależnie od tego, jakie wykształcenie czy specjalizacje ma dana pielęgniarka, kluczo-
we dla jej zaszeregowania jest ustalenie, jakie wymogi dla niej określa przepis prawa bądź we-
wnętrzne unormowania pracodawcy. 
 
W przypadku pielęgniarki POZ wymogi określa przepis art. 7 ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej (oczywiście pracodawca może wprowadzić wyższe wymogi w ramach wewnętrz-
nych zarządzeń): 
 
Art.  7.  [Pielęgniarka POZ] 
1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 
- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodo-



 

 17 BIULETYN 

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  

Informujemy, że dysponujemy wolnymi kodami dostępu do wybranych publikacji  
na platformie IBUK LIBRA. Osoby, które chcą korzystać z dostępu muszą złożyć  
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wniosek o dostęp  
do platformy IBUK.  

Wniosek dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: 
www.oipip-chelm.pl w zakładce IBUK.  

Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

wy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9. 
 
2.Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która: 
1)posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, śro-
dowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, 
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
2)ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, 
środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, 
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo 
3)odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długo-
terminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, albo 
4)odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długotermi-
nowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej 
- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 
31 grudnia 2024 r. 
 
Z powyższego wynika, że pielęgniarka POZ nie musi być kwalifikowana do grupy 2 w tabeli sta-
nowiącej załącznik do ustawy (w tej grupie ustawa o najniższym wynagrodzeniu przewiduje 
wymóg tytułu zawodowego magistra oraz specjalizacji – z przytoczonego przepisu ustawy 
o poz zaś wynika, iż wystarczający jest sam tytuł zawodowy magistra, ewentualnie sama spe-
cjalizacja bez tytułu zawodowego magistra, nie ma potrzeby kumulacji tych kwalifikacji),  
wystarczająca będzie kwalifikacja do grupy 6 (pielęgniarka która ma jedynie kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego). 
 
Należy podkreślić, że wymogi na danym stanowisku może określić samodzielnie pracodawca, 
może więc zdecydować, że dla jego potrzeb pielęgniarka POZ musi mieć wyższe wymogi niż 
określone ustawą i wówczas określić je tak, by pielęgniarka kwalifikowała się do grupy 2.  
 
2. Czy ustawa obliguje do podwyższenia wynagrodzeń ? 
Nie, ustawa wprowadza jedynie nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli 
pracownicy danego podmiotu mają te stawki na wyższym poziomie, nie ma obowiązku pod-
wyższania ich wynagrodzeń. 
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Ministerstwo Zdrowia  

Podsekretarz Stanu  

Piotr Bromber         Warszawa, 17 czerwca 2022 r. 

 

RKP.07.67.2022.IG 

Pani 

Izabella Chałaj 

Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Chełmie 

oipipchelm@o2.pl 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca 

Mając na względzie systematyczne wzmacnianie pozycji pielęgniarek i położnych, informuję 

o podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działaniach, ukierunkowanych na poprawę warun-

ków pracy i płacy tych zawodów medycznych. 

 

1. Systematyczny wzrost wynagrodzenia 

Od lipca gwarantowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla magistra pielęgniarstwa i położ-

nictwa ze specjalizacją wzrośnie o 1 827 zł tj. z 5 477,51 zł do 7 304,66 zł (wzrost o 33%). Pielę-

gniarka i położna z tytułem magistra, ale bez specjalizacji, będzie zarabiać o 1 590 zł więcej: wzrost 

z 4 185, 65 zł do 5 775,78 zł (wzrost o 38%). Takie samo gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze 

dotyczyć będzie pielęgniarki z wymaganym tytułem licencjata i specjalizacją lub średnim wykształ-

ceniem i specjalizacją. Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie wymagane 

jest posiadanie wykształcenia wyższego licencjackiego lub średniego bez specjalizacji, zarobią nie 

mniej niż 5322,78 zł wynagrodzenia zasadniczego, czyli w przypadku pielęgniarek z licencjatem 

o 1137 zł więcej (wzrost o 27%), a w przypadku pielęgniarek z  wykształceniem średnim o 1550 zł 

więcej (wzrost o 41%). 

 

2. Gwarancja finasowania podwyżek 

Na sfinansowanie kosztów podwyżek w Narodowym Funduszu Zdrowia i budżecie państwa zabez-

pieczono kwotę 7,2 mld zł na drugie półrocze 2022 r., przy czym koszt podwyżek dla pielęgniarek 

i  położnych oszacowano na kwotę ok. 2,9 mld zł, co stanowi blisko 45 proc. ogólnego kosztu sza-

cowanego dla Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

3. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych 

Przygotowaliśmy program współfinansowany ze środków unijnych, który obejmuje wsparcie 

kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Zaplanowane mamy nie tylko stypendia 

i współfinansowanie kształcenia jako systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów 

pielęgniarskich i położniczych, ale także wsparcie finansowe kursów kwalifikacyjnych i kursów spe-

cjalistycznych - kwota zaplanowana na ten cel wynosi 112 mln zł. 

 

Jednocześnie pracujemy nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczni-

czych niebędących przedsiębiorcami, które doprecyzuje wymagania na poszczególnych stanowi-
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skach, tak aby możliwe było jednoznaczne przyporządkowanie tych stanowisk do poszczególnych 

grup zawodowych, określonych w załączniku do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania naj-

niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz-

niczych. Ograniczy to dowolność przyporządkowywania przez pracodawcę pracowników do po-

szczególnych grup zawodowych. Prace w tym zakresie będą prowadzone w ścisłej współpracy ze 

środowiskiem zawodowym. 

 

4. Kształcenie pielęgniarek i położnych 

Udało nam się odwrócić niekorzystny trend i liczba zarejestrowanych, jak i aktywnych zawodowo 

pielęgniarek i położnych systematycznie wzrasta. Przybywa szkół, w których kształcą się pielęgniar-

ki i położne na poziomie pierwszego stopnia. W 2015 r. było 77 takich uczelni, teraz 113. Studia na 

kierunku położnictwo na poziomie pierwszego stopnia prowadzi już 31 uczelni. Młodzi coraz chęt-

niej wybierają te kierunki. W roku akademickim 2015/2016 kształcenie na kierunku pielęgniarstwo 

rozpoczęło 5 935 studentów, a na położnictwie 953 osoby. Pięć lat później pielęgniarstwo wybrało 

11 408 osób, a położnictwo blisko 1500 osób. To oznacza, że w ciągu ostatnich kilku lat systema-

tycznie wzrosła liczba studentów na tych kierunkach. 

 

Minister Zdrowia 18 maja powołał Zespół, który ma opracować zmiany w standardach kształcenia 

pielęgniarek i położnych. Celem zespołu jest przygotowanie zmian obszarów kompetencyjnych 

absolwentów studiów I i II stopnia oraz upraktycznienie kształcenia. Uczelnie kształcące na kierun-

kach pielęgniarstwo i położnictwo będą musiały dostosować programy studiów do nowych stan-

dardów kształcenia od roku akademickiego 2023/2024. Istotne jest, że prace odbywają się w sze-

rokim gronie ekspertów, przewodniczącą jest prof. Mariola Głowacka z Krajowej Rady Akredytacyj-

nej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Na-

czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzy-

stwa Położnych, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Komisji Wyższego 

Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, konsultant krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz przedstawiciele Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w roku bieżącym zaplanowaliśmy 10 mln zł na dofinansowa-

nie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie została wszczęta procedura przetargowa 

gdzie przedmiotem zamówienia jest wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgnia-

rek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 r. Otwarcie ofert zaplanowa-

ne jest na 30 czerwca br. 

 

Reasumując, proponowana perspektywa rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa to docenienie do-

świadczenia w tym mentoring, wzmocnienie kompetencji i umiejętności, wzrost wynagrodzenia, 

partycypacja w decyzjach i działania ukierunkowane na studentów. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Piotr Bromber Podsekretarz Stanu 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń 

 o ukończeniu kursów specjalistycznych  

przed przystąpieniem do egzaminu państwowego 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. 
Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o 
zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu: 

1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 
2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka; 
3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego; 
4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek; 
5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
 

 
BPK.402.1.2021.BSZ                                 Warszawa, 5 lipca 2022 r. 

 
Pani 
Zofia Małas Prezes 
Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes 

W odpowiedzi na prośbę przesłaną drogą elektroniczną w dniu 2 czerwca br., w sprawie przeka-

zania opinii dotyczącej usunięcia warunku zobowiązującego pielęgniarkę, położną do przedłożenia za-

świadczeń o ukończonych kursach specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przedstawia co następuje. 

Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych została przygoto-

wana przez Zespół, w skład którego powołano Konsultantów krajowych w pielęgniarstwie i położnic-

twie oraz eksperta wskazanego przez Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Uzasadnieniem podję-

tych działań były wyniki przeprowadzonej analizy, wskazującej na: 

1) brak spójności z kształceniem przeddyplomowym w ramach którego pielęgniarki, położne naby-

wają umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

2) brak możliwości zwolnienia z obowiązku przedkładania zaświadczenia o ukończeniu kursu spe-

cjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa na podstawie kwalifikacji uzyskanych w 

kształceniu przeddyplomowym; 

3) brak spójności z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji (Kraków kwiecień 2021). „Każdy obywa-

tel powinien zdobyć podstawowe umiejętności ratowania życia. Osoby z zawodowym obowiąz-

kiem udzielania pomocy powinny być kompetentne w prowadzeniu resuscytacji w zależności od 

poziomu opieki, który zapewniają, tj. począwszy od podstawowych zabiegów resuscytacyjnych 

BLS do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS u dzieci i /lub dorosłych i zgodnych z 

aktualnymi wytycznymi ERC„. Uwzględniając wskazane wytyczne przedkładanie zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa np. 
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w 2000 roku lub 2010 r., jest jedynie spełnieniem warunku posiadania zaświadczenia a nie 

umiejętności, które w odniesieniu do postępowania w stanach zagrożenia życia są wartością nad-

rzędną; 

4) brak spójności ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia. Standardy nakładają na placówkę poddającą się akredytacji obowiązki w zakresie 

szkolenia personelu, wskazując w części Opieka nad pacjentem cyt. „Pracownicy szpitala są 

szkoleni w resuscytacji krążeniowo – oddechowej”. Wyjaśnieniem do wskazanego zapisu jest, 

cyt. „Podstawowe znaczenie mają regularne, organizowane nie rzadziej niż raz w roku, podsta-

wowe szkolenia w standardzie BLS w resuscytacji krążeniowo- oddechowej dla całego persone-

lu lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego. Szkolenia powinny być 

prowadzone z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji a udział 

w szkoleniu powinien być udokumentowany w aktach osobowych”; 

5) nałożenie obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 ppkt b) i § 7 pkt 1 ppkt b) z rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017 poz.497), nie znajduje odniesienia dla szkole-

nia specjalizacyjnego. W związku z powyższym nałożenie obowiązku posiadania zaświadczenia 

o ukończeniu kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficzne-

go dla dorosłych jest bezzasadne; 

6) brak spójności z zapisami § 3 pkt 3 ppkt a) i § 7 pkt 2 ppkt a) rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-

nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położna samodzielnie 

bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017 poz.497). Zgodnie z tymi regulacjami pielęgniarka, położ-

na może wykonywać świadczenia lecznicze z zakresu doboru sposobu leczenia ran jeżeli ukoń-

czyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pie-

lęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmował treści kształcenia z tego zakresu, 

lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. W programach szkoleń specjalizacyjnych przypis 

3  nakazywał obowiązek przedkładania zaświadczenia tylko o ukończeniu kursu specjalistyczne-

go Leczenie ran a nie uwzględniał innych warunków wynikających z cytowanego rozporządze-

nia. Ponadto wybrane programy szkoleń specjalizacyjnych, zawierają treści kształcenia z tego 

zakresu, dlatego przedkładanie zaświadczeń jest niezasadne; 

7) wydłużenie czasu przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, co powoduje 

opóźnienie wejścia specjalistów do systemu ochrony zdrowia. 

 W opinii Centrum jak również Zespołu dokonującego aktualizacji programów szkoleń specjalizacyj-

nych, dla wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej najważniejsze jest posiadanie wiedzy 

i umiejętności oraz stałe ich aktualizowanie, co również wskazuje art. 61 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551, z późn. zm.), a nie przedkładanie za-

świadczenia przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. 

 
Z poważaniem 

 
DYREKTOR 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

Beata Guzak 
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Warszawa, 07 lipca 2022 r. 

 

 

Ministerstwo Zdrowia  

   Podsekretarz Stanu  

        Piotr Bromber 

Komunikat Ministra Zdrowia 

 

Informuję, iż dokumenty prawa wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej i diagnosty 

laboratoryjnego mogą być wydawane wg dotychczasowych wzorów wyłącznie do dnia 

12 lipca br. Natomiast po tym terminie, prawo wykonywania zawodu musi spełniać wyma-

gania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. 

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia finalizowane są prace, mające na celu przygotowanie  

nowych wzorów praw wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej oraz diagnosty labora-

toryjnego w formie spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej, wykonanej 

z  poliwęglanu, posiadającej zabezpieczenia zgodne z wymogami określonymi w ustawie 

z  dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. 

W związku z powyższym, do czasu wydania pielęgniarce, położnej lub diagnoście laborato-

ryjnemu dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem po-

twierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz dia-

gnosty laboratoryjnego będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i  położnych/Prezydium ORPiP - w przypadku pielęgniarek i położnych lub uchwała Krajowej 

Rady Diagnostów Laboratoryjnych - w przypadku diagnostów laboratoryjnych, stwierdzająca 

prawo wykonywania zawodu. 

Piotr Bromber 
Podsekretarz Stanu 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

Uchwała Nr 560/VIIP/2022 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 

U.2021, poz. 628.)w związku z art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.) oraz § 1 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. 2013, poz. 1562) w związku z § 10 pkt 3 lit a-c rozporzą-
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dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020, poz. 666 ze zm.) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko, 

2) tytuł zawodowy: 

a) magister pielęgniarstwa („mgr piel.”) lub magister położnictwa („mgr poł.”), 

b) Licencjat pielęgniarstwa („lic. piel.”) lub licencjat położnictwa („lic. poł.”), 

c) pielęgniarka dyplomowana („piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”), 

d) pielęgniarka lub położna 

3) uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowa-

nie w ochronie zdrowia, 

4) numer prawa wykonywania zawodu. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 

16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Stanowisko nr 60 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach  
przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

 

Po zapoznaniu się z propozycją Ministra Zdrowia dotyczącą nowelizacji przepisów w zakresie kwali-
fikacji pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, określonych w ustawie o opiece zdrowot-
nej nad uczniami, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, 
iż w obecnej sytuacji związanej z trudnościami w zabezpieczeniu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania należy podjąć na-
stępujące rozwiązania legislacyjne i pozalegislacyjne, polegające na: 
1) w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1078), proponujemy nowe brzmienie punktu 3:  
„3) odbywa lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska naucza-

nia i wychowania”. 

Sekretarz NRPiP 
/-/ 

Joanna Walewander 

Prezes NRPiP 
/-/ 

Zofia Małas 
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2) podniesienie wysokości rocznej stawki kapitacyjnej i współczynników korygujących we 
wszystkich rodzajach szkół, z uwzględnieniem realnych kosztów wzrostu cen i inflacji lub 
ustalenie dodatku motywacyjnego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, tak 
aby wynagrodzenie zasadnicze było co najmniej na poziomie wynagrodzeń pielęgniarek w 
podmiotach leczniczych. 

3) podjęcie priorytetowych i skutecznych działań promocyjnych w zakresie istotnej roli pielę-
gniarki środowiska nauczania i wychowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad ucznia-
mi w szkołach. 

 
Uzasadnienie 

 
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaproponowane powyższe działania 
są uzasadnione koniecznością zapewniania uczniom dostępności do świadczeń profilaktycznej 
opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. 
 
Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych poprawa dostępności opieki profilak-
tycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów zdrowotnych, 
stwarzających wymierną korzyść dla całego społeczeństwa. Ochrona zdrowia uczniów oraz kształ-
towanie u uczniów postaw prozdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie stanowi pod-
stawę profilaktyki zdrowotnej w populacji, a realizacja świadczeń zdrowotnych uczniom z choro-
bami przewlekłymi i niepełnosprawnością pozwala im na możliwość stałej i systematycznej eduka-
cji w szkołach. 
 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uważa, iż warunkiem koniecznym do zapew-
nienia ciągłości profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarkę środowiska na-
uczania i wychowania, będzie podniesienie wysokości rocznej stawki kapitacyjnej i współczynni-
ków korygujących we wszystkich rodzajach szkół, a także wyrównanie współczynników korygują-
cych stawkę kapitacyjną na uczniów szkół specjalnych, niepełnosprawnych w klasach ogólnodo-
stępnych oraz uczniów klas integracyjnych, sportowych i specjalnych w szkołach typu I, określo-
nych Zarządzeniem Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30 września 2021 r. Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, do poziomu wskaźników korygujących wymaganą 
dostępność, zalecanych w części III załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 540). 
 
W opinii Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęcie zaproponowanych działań 
legislacyjnych i pozalegislacyjnych pozwoli na zwiększenie możliwości wyboru przez pielęgniarki 
realizacji świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, samodzielnie podpisując 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub będąc zatrudnione albo wykonując zawód u świad-
czeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ. 
 
Mając na uwadze niezwykle istotne zadania realizowane przez pielęgniarki w szkołach gwarantu-
jące bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, Prezydium NRPiP jest zdania, iż wprowadzenie pozytyw-
nych rozwiązań motywacyjnych oraz promocyjnych będzie dodatkowym ważnym czynnikiem pod-
czas podejmowania przez pielęgniarki decyzji przy wyborze pracy na stanowisku pracy pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania. 
 
 

Sekretarz NRPiP     Wiceprezes NRPiP 
Joanna Walewander     Mariola Łodzińska 
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Warszawa, 13 czerwca 2022 r. 
OTWARTY APEL DO: 
 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
Prezesa Rady Ministrów Ministra Zdrowia 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
oraz 
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Współprze-
wodniczących Nowej Lewicy, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przewodniczącego 
Polska 2050, Współliderów Konfederacja Wolność i Niepodległość 
oraz 
Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczącego Klu-
bu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjaty-
wa Polska, Zieloni, Przewodniczącego Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy (Nowa Lewica, 
Razem), Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwaty-
ści, Przewodniczącej Koła Parlamentarnego Polska 2050, Przewodniczącego Koła Poselskie-
go Konfederacja 
 
W imieniu niżej podpisanych sygnatariuszy apelujemy do Państwa o zwrócenie uwagi na sytu-
ację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodziel-
nymi. Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca br. kolejny 
wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku. 
 
Będąc w pełni świadomymi potrzeb płacowych wszystkich grup zawodowych w ochronie zdro-
wia, nie możemy się zgodzić, aby zapowiadana zmiana odbyła się ponownie kosztem opieki 
długoterminowej. Od ostatniego wzrostu minimalnych płac minął niespełna rok i dzisiaj wie-
my, że drugiej tak gwałtownej zmiany na rynku pracy opieka długoterminowa już nie wytrzy-
ma. Dlatego apelujemy do Państwa o pilne podjęcie prac legislacyjnych popartych wzrostem 
finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, bez względu 
na miejsce pobytu świadczeniobiorcy (m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgna-
cyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej, całodobowe domy opieki). 
 
W pierwszej kolejności apelujemy o natychmiastowe powstrzymanie dalszego szukania osz-
czędności w opiece długoterminowej. Nie może być zgody na jakiekolwiek obniżanie taryf 
świadczeń w opiece długoterminowej w stosunku do lat 2016-2017, gdy po raz ostatni je usta-
lano. Apelujemy o zainicjowanie nowej taryfikacji świadczeń realizowanych w ramach opie-
ki długoterminowej stacjonarnej oraz domowej, w oparciu o realne koszty i możliwości syste-
mu usług opiekuńczych i zdrowotnych wraz z wprowadzeniem indeksacji. Wnosimy również 
o podjęcie działań zapobiegających dyskryminacji płacowej pracowników w jednostkach orga-
nizacyjnych pomocy społecznej. 
 
Dla realizacji w/w postulatów uważamy za niezbędne jak najszybsze podniesienie poziomu 
finansowania opieki długoterminowej z obecnego 2,1% do co najmniej 4% budżetu NFZ. 
Postulowany wzrost powinien obejmować również świadczenia zdrowotne realizowane w do-
mach pomocy społecznej i całodobowych domach opieki. Nie zgadzamy się na postępujący w 
Polsce „szpitalocentryzm", którego najlepszym przykładem jest ostatnie rozdysponowanie 
wzrostu planu finansowego NFZ na 2022 rok. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 
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w dniu 28 marca 2022 roku wzroście planu finansowego o 9,1 mld zł opieka długoterminowa 
otrzymała jedynie 114,19 min zł, co stanowi zaledwie 1,3% tej kwoty. Przy blisko 57% prze-
kazanych środków finansowych na leczenie szpitalne jest to dla nas, naszych pacjentów, 
a także mieszkańców domów pomocy społecznej i całodobowych domów opieki wyraźnym 
sygnałem, że w Polsce publiczny system ochrony zdrowia coraz bardziej będzie koncentro-
wał się na powtarzających się hospitalizacjach z powodu zaniedbań pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych. To prosta droga do bankructwa! 
 
Opieka długoterminowa wymaga głębokich zmian systemowych. Nie dokonamy tego bez 
woli politycznej i ponadpartyjnego porozumienia. Przez ostatnie kilkanaście lat tylko dwu-
krotnie próbowano dokonać systemowego przełomu w opiece długoterminowej. W 2009 
roku zespół powołany przez ówczesnego Ministra Zdrowia ś.p. prof. Zbigniewa Religę opra-
cował założenia do projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Sześć lat 
później, w roku 2015, ukończono prace na projektem ustawy o pomocy osobom niesamo-
dzielnym, przygotowanym przez zespół ekspertów, któremu przewodniczył senator RP Mie-
czysław Augustyn. Niestety, obydwie inicjatywy nie zyskały poparcia politycznego, chociaż 
żaden rząd nie był w stanie opracować alternatywnej propozycji. 
 
Jako środowisko opieki długoterminowej jesteśmy szeroko zainteresowani współpracą 
w kierunku wprowadzenia zmian systemowych w obszarze opieki długoterminowej, 
uwzględniając w szczególności kwestie, mające na celu poprawę dostępności do tych świad-
czeń oraz organizacji ich udzielania. 
 
Podczas gdy inne kraje Unii Europejskiej od wielu lat wdrażały nowe rozwiązania wychodzą-
ce naprzeciw ogólnoeuropejskim zmianom demograficznym, Polska straciła nieodwracalnie 
co najmniej dziesięć lat jakże cennego czasu. Nie stać nas już na marnowanie kolejnych lat, 
a  nawet miesięcy. Dlatego oprócz wyżej wymienionych postulatów apelujemy do Państwa 
razem i każdej formacji politycznej z osobna o powrót do prac nad obydwoma projektami 
ustaw. Ich połączenie oznaczałoby formę kompromisu politycznego, zapewniając jednocze-
śnie stabilny mix finansowy, będący odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne. 
 
Należy podkreślić, że wszystkie pozaszpitalne formy realizowanych długoterminowych 
świadczeń zdrowotnych nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi są z ekonomicznego 
punktu widzenia najtańsze, od lat praktykowane w świecie, stąd zasadne jest prezentowane 
we wskazanym piśmie nasze stanowisko. 
 
Najwyższy czas skończyć z krótkowzroczną polityką i urzędniczą obojętnością. Polki i Polacy 
potrzebują rzetelnej edukacji na temat starości, niesamodzielności i niepełnosprawności. 
Miarą poziomu cywilizacyjnego nowoczesnego państwa jest umiejętność systemowego zao-
piekowania się najsłabszymi, dbając przy tym o publiczne finanse i satysfakcję zawodową 
osób, które zdecydowały się na pracę w opiece długoterminowej. 
 
Ponieważ pojęcie opieki długoterminowej w Polsce jest różnorodnie postrzegane, sygnata-
riusze niniejszego Apelu zgodnie uznają za obszar opieki długoterminowej świadczenia reali-
zowane za pośrednictwem: 
 zakładów opiekuńczo-leczniczych,  
 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
 zespołów długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,  
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 pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej,  
 domów pomocy społecznej,  
 całodobowych domów opieki, 
 nieformalnej opieki domowej prowadzonej zazwyczaj przez rodzinę i bliskich. 
  

Wszelkie zapytania oraz uwagi związane z niniejszym Apelem prosimy kierować do Biura 

zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” (tel. 22 279 49 02, e-mail: 

biuro@niesamodzielnym.pl). 

 

ZAGROŻENIA ZAWODOWE WYSTĘPUJĄ W KAŻDYM ZAWODZIE I MOGĄ POWODOWAĆ WIELE SCHO-

RZEŃ, A NAWET PROWADZIĆ DO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKA. WSKAŻEMY TE NAJI-

STOTNIEJSZE, NA KTÓRE JESTEŚMY NARAŻENI KAŻDEGO DNIA. 

dr n. med, GRAŻYNA ROGALA-PAWELCZYK, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP 

w Warszawie, Uczelnia Państwowa im. Jana Gródka w Sanoku, 

mgr pielęgniarstwa AGATA JANAWA, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-

skiego 

Czynniki ryzyka na stanowisku  

pracy pielęgniarek i położnej 
 

Wiedza na temat zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy pielęgniarki, położnej to 

warunek podjęcia działań minimalizujących ryzyko negatywnych skutków dla zdrowia pracow-

ników (patrz tab. 1). To zawody o specyficznym charakterze, wymagające od pracowników  

radzenia sobie w środowisku, które niesie za sobą wiele zagrożeń zawodowych niezależnie od 

miejsca pracy czy realizowanych świadczeń. Jednocześnie należy pamiętać, że specyficzną  

cechą pracy pielęgniarki jest odpowiedzialność za opiekę nad chorym, który przebywa na szpi-

mailto:niuro@niesamodzielnym.pl
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talnym oddziale od chwili przyjęcia aż do momentu wypisu, biorąc pod uwagę osobnicze po-

trzeby pacjenta, cele opieki oraz ich efektywność. 

Wymuszona pozycja ciała oraz zwiększony wysiłek fizyczny 

Przepisy określają dopuszczalne normy wysiłku fizycznego, m.in. zależnie od płci. Praca 

pielęgniarki wiąże się z użyciem siły fizycznej - podnoszenie i przemieszczanie pacjentów, pły-

nów, aparatury i sprzętów medycznych, środków do dezynfekcji, prze-noszenie pobranych ma-

teriałów do laboratorium, karetki itp. Wszystkie te czynności wymagają schylania się, dźwiga-

nia, stania w wymuszonych pozycjach, co bardzo obciąża organizm. Dodatkowym czynnikiem 

jest problem z oszacowaniem wagi pacjentów, ograniczone miejsce uchwytu dla dłoni czy brak 

współpracy ze strony pacjentów niepełnosprawnych oraz pielęgnowanie chorych przy pochy-

lonym lub skręconym tułowiu [Kuriata E., 2013]. Ból pleców, kończyn dolnych i górnych oraz 

zwyrodnienie stawów to tylko jedne z nielicznych problemów, z jakimi muszą się zmagać pielę-

gniarki - w najgorszym przypadku dochodzi do urazów, a nawet rezygnacji z pracy w tym zawo-

dzie [KilańskaD., Trzcińska A., 2014; Kuriata E., 2013]. 

Promieniowanie 

Wśród zagrożeń wskazuje się również promieniowanie laserowe, rentgenowskie czy 

jonizujące, na które narażone są szczególnie pielęgniarki na stanowiskach pracy w pracow-

niach i zakładach diagnostyki radiologicznej. 

Czynniki biologiczne 

Pielęgniarki kwalifikowane są do grupy o podwyższonym ryzyku ekspozycji na czynniki biolo-

giczne ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentami i ich patogenami. Wskazuje się nie tyl-

ko bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby, ale również czynniki, które prowadzą do alergii oraz 

działają toksycznie na organizm. Do zakażenia może dojść poprzez kontakt z pacjentem, jego 

materiałem biologicznym, np. krwią, stolcem, tkankami, a także poprzez narzędzia, sprzęt oraz 

nie stosowanie się do zasad aseptyki i antyseptyki. 

Wskazuje się trzy podstawowe drogi wnikania drobnoustrojów do ustroju: pokarmowa, 

oddechowa, krwiopochodna [Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Ostapowicz-Vandame K., Kułak 

W., 2010; Kuriata E., 2013; Doskocz M., 2015]. 

Tabela nr 1. Czynniki środowiskowe powodujące zagrożenie w pracy pielęgniarki 

Zagrożenia elementami ruchomymi Stojaki, szafki na kółkach, kardiomonitory 

Zagrożenia sprzętem ostrym Narzędzia medyczne np.. igły uszkodzony sprzęt 

Zagrożenia podczas transportu pacjentów Zła jakość nawierzchni, źle oznakowane lub zasta-
wione drogi ewakuacyjne 

Zagrożenia elektryczne Uszkodzone kable, stara elektryka w szpitalu 

Zagrożenia termiczne Sterylizacja wysoką, niską temperaturą, podgrze-
wacz, łatwopalne środki chemiczne 

Zagrożenia pożarem, eksplozją Łatwopalne środki chemiczne, źle użytkowany lub 
uszkodzony sprzęt 

Hałas Maszyny, pacjenci 
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Zakłucia 

W literaturze przedmiotu, w badaniach nad zagrożeniami na stanowisku pracy pielę-

gniarki zwraca się szczególną uwagę na ryzyko związane z zakłuciami narzędziami ostrymi. 

W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona zranień igłą. 

W Polsce zakłuwa się co roku około 37 tysięcy. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie 

przypada od 12 do 30 zakłuć. Prawie 80% takich sytuacji dotyczy zakłuć igłą, kaniulą dożylną 

lub ich elementem. Pielęgniarki na skutek m.in. szybkiego tempa pracy, przemęczenia, wyko-

nywania czynności automatycznie, wielu obowiązków oraz dużej liczby pacjentów mogą popeł-

niać błędy przy posługiwaniu się ostrymi narzędziami. Problem ten rozwiązuje dostęp do tzw. 

„bezpiecznego sprzętu”, który zmniejsza ekspozycję na zakłucia i skaleczenia, czy ryzyko roz-

pryśnięcia się krwi. Nie bez znaczenia jest też wiedza, znajomość oraz przestrzeganie standar-

dów i procedur w realizacji świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki [Kuriata E., Felińczak A., 

Grzebieluch J., Szachniewicz M., 2011; Trzcińska A., 2015]. 

Substancje chemiczne i ich mieszaniny 

To kolejna grupa zagrożeń dla zdrowia występujących na stanowisku pra¬ pielęgniarki 

realizującej świadczenia zdrowotne. Zalicza się do nich substancje i mieszaniny o właściwo-

ściach wybuchowych lub utleniających, łatwopalne, toksyczne, szkodliwe, drażniące, żrące, 

uczulające, mutagenne, rakotwórcze, upośledzające funkcje rozrodcze i niebezpieczne dla śro-

dowiska [Kuriata E., 2013; Kuriata E., Felińczak A., Grzebieluch J., Szachniewicz M., 2011]. 

W wyniku rozlanych, parujących, rozpylonych i wyciekających substancji (m.in. środki czysto-

ści, chlor, etanol) może dochodzić do zatruć, podrażnienia oczu, górnych dróg oddechowych 

oraz skóry. Dlatego ważne jest odpowiednie przystosowanie pomieszczeń z dobrą wentylacją 

oraz stosowanie środków ochrony osobistej. Warto zwrócić uwagę na kontakt personelu me-

dycznego, w tym pielęgniarek, z lekami różnego pochodzenia (antybiotyki czy leki cytostatycz-

ne). Również mogą powodować reakcje alergiczne, np. pokrzywka, zapalenie spojówek, kaszel, 

kichanie, astma czy wywoływać niekorzystne zmiany w florze bakteryjnej organizmu, przyczy-

niać się do zachorowań na takie choroby, jak białaczki, chłoniaki etc. [Marcinkowski J.T., 2013]. 

Zagrożenia psychospołeczne  

Omawiając zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki, nie można pominąć szkodliwo-

ści czynników natury psychicznej i psychospołecznej. Według WHO „zagrożenia psychospo-

łeczne odnoszą się do interakcji pomiędzy treścią pracy, organizacją pracy, systemami zarzą-

dzania, warunkami środowiska pracy a kompetencjami, potrzebami i indywidualnymi właści-

wościami pracownika”. Pielęgniarki w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych mają najbliższy 

kontakt z pacjentami i ich rodzinami. W konsekwencji to na nich skupiają emocje, które pro-

wadzą często do sytuacji konfliktowych. To powoduje lub zwiększa prawdopodobieństwo po-

jawienia się agresji wobec pielęgniarki, położnej ze strony pacjentów lub ich najbliższych. Jest 

ono coraz częściej obserwowane w podmiotach leczniczych. Może stanowić zagrożenie dla 

zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego personelu medycznego. W badaniach prowa-

dzonych przez Buchan i wsp. w 2005 roku wykazano, że pielęgniarki trzy razy częściej są ofiara-

mi przemocy niż inni pracownicy ochrony zdrowia [Strugała A., Adamczewska M., Talarska D., 
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Żółtańska J., Bujanowska M., 2010]. Pacjenci w trakcie hospitalizacji trafiają do miejsca, któ-

re jest im obce, z daleka od rodziny i otoczenia, które znają. Chorzy boją się zaufać innym, 

nie mówią o swoich problemach, a osobami, które mogą im pomóc, są m.in. pielęgniarki. 

Niestety, zdarzające się nierzadko wygórowane oczekiwania chorych, szybkie tempo pracy, 

duża liczba zadań, coraz większa liczba pacjentów przy malejącej liczbie pielęgniarek, brak 

czasu na rozmowę potęguje stres oraz prowadzi do wrogiego zachowania ze strony pacjen-

tów. Chorzy, jak i ich rodziny, nie radząc sobie z chorobą oraz trudną sytuacją z nią związaną, 

przejawiają agresywne zachowania, m.in. reagują krzykiem, zastraszaniem, wulgaryzmami, 

szantażowaniem, a nawet przemocą fizyczną. Pielęgniarka jest zazwyczaj pierwszą osobą, na 

której rozładowują swoje emocje. Pomimo profesjonalnego przygotowania oraz znajomości 

przyczyn agresywnego zachowania pacjentów, zdarzenia takie nie pozostają bez wpływu na 

jej psychikę. Mogą powodować niechęć do pracy, zmęczenie psychiczne, zdenerwowanie, 

a przez to przyczyniać się do obawy przed błędami i pomyłkami w trakcie realizacji opieki 

nad pacjentem. Jeśli do takiego stanu dołączy się niedostateczna ilość snu, nadmierne obcią-

żenie związane z malejącą liczbą pielęgniarek, przeciążenie pracą administracyjną, przy świa-

domości ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, wówczas może dojść do powstania wy-

palenia zawodowego. W 2001 r. Amerykański Związek Pielęgniarek oszacował, że około 25% 

pielęgniarek oceniło agresję w miejscu pracy jako poważny problem, 17% z badanych by-

ło  napadniętych, zaś 57% doświadczyło agresji słownej i gróźb (James, Gilliland, 2005). Nie-

stety, nierzadko z problemem agresji pielęgniarki pozostają same, bez wsparcia przełożo-

nych, zajścia bywają przemilczane, a zdarzenia niezgłaszane pomimo istniejących przepisów 

prawnych i istniejącej procedury zgłaszania agresji pacjentów wobec pielęgniarek [Strugała 

A., Adamczewska M., Talarska D., Żółtańska J., Bujanowska M., 2010]. 

 

System zmianowy 

Praca pielęgniarski, szczególnie w podmiotach leczniczych, oddziałach szpitalnych, 

odbywa się w systemie zmianowym, dziennym i nocnym, co stanowi ogromny wysiłek dla 

organizmu. Praca w nocy może być przyczyną chorób ze strony układu krążenia, pokarmo-

wego, hormonalnego, nerwowego, depresji, nerwic, zaburzeń snu. Osoby pracujące zmiano-

wo częściej zapadają na choroby wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, choroby wrzodowe ze 

względu na spożywanie posiłków nocą, co prowadzi do otyłości, a to w konsekwencji do 

znacznego obciążenia układu kostno-stawowego. Chorzy na cukrzycę mają większy problem 

z ustabilizowaniem poziomu glikemii, kobiety zmagają się z trudnościami w zajściu w ciążę, 

wzrasta ryzyko poronienia, a ze względu na zaburzenia w wydzielaniu melatoniny wzrasta 

prawdopodobieństwo zachorowania na raka sutka, jajników, jelita grubego, etc. [Wyderka 

M.I., Niedzielska T., 2016; Basińska B., Wilczek-Rużyczka E., 2011]. 

Piśmiennictwo u autorek. 

Przedruk z nr 3/2021 Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
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Aspekt psychologiczny prawa 

do poszanowania intymności i godności pacjenta 

Jednym z praw pacjenta jest prawo do poszanowania intymności i godności. Jednak nie o regula-

cjach legislacyjnych chcę dziś napisać, a o aspekcie psychologicznym związanym z tym zagadnie-

niem. Między innymi o tym, jak rozmawiać z pacjentem na tematy intymne, czy też o tym, w jakich 

sytuacjach pacjent może poczuć się „odarty z intymności”. 

DOROTA ULIASZ 

psycholog, autorka błoga zadowolony pacjent.pl, 

doradza i szkoli w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem 

Intymność - temat trudny, bo mam świadomość, że dla wielu pielęgniarek i położnych mo-

że być oczywisty, a jednocześnie często pojawia się w komentarzach pacjentów (czy też w ich skar-

gach). Myślę, że dzieje się tak dlatego, że perspektywa personelu medycznego a perspektywa pa-

cjenta to często dwa różne punkty widzenia. Ze względu na pracę w podmiocie medycznym i na 

przykład zadawane pacjentom dzień w dzień te same pytania, stają się one dla pracowników 

czymś oczywistym. Dlatego też czasami trudno im wyobrazić sobie, że według pacjenta będą naru-

szały jego intymność. Ostatnio, pracując dla bardzo specyficznej poradni, bo zajmującej się lecze-

niem alkoholizmu, byłam świadkiem, jak „działa” pytanie: „Czy jest Pan/Pani uzależniony/a?” 

Z jednej strony to pytanie musi paść i dla osób, które go zadają kilka razy dziennie, jest po prostu 

rutynowe, z drugiej strony pacjenci bardzo różnie reagują. Często odbierają go jako nieprzyjazne 

(nie są przygotowani na to, że go usłyszą), czy nazbyt wchodzące w ich prywatność. 

Bardzo trudno określić, jakie tematy poruszane w placówce medycznej lub też zachowania 

personelu medycznego pacjent uzna za intymne lub naruszające jego godność. Wynika to trochę 

z tego, o czym pisałam powyżej - często sprawy, które dla pracowników są oczywiste, nie będą tak 

samo odbierane przez pacjentów. Dobrym pomysłem jest tutaj oddanie głosu samym pacjentom. 

Najtrudniejsze, jak wynika ze skarg, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, są sytuacje 

związane z tym, że różnego typu informacje trzeba przekazać, gdy w pobliżu są inne osoby, czyli 

w  rejestracji, punkcie pobrań czy w sali wieloosobowej. Tematy są różne: dotyczące wcześniej-

szych chorób, głośnego omawiania typu badania (w przykładzie, który czytałam, była to grzybica 

pochwy), ale też wieku czy wagi pacjenta. 

Co można więc zrobić, by sytuacja tak nie wyglądała? By pacjent miał poczucie komfortu 

w placówce medycznej? 

Na pewno podstawą jest coś innego niż komunikacja z pacjentem. Bazą jest organizacja 

pracy i fizyczne bariery typu: zamknięte pomieszczenia, przenośne parawany w salach wielooso-

bowych itd. Jednak rzeczywistość szybko sprowadza nas na ziemię. Nie zawsze mamy taką możli-

wość w przychodni czy szpitalu. Z drugiej strony też rzadko sprawdzamy, czy te zewnętrzne bariery 

są wystarczające. Często obserwuję taką sytuację: siedząc pod gabinetem zabiegowym czy lekar-

skim, zarówno ja, jak i inni pacjenci świetnie słyszymy przebieg rozmowy pomiędzy personelem 

medycznym a pacjentem. 
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Pokazuje to wagę psychologicznego aspektu prawa do intymności i godności pacjenta. 

Poniżej kilka praktycznych wskazówek: 

W przypadku rozmowy z pacjentem bądź wyczulona na to, jakie tematy mogą być dla nie-

go trudne, bo w jego odczuciu naruszają prywatność i godność. Pamiętaj o tym, na co już zwraca-

łam uwagę: dla pacjenta rzeczy, które z racji wykonywania Twojej pracy są normalne - on może 

uznawać za intymne. Wynika to z tego, że codziennie, zadając te same pytania, tracimy „czujność”. 

Zapominamy, że dla kogoś odpowiedź na zadane pytanie może być krępująca. Granica przesuwa 

się. Dla położnej np. pytanie: kiedy była ostatnia miesiączka? - jest elementem codziennej pracy, 

a pacjentka ma prawo czuć się zakłopotana. 

Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Kiedy istnieje ryzyko, że pacjent uzna pytanie za intymne lub 

gdy potrzebujesz zadać kilka pytań i obawiasz się, że pacjent straci orientację, o co chodzi, skorzy-

staj z konkretnej techniki. Jest to zadanie pytania z intencją. Czy inaczej pisząc: zanim zadasz pa-

cjentowi pytanie, ujawnij swoją intencję, czyli jego cel. Dla Ciebie ta intencja jest oczywista: po-

trzebujesz odpowiedzi, by odpowiednio pokierować pacjenta, czy też by uzupełnić informacje 

w dokumentacji itd. Pamiętaj, że dla pacjenta nie jest to oczywiste, więc - by zmniejszyć jego dys-

komfort, wyjaśnij mu to. 

Pamiętacie historię z pytaniem: „czy jest Pani/Pan uzależniona/ny?”. To pytanie padało, 

gdy pacjent, który pierwszy raz chciał skorzystać z pomocy poradni, niejasno mówił o swojej sytua-

cji, a pielęgniarka chciała upewnić się, czy jego problem jest w jakiś sposób związany z uzależnie-

niem (bo tylko takich pacjentów przychodnia przyjmuje zgodnie z umową z NFZ). W takiej sytuacji 

okazało się, że zanim zada pytanie, warto było jasno pokazać intencję: -Ponieważ nasza poradnia 

zajmuje się tylko i wyłącznie pomocą w sprawach uzależnień, chciałabym upewnić się, w jakiej 

sprawie Pani/Pan dzwoni -i tu pada pytanie o uzależnienie... 

Taka prosta zmiana spowodowała, że pacjenci chętniej odpowiadali na pytanie, byli mniej 

skrępowani sytuacją. 

Drugą pomocną techniką, np. w sytuacji, gdy prosimy pacjenta o dane typu numer PESEL, 

jest metoda: daj wybór. W praktyce możesz zapytać: - woli Pan podyktować mi numer PESEL, czy 

chce Pan, bym spisała te dane z Pana dowodu osobistego? 

Jeszcze inną metodą - do z-stosowania np. w gabinecie zabiegowym - są formularze, które 

pacjent sam wypełnia. 

Zwracaj uwagę na sposób komunikacji z pacjentem. Jako naruszenie godności mogą być 

odbierane komunikaty: babciu, dziadku - do starszej osoby albo komunikowanie się w formie 

bezosobowej np.: rozbierze się. 

W świadomy sposób używaj komunikacji niewerbalnej. Najczęściej zwraca się uwagę na 

wagę tzw. mowy ciała w budowaniu przyjaznych relacji. Warto w przypadku prawa do intymności 

i  godności pamiętać, że tutaj również może być pomocna moc komunikacji niewerbalnej, jeśli od-

powiednio ją wykorzystamy: zamiast do budowania przyjaznego kontaktu do stworzenia psycholo-
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gicznego dystansu. Pomocnym może być tu tzw. równanie intymności Argyle'a. Michael Argyle 

to angielski psycholog społeczny, który badał zastosowanie komunikacji niewerbalnej w różnych 

sferach życia. Według tego badacza poziom intymności jest sumą następujących elementów: 

- kontaktu wzrokowego (długości spojrzenia w oczy naszemu rozmówcy), 

- mimiki (ilości uśmiechów), 

- dystansu fizycznego pomiędzy rozmówcami, 

- treści rozmowy - czyli poziomu intymności poruszanego w rozmowie tematu. 

 
Według tej reguły: im częstszy kontakt wzrokowy, mniejsza odległość pomiędzy rozmów-

cami, dużo uśmiechu, a przy tym poruszane są tematy intymne, to cała sytuacja staje się coraz 

bardziej prywatna. Jest to pożądane na przykład, gdy jesteśmy na randce. Jednak w niesprzyjają-

cych okolicznościach, np. rozmowa w gabinecie zabiegowym, sytuacja może być mocno krępująca 

oraz niekomfortowa i niejednokrotnie odbierana przez pacjenta jako „odarcie z intymności”. 

Jeśli chcesz, by Twój pacjent poczuł się bardziej komfortowo, a nie masz wpływu na temat 

rozmowy -musisz zadać prywatne i intymne pytania, bo wymaga tego sytuacja, to: 

- zachowaj większy dystans (odległość) niż w zwyczajnej rozmowie, np. odsuń się bardziej niż 

z reguły od pacjenta, 

- rzadziej patrz w oczy pacjentowi - jeśli coś notujesz, to skup się na notatkach, a nie na tym, 

by nawiązywać przyjazny kontakt wzrokowy z rozmówcą - można wręcz powiedzieć „ukryj się za 

notatkami”, 

- panuj nad mimiką - w rozmowie na intymne tematy zrezygnuj z uśmiechu lub go ogranicz. 

Te zasady czasami budzą zdziwienie, bo w większości przypadków naszym celem jest coś 

innego: zadbanie o dobre relacje z pacjentem. Dlatego pamiętaj, że one służą zwiększeniu dystan-

su psychologicznego i sformalizowaniu rozmowy, czyli stosuj je tylko wyłącznie wtedy, gdy masz 

taki cel. 

Zwracaj uwagę na poszanowanie godności i intymności w takich sytuacjach: zastrzyk, mie-

rzenie ciśnienia (czy inne badanie) itd. Chodzi mi o wszystkie te działania, kiedy musisz wejść 

w tzw. strefę intymną pacjenta. Według Pease A., autora „Mowy ciała”, strefa intymna to niewiel-

ki dystans pomiędzy osobami: około 15-45 cm. W naturalny sposób jest on zarezerwowany dla 

najbliższych nam osób. Nie jest naturalny w relacji pielęgniarka/położna - pacjent. Dlatego bądź 

świadoma, że może wywołać dyskomfort. Zanim podejdziesz blisko do pacjenta, uprzedź go 

o  tym. Także zanim zaczniesz wykonywać jakieś zabiegi - powiedz pacjentowi, co będziesz robić. 

Jest to sposób na zmniejszenie jego dyskomfortu, który może pojawić się w takich sytuacjach.  

Przedruk z nr 4/2021 Magazynu Pielęgniarki i Położnej  

 

POZIOM INTYMNOŚCI = kontakt wzrokowy 
(długość spojrzenia) + mimika (ilość uśmiechów) 

+ dystans fizyczny + intymność tematu. 
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Informacja o konferencji  
„Postepowanie z raną przewlekłą” 

 

W dniu 07 września 2022 r. w Hotelu „Kozak” w Chełmie odbyła się konferencja nauko-
wo-szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą”, zorganizowana przez Firma Evereth  
Publishing Sp. z o.o., Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie oraz Katedrę i Zakład 
Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Koordynatorem i Opiekunem Naukowym Konferencji był Pan dr hab. n. med. Marek 
Kucharzewski - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. 

Patronat Honorowy objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Konferencję otworzyła Izabella Chałaj - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Chełmie.  

Udział w konferencji wzięły licznie pielęgniarki i położne, które w codziennej praktyce 
stykają się z problematyką leczenia ran przewlekłych zarówno w opiece szpitalnej, ambulato-
ryjnej jak też domowej i pragną rozwijać się i zgłębiać wiedzę dotyczącą postepowania z raną. 

W konferencji uczestniczyli również zaproszeni goście: Pani Beata Żółkiewska – Naczel-
na Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Cheł-
mie, Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmie, Pani Bożena Głaz – Przełożona Pielęgniarek MSPZOZ w Chełmie, Pani 
Elżbieta Celmer vel Domańska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białej Podlaskiej, Pan Mariusz Wysokiński - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa, Pani Małgorzata Szyszkowska - Dyrektor Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawo-
dowego w Chełmie. 

Wysoka frekwencja i żywe zainteresowanie konferencją na długo przed jej terminem 
wynika z atrakcyjnej tematyki, przedstawionej w sposób wyczerpujący a równocześnie niezwy-
kle przystępny. 

Wszystkie wykłady utrzymane były na wysokim poziomie i zawierały najważniejsze 
kwestie postepowania z raną przewlekłą. 

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne wykładowców, umiejętność przeka-
zania treści oraz stopień wyczerpania tematyki – uczestnicy ocenili bardzo wysoko. 

W pracy pielęgniarki ważne jest, aby być na bieżąco z aktualną wiedzą medyczną. 
Uczestnictwo w konferencji jest więc okazją, aby odświeżyć wiedzę oraz poznać nowinki, bez 
konieczności śledzenia ich samodzielnie. 

Wszystkie nowości na rynku, które zostały zaprezentowane na konferencji pielęgniarki 
mogą wykorzystać w codziennej pracy.  

Uczestnictwo w cyklu „Postepowanie z raną przewlekłą” to więc możliwość aktualizacji 
wiedzy medycznej dla dobra pacjenta. 

Współpraca z wydawnictwem Evereth Publishing zaowocowała już trzecią konferencją 
z cyklu i po raz trzeci przyciągnęła tylu uczestników.  

Cieszymy się ze współpracy i liczymy na kolejne konferencje. 

/Fotorelacja z konferencji na okładce Biuletynu Informacyjnego/ 
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PROMOCJA TOMIKU IWONY CHODOBY  
PT. „SENNA KOLEKCJA” 

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka – Iwona Chudoba wydała  

kolejny - tomik swojej twórczości poetyckiej pt.: „Senna kolekcja”. 

 Z wierszami tego tomiku będą mogli się Państwo zapoznać w kolejnych nu-

merach Biuletynu Informacyjnego. 

 Promocja tomiku odbyła się w dniu 14 czerwca 2022 r. w Sali widowiskowej 

Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chemie.  

 Iwona Chudoba jest Wiceprezesem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 

36”. 

 Uprawia lirykę refleksyjno-nastrojową, charakteryzującą się zwięzłością  

stylu. Pisze fraszki, haiku, limeryki, wiersze dla dzieci i autorskie „zamiastki”. 

 Pani Iwonie gratulujemy wydanie kolejnego tomiku i życzymy dalszych suk-

cesów. 
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bilet 

podczas ostatniej podróży 
na białym obłoku 
układam noc do spania 
częstowała mnie 
magicznym uśmiechem 
wkomponowanym 
w rozgwieżdżone niebo 
jakby tam chciała trwać 
w realnym bezmiarze wolności 
 
wyrwana ze świata absurdu 
chłonę ze świata absurdu 
chłonę dobroć  
ukrytą pod warstwą życia 

*** 
 
świat  
magicznych barw 
bezludnych wysp 
spłoszonych doznań 
przemknął wąską ścieżką 
 
przyozdobił nitkami  
skrawki myśli 
w poplątanym życiu 
uszytym bez miary 
 
z letnich dni  
na łące pośród kwiatków  
słowa rozsiane 
wydziobują ptaki 

*** 
 
bez podania ręki rozpoznał 
lecz złe myśli jak uporczywe komary 
powracały 
może to gra zabawa wyliczanka 
raz dwa trzy 
 
nie wiem co brał pod uwagę 
wiek wagę grzechu bezradność 
mówił że może wszyscy razem 
jednego dnia 
raz dwa trzy 
czarna pani patrzy 
zamiast odpowiedzi słyszałam 
pomidor 
dotykał usta palcem 
berek 
a potem już tylko piłka do dołka 
 
odsłoniłam oczy  
ciuciubabka skakała na skakance 
pełna obaw o jutro 

Iwona Chudoba  
wiersze z tomiku „SENNA KOLEKCJA” 
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PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek  

i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2021, poz. 628), każda osoba posiadająca prawo wyko-

nywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu  

zawodowego, która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  

tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 

składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.  

 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 

naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  

Składki członkowskie są płatne miesięcznie i przekazuje się je na rachunek właściwej okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

  

Uwaga! 

SAMODZIELNE REGULOWANIE KWOTY SKŁADKI  

W SPOSÓB NIEZGODNY Z W/W UCHWAŁĄ KRAJOWEGO ZJAZDU  

JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPŁACENIEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ. 

 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 01 lipca 2011r. t.j. (Dz.U. z 2021, poz. 628) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego). 

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany 

poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 

1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Chełmie 

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, nr PWZ, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest prze-

słanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, nr PWZ, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) mgr Jacek Kozioł 

http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 

Kto opłaca 
Wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej 

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na  
stanowisku pielęgniarki i położnej: 
- umowa o pracę,  
- na podstawie stosunku służbowego,  
- wyłącznie na podstawie umowy zlecenia  
  i nie prowadzące działalności gospodarczej 

1% miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego brutto 

/wysokość składki jest niezmienna,  
w przypadku  

wynagrodzenia chorobowego, 
czy innych nieobecności obniżających  

wynagrodzenie zasadnicze,  
kwota składki nie ulega zmianie 
np. wynagrodzenie zasadnicze na  

umowie 5.322,- zł.  
– składka za 1 mc - 53,22 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidual-
nej bądź grupowej praktyki zawodowej 

0,75% przeciętnego miesięcznego  
wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez 
Prezesa GUS za ostatni kwartał  

poprzedniego roku kalendarzowego 
  

2022 rok - 46,66 zł 
2021 rok - 42,42 zł 
2020 rok - 40,26 zł 
2019 rok - 38,03 zł 

 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne: 
-      zobowiązane do opłacania składek nie wymie-

nionych w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz 
nie wykonujące zawodu, które nie są objęte 
zwolnieniem z opłacania składek; 

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek  
i położnych; 

 
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

 
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 

4. przebywające wyłącznie na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub 
rodzicielskim; 

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne 
źródło dochodu; 

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 
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Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrach prowadzonych 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji danych 

w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 ust. 1 

pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest 

niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 

44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania. 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych: 

- zmiana nazwiska, 

- ukończenie kursów i specjalizacji, 

- ukończenie studiów wyższych, 

- zmiana miejsca zamieszkania, 

- zmiana miejsca zatrudnienia, 

- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 

- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu, 

- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. 

 

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczni-

czą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do zgłasza-

nia wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

 

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot  

prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie opiniowania  

warunków pracy i płacy. 

 

Aktualizacji danych dokonujemy na druku - Arkusz aktualizacyjny danych osobowych, który  

dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl  

w zakładce dokumenty do pobrania – wnioski do pobrania.  

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O: 

- REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

- ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ 

 
Wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wnioski o udzielenie zapo-

mogi finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi 

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JEST  

WARUNKIEM POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU. 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach  
muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  
oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.  

BRAK KONTA I ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ SYSTEM SMK  
UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W WYBRANYCH SZKOLENIACH 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 ze zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK są przeprowadzane: 

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, 
specjalistycznego i dokształcającego, 

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
DO KORZYSTANIA Z SMK NIEZBĘDNE SĄ: 
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 
ZAŁOŻENIE KONTA W SMK 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne jest założenie konta w tym systemie. 
Informacja o założeniu konta dostępna na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monitorowania 
Kształcenia (SMK) w Instrukcji dla pielęgniarek i położnych dotyczącej założenia konta w SMK. 
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka  
sposobów: 
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na  temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 
- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub 
- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

i Położnych. 
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby  
pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.  

Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, 
 które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.  

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę / położną 
do OIPiP w Chełmie za pomocą Systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wniosek o nadanie uprawnień zostanie  
odrzucony. Nadanie uprawnień będzie możliwe po uzupełnieniu danych w ww. rejestrze i ponownym 
złożeniu wniosku w Systemie SMK. 
Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku: 
- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko 
- nie uzupełnione pole: drugie imię 
- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe 
- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic 

wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: „-” 
- błędnie wpisany nr PWZ (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P) . 
- brak dat uzyskania i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach 
- pole: tytuł naukowy, uczelnia - należy zostawić puste  
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Z żałobnej karty … 

„Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy,  
dobiliśmy już do kresu życia..." 

Dnia 17 czerwca 2022 r. w wieku 65 lat zmarła nasza Koleżanka 

 
Ś.P. Bożena Dudka 

Położna  
. 

Żegnamy naszą koleżankę 
 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

 

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, 
bowiem najlepiej wyraża go milczenie" 

       Św. Jan  

 
Koleżance Annie Kicie 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MĘŻA 
 

Składają 
Koleżanki z Oddziału Pediatrii SPZOZ w Krasnymstawie 

 

Możliwość weryfikacji Prawa Wykonywania Zawodu 
Pielęgniarki / położnej 

 
Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania  

Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.  

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:  

1) PESEL pielęgniarki/położnej 

2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej 

3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej 

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo  

Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że  

zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również 

gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wy-

kwalifikowany personel. 
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy 
Bo miłość to nieśmiertelność” 
                                                                

 

Koleżance Annie Michalak 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TEŚCIA  
 

Składają  
Koleżanki z Oddziału Pediatrii z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Zamknęły się ukochane oczy,  
spoczęły spracowane ręce,  
przestało bić kochane serce” 
                                                                

Koleżance Jadwidze Kowalik 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają  
Koleżanki z Oddziału Pediatrii SPZOZ w Krasnymstawie 

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo.” 
Jan Grzegorczyk 
 

Koleżance Bernardzie Mrozek 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TEŚCIOWEJ  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

 

„Nikomu jeszcze, prócz śmierci,  
nie udało się zatrzymać czasu" 
Stefan Kisielewski  
 

Koleżance Bernardzie Mrozek 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TEŚCIOWEJ  
 

Składa 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 



 

 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Santander Bank Polska II Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE—PRZYJĘCIA INTERSANTÓW: 

   poniedziałek    od 08.00 do 15.00  

   wtorek    od 08.00 do 15.00  

   środa     od 08.00 do 15.00 

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 09.00 do 13.00 

 wtorek   od 09.00 do 13.00 

 środa     od 09.00 do 13.00 

 czwartek   od 09.00 do 13.00 

 piątek    od 09.00 do 13.00 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 13.00 - 15.00 

trzeci wtorek miesiąca w godzinach 08.00 - 10.00 

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00  

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14:00 - 15:00  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


