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Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  

 

składam Państwu życzenia dużo zdrowia i wiele radości. 

 

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie  

i szacunek za wykonywanie odpowiedzialnej, 

wymagającej poświęcenia i zaangażowania pracy 

na rzecz chorych, niepełnosprawnych, wymagających 

opieki i pielęgnacji oraz ich Rodzin. 

 

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, radości  

i spełnienia marzeń w życiu osobistym,  

a w pracy zawodowej satysfakcji z realizowanej misji  

i osiągania celów zawodowych  

oraz wytrwałości, uśmiechu i pogody ducha. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Izabella Chałaj 

Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 
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LEGENDA O STWORZENIU PIELĘGNIARKI 
 

Legenda jest legendą, ale czy nie byłoby dobrze,  
gdyby we współczesnym świecie stała się realną? 

 
Kiedy Dobry Bóg stwarzał pielęgniarką, czynił to już od prawie sześciu godzin, kiedy  

zjawił się Anioł i powiedział: - Panie, tak długo pracujesz nad tą postacią! 
Dobry Bóg odpowiedział: - Czy nie widziałeś na zamówieniu długiej listy życzeń? Pielę-

gniarka powinna być gotowa do udzielania się, wolna od wymagań i łatwa do dezynfekcji,   
ale nie powinna być ze sztucznego tworzywa. Winna mieć nerwy, jak lina stalowa i plecy, na 
które pozwala sobie wszystko załadować. Winna być przy tym niewielka, żeby się dobrze czuła 
w małych pokojach służbowych. Ona musi umieć wykonywać jednocześnie pięć czynności,  
a przy tym zawsze powinna mieć jedną rękę wolną. 

Wówczas Anioł potrząsnął głową i rzekł: - Sześć rąk ledwie może wystarczyć.  
- Ręce nie sprawiają mi żadnego kłopotu - powiedział Dobry Bóg. - Ale potrzebne są jesz-

cze trzy pary oczu: (a pierwsza para, która może nocą widzieć przez trzy ściany, aby można by-
ło podczas wieczornego dyżuru obsłużyć dwa oddziały. Druga para oczu w tyle głowy, aby wi-
dzieć, co się przed nimi mogło ukryć, ale co niekoniecznie trzeba wiedzieć. I naturalnie jedna 
para na przedzie, aby można było spojrzeć na pacjenta i dać mu do zrozumienia: „Rozumiem 
Pana/Panią i jestem tu dla was", bez konieczności wypowiedzenia jednego słowa.  

Anioł pociągnął Pana Boga za rękaw i rzekł: - Idź spać Panie, a jutro pracuj dalej.  
- Nie mogę - powiedział Dobry Bóg. - Muszę stworzyć ją taką, żeby prawie nigdy nie cho-

rowała, a jeśli, to żeby uleczyła się sama. Ona musi zrozumieć, że 10 dwuosobowych pokoi mo-
że oznaczać 40 pacjentów, że na 10 stanowiskach pracy często jest tylko 5 pielęgniarek! Będzie 
wyposażona w zadowolenie z pracy, której wszystko poświęci i za którą będzie źle wynagradzana. 

Anioł obszedł powoli model pielęgniarki. - Materiał jest zbyt miękki - westchnął.  
- Ale za to ciągliwy - odparł Dobry Bóg. - Nie uwierzysz, ile potrafi wytrzymać!  
 - Czy ona może myśleć?  
 - Nie tylko myśleć, ale także wypowiadać swoje sądy i zawierać porozumienia - odpowie-

dział Dobry Bóg... 
Anioł pochylił się i dotknął palcem wargi modelu: 
- Tu jest jakiś przeciek - stwierdził. - Przecież mówiłem Ci Panie, że próbowałeś zbyt wiele 

wtłoczyć w model.  
- To nie jest żaden przeciek, to jest łza! - odparł Bóg. 
- Czemu ona służy? 
- Ona płynie w radości, smutku, rozczarowaniu, bólu i osamotnieniu - rzekł dobry, zadu-

many Bóg.  
- Łza... łza jest oznaką przepełnionego zaworu. 

 
 

W hołdzie wdzięczności polskim samarytankom w bieli,  
„Magazyn Pielęgniarki i Położnej” nr 4/2001  

 
Autor nieznany. 
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MAMY ZASZCZYT POINFORMOWAĆ 
 

Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działal-

ności na rzecz ochrony zdrowia Srebrnym Krzyżem 

Zasługi odznaczona została Pani Beata Żółkiewska. 

 Uroczystego wręczenia odznaki nadanego  

odznaczenia dokonał Pan Lech Sprawka Wojewoda 

Lubelski w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Lublinie. W dniu 20 kwietnia 2022 r.  

 Z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwo-

wego wystąpiła Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych w Chełmie na mocy uchwały Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie z dnia  

04 marca 2019 r. 

Pani Beacie Żółkiewskiej w imieniu Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, składam serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszej realiza-

cji ambicji zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie  
/-/ Izabella Chałaj 

 

 

Położna na Medal 

Wyniki 8. edycji Konkursu 
 Nasza Koleżanka Położna Agnieszka Kaczorow-
ska zajęła I miejsce w województwie lubelskim 
w 8. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na 
medal”. 

 Agnieszka Kaczorowska jest absolwentką  
Medycznego Studium Zawodowego w Krasnymsta-
wie, które ukończyła 7 stycznia 1994 r. Położna 
pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiała  
w ZOZ we Włodawie w 1994 r. na oddziale położni-
czym i bloku porodowym.  
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Od 1995 r. do 2000 r. pracowała w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Hańsku w gabinecie gineko-
logicznym i jako położna środowiskowa. Od 2001 r. pracuje w Miejskim Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie w poradni dziecięcej, a także jako położna środo-
wiskowo-rodzinna. Ma doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu położnej. 6 czerw-
ca 2019 r. otrzymała tytuł Położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla po-
łożnych. Ukończyła wielu dodatkowych kursów: kurs kwalifikacyjny dla położnych środowisko-
wo-rodzinnych, kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechową noworodka, kurs 
z zakresu edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji.  

 W czasie wolnym wskakuje na rower i pokonuje trasy rowerowe MTB. 

 Pomysłodawcą Kampanii Społecznej „Położna na medal” oraz ogólnopolskiego konkursu 
jest AMA Akademia Malucha Alantan. Inicjatywa, w ramach której propagowanym jest  
bezpieczny i zdrowy styl życia dzieci i rodziców, a także planowane są wysokie standardy opie-
ki okołoporodowej. W tym roku honorowego patronatu Kampanii i Konkursowi ponownie 
udzieliła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, a wsparcie merytorycznego udzieliły: Funda-
cja Rodzic po Ludzku, Polskie Towarzystwo Położnych, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. 

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie serdecznie gratuluję 
osiągniętego sukcesu, który świadczy o profesjonalnym wykonywaniu zawodu położnej oraz 
zdobytej sympatii ze strony pacjentek i ich rodzin. 

 „Jestem szczęśliwa. Traktuję to jako wyraz zaufania ze strony pacjentek i ich rodzin. 
Chciałam podziękować wszystkim za to wyróżnienie i oddane głosy. Praca jest moją pasją,  
Wymaga dużej wiedzy, umiejętności i empatii. Prowadzę edukację przedporodową, odbywam 
wizyty patronażowe i udzielam porad laktacyjnych – mówi laureatka”.  

 Pani Agnieszce Kaczorowskiej życzę dalszej realizacji ambicji zawodowych oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.  

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 
/-/ Izabella Chałaj 

 
Zdjęcie i wypowiedź Laureatki - Źródło: Super Tydzień Chełmski. 
 

 
SERDECZNIE GRATULUJEMY 
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Przedstawiamy sylwetkę Barbary Zajączkowskiej – pielęgniarki z Chełma, która pracuje w za-
wodzie 48 lat i na razie nie zamierza przestać pracować, bo jak mówi praca zawodowa, to jej 
życie i pasja. 

 Moje 48 lat w zawodzie pielęgniarki minęło bardzo 
szybko. Zawód ten znany był mi od najmłodszych lat – 
moja mama była pielęgniarką. Chyba z opowiadań ma-
my wyniosłam pozytywne nastawienie do pielęgniarek 
i ich pracy. 

 W 1974 r. ukończyłam Medyczne Studium Zawo-
dowe w Lublinie i podjęłam swoją pierwszą pracę 
w Szpitalu Wojskowym. Sprawy rodzinne sprowadziły 
mnie do Chełma, gdzie ukończyłam kurs środowiskowy. 

 Przez zdecydowaną większość swojego życia  
zawodowego pracuję jako pielęgniarka środowiskowo-
rodzinna. Praca w środowisku dała mi niezmiernie dużo 

satysfakcji i zadowolenia. Pomagając drugiemu człowiekowi jestem po trosze pocieszycielem, 
psychologiem, dietetykiem. Starałam się nieść ulgę w chorobie, dawać pacjentom  
nadzieję na poprawę zdrowia, szczególnie dla nieuleczalnie chorych. Niesienie pomocy czło-
wiekowi, który wkrótce umrze wymaga od pielęgniarki dużo siły i empatii. Z pacjentem i jego 
rodziną trzeba być w takich sytuacjach do końca. 

 Jak wiele satysfakcji daje uśmiech osoby po udarze, z afazją a jednak witającej Cię 
uśmiechem w swoim domu. Świat staje się wtedy piękniejszy i wydaje się, że jest dużo lepszy 
niż naprawdę jest. 

 Czasy się zmieniły, medycyna bardzo się rozwinęła, mamy komputery, doskonałe urzą-
dzenia medyczne, ale potrzeba bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wykonanie zabiegów 
pielęgniarskich, wsparcie psychologiczne, rozmowa pozostają niezmienne. 

 Trudno będzie rozstać się z zawodem, ale zdaję sobie sprawę, że nie jestem nieznisz-
czalna. Ciągle myślę, żeby tę chwilę odwlec, bo może jeszcze komuś pomogę, może zobaczę 
promienny uśmiech na twarzy chorego. 

 Z perspektywy lat myślę, że jestem zadowolona z wyboru zawodu. Satysfakcja, jakiej 
doznaję wytycza mi drogę do dalszej pracy, a kiedy będę musiała ją skończyć, bardzo będę 
tęsknić za kontaktami z podopiecznymi. 

 Zachęcam wszystkich Państwa, napiszcie o swoich Koleżankach i Kolegach, którzy są 
niezwykłymi ludźmi, cichymi bohaterami, posiadającymi cechy, które wyróżniają ich w na-
szym środowisku. Są przyjaciółmi pacjenta i nas pracowników. 

Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 
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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. 

Przypominamy, że art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  

nadal jest aktualny i obowiązujący. Cytuję: 

„Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255), lub do 30 dni po odwołaniu danego 

stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak 

nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.” 

 

Uchwała Nr 150/VII/22 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie braku możliwości przeprowadzenia  XXXV Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczo – Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w 2022 roku 

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 31 pkt 5 w związku z art. 31a ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 628) uchwala się, co następuje: 

§  1. W związku z ogłoszeniem na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie stwierdza brak możliwości przeprowa-
dzenia okręgowego zjazdu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 1 lipca 2011 
r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w 2022 roku. 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 

 PRZEWODNICZĄCA 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 

/-/ Beata Żółkiewska   /-/ Izabella Chałaj  
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Stanowisko Nr 57 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 1 marca 2022 r. 
 

w sprawie dramatycznej sytuacji na Ukrainie 
 

Prezydium NRPiP wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na nie-
podległą Ukrainę. 
 
Deklarujemy solidarność z naszymi koleżankami i kolegami medykami oraz z obywatelami 
i obywatelkami Ukrainy, którzy obecnie doświadczają ogromnych cierpień fizycznych i psy-
chicznych, będąc ofiarami zbrojnej przemocy. 
 
Jako przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych deklarujemy gotowość 
niesienia pomocy oraz zapewniamy o naszej trosce i zaangażowaniu. 
 
Apelujemy do środowiska pielęgniarek i położnych o udzielanie wsparcia ofiarom wojny z tery-
torium niepodległej Ukrainy. 
 
Wyrażamy nadzieję, że brutalne działania wobec bezbronnej ludności Ukrainy zostaną nie-
zwłocznie zakończone. 

 
 

Na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w zakładce: Solidarni z Ukrainą  

zamieszczane są aktualne informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. 

 

 

Stanowisko 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

z dnia 7 lutego 2022 r. 
  

w sprawie 
odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia  

obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 
 

  
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2021 
r., poz. 2398), będące aktem wykonawczym do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069, 
ze zm.) wprowadziło obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-
19. Obowiązek ten dotyczy m.in. pielęgniarek i położnych. Oprócz obu tych grup zawodo-
wych obowiązkiem poddania się szczepieniu objęte zostały również pozostałe osoby wy-
konujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 
osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie  

Sekretarz NRPiP 
/-/ Joanna Walewander 

  Prezes NRPiP 
/-/ Zofia Małas 
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zawodu medycznego, jak również osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi far-
maceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub 
punkcie aptecznym oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do 
wykonywania zawodu medycznego. 

2. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 628) w odniesieniu do zawodu zaufania publicznego jakimi są zawody 
pielęgniarki i położnej wprowadzają szczególny rodzaj odpowiedzialności tj. odpowie-
dzialność zawodową. Tego rodzaju odpowiedzialność w związku z wykonywanym zawo-
dem występuje wyłącznie w odniesieniu do osób wykonujących szczególnie doniosłe 
z punktu widzenia społecznego profesje. Poza pielęgniarkami i położnymi tego rodzaju 
wzmożoną odpowiedzialność z tytułu wykonywanego zawodu ponoszą także m.in. leka-
rze, diagności laboratoryjni, adwokaci, radcowie prawni, notariusze. Z jednego z orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego (z 2 lipca 2007 roku, sprawa K 41/05) wynika, że osoba 
wykonująca zawód zaufania publicznego musi spełniać określone warunki. Poza, co jest 
oczywiste, odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi osoba wykonująca zawód zau-
fania publicznego musi wykazywać się odpowiednimi kwalifikacjami etyczny-
mi oraz moralnymi (np. nieskazitelny charakter, rękojmia prawidłowego wykonywania 
zawodu, gotowość przestrzegania wartości etycznych istotnych dla konkretnej profesji). 
Pieczę nad należytym wykonywaniem każdego z zawodów zaufania publicznego spra-
wuje utworzony m.in. dla tego celu samorząd zawodowy danej profesji. 

3. Przepis art. 36 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o samorządzie zawodowym pielęgnia-
rek i położnych przewiduje odpowiedzialność zawodową dla jego członków w związku 
z  opuszczeniem się przewinienia zawodowego. Zarazem przepis ten pojęcie 
„przewinienia zawodowego” definiuje jako naruszenie zasad etyki zawodowej lub prze-
pisów dotyczących wykonywania zawodu. 

4. Pojęcie „naruszenia przepisów dotyczących wykonywania zawodu” w dalszych przepi-
sach dotyczących odpowiedzialności zawodowej na gruncie ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych nie zostało zdefiniowane. W aktach prawnych odnoszących się do 
wykonywania obu profesji (pielęgniarki oraz położnej), np. w ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, czy też ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o  działalności leczniczej także pojęcie to nie zostało uściślone. W innych aktach praw-
nych powszechnie obowiązujących, w tym także tych dotyczących wykonywania innych 
zawodów zaufania publicznego brak jest również przepisów umożliwiających w jakikol-
wiek sposób uściślenie pojęcia „przepisów dotyczących wykonywania zawodu”. 

5. Oczywistym jest, że w procesie świadczenia pracy lub wykonywania działalności zawo-
dowej przez pielęgniarki lub położne nierzadko może dochodzić do naruszenia przepi-
sów różnej rangi i o różnym charakterze, które dotyczą podejmowanych i realizowa-
nych czynności zawodowych. Przepisy takie mogą odnosić się chociażby m.in. do sposo-
bu organizacji pracy w podmiocie leczniczym, czasu pracy, odpowiedzialności material-
nej, sposobu realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wobec NFZ, a także sze-
regu innych kwestii łączących się z szeroko rozumianym procesem pracy świadczonej 
przez pielęgniarkę lub położną bez względu na to w jakiej formie prawnej czynności te 
są realizowane.  Innymi słowy te reguły można by także określić jako „przepisy dotyczą-
ce wykonywania zawodu”. 

6. Podejmowanie przewidzianych ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych czynno-
ści przez organy odpowiedzialności zawodowej – w każdym przypadku naruszenia przez 
pielęgniarki lub położne, przepisów które tak jak inni pracownicy lub świadczeniodaw-
cy, są zobowiązane przestrzegać doprowadziłoby do sytuacji, w której nierzadko odpo-
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wiedzialność pracownicza czy cywilna albo też, jak to ma miejsce w przypadku narusze-
nia obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 – administracyjna, byłaby 
zastępowana albo dublowana odpowiedzialnością o specyficznym charakterze tj. odpo-
wiedzialnością zawodową. 

7. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podobnie jak procedura 
karna, której przepisy znajdują posiłkowe zastosowanie na gruncie odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych jest postępowaniem o charakterze represyjnym. 
Głównymi jego celami jest ustalenie obwinionej spośród pielęgniarek i położnych oraz 
pociągnięcie jej do odpowiedzialności za zachowanie sprzeczne z wzorcem wyznaczonym 
przez normę o charakterze prawnym lub etycznym której adresatem może być wyłącznie 
osoba wykonująca zawód pielęgniarki lub położnej. O powyższym przesądza treść przepi-
su 38 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz art. 2 ust. 1 tej usta-
wy, nakładająca na organy samorządu obowiązek sprawowania pieczy nad należytym 
wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne. 

8. Przejęcie przez organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym przy-
padku przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sądy pielęgniarek i położ-
nych zadań w zakresie szerszym niżby to wynikało z przywołanych wyżej przepisów 
w zakresie odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących obowiązku poddania 
się szczepieniu przeciwko COVID-19, adresowanych do wszystkich osób wykonujących 
czynności zawodowe w podmiocie leczniczym bez względu na to czy osoby te wykonują 
jeden z zawodów medycznych czy też jakiekolwiek inny zawód – byłoby wykroczeniem 
poza prawne ramy zakreślające obszar kompetencji organów odpowiedzialności zawo-
dowej pielęgniarek i położnych. Tego rodzaju działanie de facto prowadziłoby również 
do istotnego zróżnicowania odpowiedzialności osób znajdujących się w relewantnej  
sytuacji prawnej, ze szkodą dla pielęgniarek lub położnych. Oto, bowiem z tytułu naru-
szenia określonych norm poprzez zaniechanie poddania się obowiązkowi szczepienia 
przeciwko COVID-19 pielęgniarki i położne poniosłyby raz odpowiedzialność taką jak in-
ne osoby, które także będąc do tego zobowiązane nie poddały się szczepieniu – w posta-
ci kary administracyjnej, a niezależnie od tego, wyłącznie już tylko pielęgniarki i położne 
– z tego samego tytułu odpowiedzialność w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej). 

9. Przepisy ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w art. 37 zd. pierwsze wskazują 
obszary, w których jeden czyn może być zarówno źródłem odpowiedzialności zawodowej 
oraz odpowiedzialności ponoszonej z innego tytułu, której źródłem może być wyłącznie 
postępowanie karne, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscy-
plinarne. Niestosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń ustanowionych w stanie 
zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zagrożone karami pieniężnymi w oparciu 
o art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069, ze zm.) nie stanowi czynu będącego 
przestępstwem, wykroczeniem albo deliktem dyscyplinarnym. Tym samym przypisanie 
równoległej odpowiedzialności pielęgniarce lub położnej w związku z naruszeniem obo-
wiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 poprzez: 
 wymierzenie kary pieniężnej (na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) oraz 
 wszczęcie i prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodo-

wej w celu wymierzenia kary dyscyplinarnej (na podstawie ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych) – 

pozostaje w opozycji do regulacji zawartych w art. 37 ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych. 
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Konkludując: 
Jeden i ten sam czyn, polegający na naruszeniu obowiązku poddania się szczepieniu 
ochronnemu przeciwko COVID-19 i związanej z tym odpowiedzialności ponoszonej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zarazem źródłem odpowiedzialności 
zawodowej ponoszonej przez pielęgniarki i położne na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.   

  
Naczelny Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych 

(-)dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk 

OPINIA PRAWNA 
W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID -19 PRZEZ 

osoby WYKONUJĄCE ZAWÓD MEDYCZNY W PODMIOTACH LECZNICZYCH 
 

 
1.  ZAKRES OPINII 
Celem Opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia się przeciw COVID -19 przez oso-
by wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych? 
Czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia, że osoba jest zaszczepiona czy wystarczy 
tylko oświadczenie. A jeśli tak, to czy pracodawca może to oświadczenie zweryfikować? 
Co w sytuacji, w której osoby były zaszczepione dwoma dawkami i później zachorowały na 
COVID -19 a 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 upłynie np. w kwietniu czy maju b.r.? 
Przedmiotem analizy prawnej są zagadnienia dotyczące ewentualnych sankcji za brak szcze-
pień przez przeciw COVID -19 przez medyków oraz pozostały personel pracujący w podmio-
tach leczniczych (dalej jako „Opinia"). 
 
2. ANALIZA 
Podstawa prawna obowiązku szczepienia 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 2398 - 
dalej jako „Rozporządzenie") wprowadziło od 1 marca 2022 r., obowiązkowe szczepienia 
przeciw COVID-19 dla: 
1) osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15  wietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) w podmiotach wyko-
nujących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czynności zawodowe w tych pod-
miotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 

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

3) studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 
medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 



 

 12 BIULETYN 

 

Wymienione wyżej osoby są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efek-
tem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie 
ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, 
o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie 
COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 
(Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r. 
Obowiązek powyższy ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upły-
nie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2. 
 
Jednocześnie w Rozporządzeniu wskazano, że wyłączone z obowiązku szczepień na COVID-19 
są osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Co w sytuacji, w której osoby były zaszczepione dwoma dawkami i później zachorowały na  
COVID -19 a 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 upłynie np. w kwietniu czy maju b.r. - czy rozporządzenie reguluje taką sytuację? 
Rozporządzenie nie reguluje wprost takiego stanu faktycznego. Niemniej w świetle regulacji 
Rozporządzenia zgodnie z którą: 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 
1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagno-
stycznego w kierunku SARS-CoV-2, 
można przyjąć, że jeżeli osoba była zaszczepiona i zachorowała, ale od pozytywnego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie upłynęło do dnia 1 marca 2022 r. więcej niż 
6 miesięcy, to obowiązek szczepienia jej nie dotyczy, jeśli natomiast termin ten upłynął, to jest 
objęta obowiązkiem szczepienia. 
 
Sankcje za niewypełnienie obowiązku szczepień 
Cytowane Rozporządzenie jest bardzo lakoniczne i jego zapisy nie dają wskazówek: 
• w jaki sposób dyrektor szpitala powinien wyegzekwować obowiązek przeprowadzania 

szczepień ochronnych, ani; 
• jak sprawdzać wypełnienie tego obowiązku przez pracowników, jak również; 
• jakie osoby są uprawnione do wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień 

i jak sprawdzić jego posiadanie; 
 
W Rozporządzeniu nie wskazano żadnych sankcji za niewypełnienie obowiązku szczepień, jak 
również nie wyposażono pracodawcy bezpośrednio w narzędzia, aby mógł żądać od pracowni-
ków  przedłożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o zdrowotnych przeciwwskazaniach 
do szczepień. 
Zatem, to do pracodawcy należy decyzja jak postępować z niezaszczepionym pracownikiem 
wykonującym zawód medyczny. 
Niemniej, należy przychylić się do głosów doktryny komentujących przedmiotowe zapisy  
Rozporządzenia (tak: Aleksandra Baranowska-Górecka) i wskazać, że ponieważ Rozporządze-
nie statuuje obowiązek poddania się określonej grupy zawodowej szczepieniu, to pracodawca 
ma jednocześnie uprawnienie do tego, aby na podstawie okazanych dokumentów fakt realiza-
cji tego obowiązku zweryfikować a wynika to z art 221 § 4 i § 5 Kodeksu pracy. 
Zgodnie z powołanym przepisem pracodawca może żądać podania innych danych osobowych 
niż określone w § 1 i 3 art. 221 Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania upraw-
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nienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Co do zasady udostępnienie 
pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której 
dane dotyczą. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Czy pracodawcą ma prawo żądać zaświadczenia, że osoba jest zaszczepiona czy wystarczy tyl-
ko oświadczenie. 
Pracodawca - w oparciu o powołane wyżej przepisy Kodeksu pracy (a nie Rozporządzenia) ma 
prawo zażądać oświadczenia od pracownika. Nie ma natomiast podstawy prawnej do żądania 
od pracownika przedstawienia zaświadczenia. Z żadnego też przepisu prawa nie wynika, kto 
jest podmiotem uprawnionym do wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień, 
które to zaświadczenie byłoby podstawą do zwolnienia z obowiązku szczepienia wskazanego 
w Rozporządzeniu. 
Mając powyższe na uwadze, w sytuacji, gdy pracownik nie złoży oświadczenia o posiadaniu 
przeciwwskazania do szczepienia albo złoży oświadczenie o braku poddania się szczepieniu 
przeciwko COVID-19, to należy uznać, że osoba taka nie zrealizowała obowiązku wynikającego 
z Rozporządzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Czy pracodawca może oświadczenie zweryfikować? 
Przepisy nie dają pracodawcy narzędzi do samodzielnej weryfikacji złożonych oświadczeń 
w tym zakresie. 
 
Możliwości wynikające z Kodeksu pracy 
Odpowiedź na pytanie: 
Co może zrobić pracodawca w przypadku nie zaszczepienia się przeciw COVID -19 przez osoby 
wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych? 
W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia o posiadaniu przeciwwskazania do szcze-
pienia albo złoży oświadczenie o braku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19, praco-
dawcy pozostają instrumenty wynikające z Kodeksu pracy, których zastosowanie 
oczywiście podlega ocenie sądu. 
I tak: 
Pracodawca może - o ile będą ku temu możliwości organizacyjne - skorzystać z wypowiedzenia 
zmieniającego warunków pracy (art 42 Kodeksu pracy) i przenieść pracownika do pracy tam, 
gdzie osoba niezaszczepiona będzie wykonywała pracę w sposób nie stwarzający zagrożenia 
ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób. Co z racji tego, że mamy do czynie-
nia z zawodami medycznymi o konkretnych specjalizacjach i kompetencjach, może okazać się 
w wielu przypadkach możliwością czysto teoretyczną. 
Pracodawca - jak w każdej innej sytuacji, kiedy pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy -
ma także możliwość skorzystania z wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem wskazując 
jako przyczynę np. niezrealizowanie przez pracownika obowiązku wynikającego z powszechnie 
obowiązującego przepisu prawa i stwarzanie zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 innych osób. 
Oczywiście, w każdym z powyższych przypadków pracownik ma prawo odwołania się do sądu 
pracy celem rozstrzygnięcia przez sąd czy działanie pracodawcy było zgodne z prawem. 
 
Kary pieniężne 
Pracodawca nie ma uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 108 Kodeksu 
pracy ani za niezłożenie oświadczenia o zaszczepieniu, ani za niezłożenie oświadczenia o posia-
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daniu przeciwwskazania do szczepienia czy też za złożenie oświadczenia o braku pod-
dania się szczepieniu przeciwko COVID-19, ponieważ kary te mogą być nałożone tylko 
w enumeratywnie  wymienionych przypadkach,  czyli:  nieprzestrzeganie  przez pra-
cownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 
 
Inna kara pieniężna pojawia się w art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - dalej jako 
„Ustawa”, zgodnie z którym: 
Kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa m.in. w art. 46 ust. 
4 pkt 7 podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł. 
Jednak kara pieniężna wskazana w Ustawie nakładana jest już poza pracodawcą bo 
w drodze decyzji administracyjnej przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny 
i państwowy graniczny inspektor sanitarny i również podlega kontroli sądowej. 
Nałożenie tej kary oraz jej egzekwowanie w praktyce może napotkać na trudności 
w związku z licznymi wątpliwościami co do podstawy prawnej wydania Rozporządzenia 
a zatem jego obowiązywania. 
W art. 46 ust. 4 pkt 7 Ustawy wskazano bowiem: 
W rozporządzeniach można ustanowić obowiązek przeprowadzenia szczepień ochron-
nych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj 
przeprowadzanych szczepień ochronnych. 
Z kolei art. 46 ust. 3 Ustawy wskazuje: 
Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do 
spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne 
osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom 
i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1. 
Art. 3 ust. 1 odwołuje do wykazu z załącznika do Ustawy. A w załączniku nie ma  
Covid-19. 
 
Zatem, możliwa jest również sytuacja, w której pracownik zostanie ukarany przez sane-
pid w drodze administracyjnej, ale odwoła się do sądu, a sąd uzna, że nie ma podstawy 
prawnej do obowiązkowego szczepienia, bo nie ma jej w Ustawie. 
Mając na względzie brak spójności w przepisach prawa w zakresie przedmiotu Opinii, 
nie jest możliwe zajęcie jednoznacznego stanowiska, które sprawdziłoby się w przy-
szłych, ewentualnych procesach sądowych związanych z kontrolą postępowania praco-
dawców i organów administracyjnych. 
 

MONIKA DRAB 
Radca Prawny 

WA-5231 
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Stanowisko nr 56 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej  
jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej  

opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej 
 

 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związku z drastycznym wzrostem 
koszów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych podstawowej opie-
ki zdrowotnej stoi na stanowisku, iż konieczne jest zwiększenie wysokości stawki kapitacyjnej 
oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych dla świadczeń realizowanych przez pielę-
gniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielę-
gniarki szkolnej. 
 Zasadne i konieczne jest także podwyższenie współczynników odpowiednich dla właści-
wej grupy wiekowej dla świadczeniobiorcy oraz wprowadzenie dla nich dodatkowych grup 
wiekowych: osoby w wieku od 7. do 39. roku życia – współczynnik 1,0; osoby w wieku od 40. 
do 65. roku życia – współczynnik 1,2; osoby w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 
2,7; osoby w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 3,1. 
 W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych konieczne jest wprowadze-
nie świadczenia dodatkowo finansowanego w zakresie zadań pielęgniarki POZ dla pacjentów 
oczekujących na objęcie opieką długoterminową domową lub hospicyjną, którzy otrzymali 40 
lub mniej punktów w skali Barthel, lecz nadal pozostają pod opieką pielęgniarki POZ. 
 Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związku z rosnącą infla-
cją następuje znaczący wzrost kosztów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów 
leczniczych. Rosną koszty zakupu wyrobów medycznych, materiałów biurowych, wzrastają 
koszty wdrażania i utrzymania informatyzacji, dojazdu do pacjenta, opłat za czynsze, energię 
elektryczną, ogrzewanie, przygotowanie gabinetów do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym, 
utylizacja odpadów medycznych oraz innych zewnętrznych usług księgowych. 
 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, iż otrzymywane środ-
ki finansowe w wysokości 3% ryczałtu w celu utrzymania stanu gotowości do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w reżimie sanitarnym, pokrywają tylko w części koszty zapotrzebowania na 
środki ochrony osobistej dla pacjentów, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego 
oraz utylizację odpadów medycznych. 
 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż pielęgniarki i położne 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19 w 
miejscu zamieszkania, często są to pacjenci z chorobami współistniejącymi wymagającymi za-
chowania ciągłości leczenia i pielęgnacji. Należy podkreślić, iż powyższe nie znajduje odzwier-
ciedlenia w dodatkowym finansowaniu świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne 
podstawowej opieki zdrowotnej, bowiem w zdecydowanej większości należą one do grupy wy-
sokiego ryzyka ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem, szczególnie w miejscu za-
mieszkania. 
 

 
 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP 

Joanna Walewander Zofia Małas 
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Data:   20.01.2022 r. 
Znak sprawy:   DSOZ-DPZ.401.5.2022 

2022.17309.KABA 
Adresat: 

Pani Zofia Małas 
Prezes NRPiP 
 
Pani Joanna Walawander 
Sekretarz NRPiP 

 

Odpowiedź w sprawie Stanowiska nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 11 stycznia 2022 r.  
 
Szanowna Pani Prezes, 
odnosząc się do postulatów przekazanych w ww. Stanowisku, w sprawie zwiększenia wartości 
rocznej stawki kapitacyjnej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki pod-
stawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkol-
nej, w tym na funkcjonowanie praktyk pielęgniarskich czy podmiotów podstawowej opieki 
zdrowotnej uprzejmie informuję, że zmiany finansowe w tym obszarze świadczeń nastąpią  
na podstawie realizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej1, a także rekomendacji  
Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej2, zatwierdzonych i przekazanych 
do realizacji przez Ministra Zdrowia. 
 
Z uwagi na wymogi ustawowe oraz rozpoczęty proces przygotowywania systemu ochrony 
zdrowia do pełnego wdrożenia opieki koordynowanej w poz, zadania dotyczące zmian trakto-
wane są priorytetowo z uwzględnieniem wielu nowych aspektów systemowych, w tym  
również finansowych. Z tego względu przewidywane regulacje będą dotyczyły szerszego  
kontekstu zadaniowego określającego wartość stawki kapitacyjnej.  
Poszczególne zmiany będą wdrażane stopniowo, a finansowanie będzie rosło adekwatnie  
do zwiększającego się zakresu zadań związanych z koordynacją opieki nad pacjentami w róż-
nym wieku, stanie zdrowia i choroby, a także wydolności w samoopiece wg. skali Barthel. 
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.), 
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Min. Zdrow. poz.49). 
 
 

Z poważaniem 
 

Bernard Waśko 
Zastępca Prezesa ds. Medycznych 

/Dokument podpisany elektronicznie/ 
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NIPiP-NRPiP-DM.0025.14.2.2022.MK      Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r. 
 
 

Pani 
Marlena Maląg 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 
 
Szanowna Pani Minister 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję, iż w związku z planowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwołaniem grupy roboczej, któ-
ra wypracuje wspólne stanowisko w zakresie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej, a także stworzenia me-
chanizmu zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach pielęgniarskiej opieki długo-
terminowej, proszę o uwzględnienie udziału w pracach grupy roboczej przedstawicieli Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od wielu lat przedstawiała propozycje rozwiązań w zakresie 
możliwości finansowania domów pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach pie-
lęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Samorząd pielęgniarek i położnych wielokrotnie wskazy-
wał, iż mieszkańcy domów pomocy społecznej są osobami niesamodzielnymi, przewlekle chorymi i wy-
magającymi całodobowej, profesjonalnej opieki pielęgniarki. 
 
Pragnę podkreślić, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dołoży wszelkich starań, aby współpraca z 
przedstawicielami Ministerstw w powyższym zakresie w konsekwencji doprowadziła do zabezpieczenia 
kadry pielęgniarek w domach pomocy społecznej. 
 

Wiceprezes NRPiP 
Mariola Łodzińska 

 
 
 
 

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

Pani 
Mariola Łodzińska 
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

 
Szanowna Pani Prezes, 
w nawiązaniu do pisma z dnia 3 lutego br., znak NIPiP-NRPiP-DM.0025.14.2.2022.MK, bardzo dziękuję 
za deklarację współpracy w zakresie wypracowania rozwiązań finansowania świadczeń pielęgniarskich 
dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej w tych  
jednostkach. 

Zapewniam, że zagadnienia związane ze świadczeniem usług pielęgniarskich w domach pomocy 
społecznej, różnym statusem pracowników medycznych zatrudnionych w tych placówkach oraz w pod-
miotach ochrony zdrowia stanowią są postrzegane jako niezwykle istotne i od dłuższego czasu przed-
miotem stosownych analiz. Rozmowy dotyczące wprowadzenia zmian w powyższym zakresie, toczyły 
się w ramach spotkań roboczych przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  
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i Ministerstwa Zdrowia w roku 2018 i 2019, jednakże wówczas nie udało się wypracować satysfakcjonu-
jących rozwiązań. 

Kwestia usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej zauważona została także przez  
Radę Pomocy Społecznej, co zaowocowało powołaniem w jej ramach Zespołu ds. Rekomendacji  
w zakresie usług medycznych, pielęgniarskich i opiekuńczych w domach pomocy społecznej. 

Na spotkaniu przedstawicieli tut. resortu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz człon-
kami ww. Zespołu, które odbyło się lipcu 2021 r., przedstawione zostały propozycje rozwiązania proble-
mu finansowania wynagrodzeń personelu medycznego, w domach pomocy społecznej, w tym poprzez 
przeniesienie środków NFZ z POZ na etaty pielęgniarskie w dps, refundację lub dofinansowanie przez 
NFZ etatów pielęgniarskich, określenie wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek w poszczególnych typach 
domów oraz poszerzenie uprawnień opiekunów medycznych. Propozycje te zostały także pisemnie 
przekazane do Ministerstwa Zdrowia. 

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie prowadzi prace kon-
cepcyjne dotyczące możliwości rozwiązania problemów. Ewentualne regulacje prawne w tym zakresie 
zostaną wypracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, dotychczasowe spotkania mają charakter 
roboczy. 

Z poważaniem 
Stanisław Szwed 

SEKRETARZ STANU  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Prof. dr hab. Maria Kózka        Kraków; 2022-03-06 
Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa  
31-501 Kraków, ul. Kopernika 25  
e-mail: maria.kozka@uj.edu.pl 

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

 
Szanowna Pani Prezes, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2022 roku (znak: NIPIP-NRPIP-DM.025.28.2022.MK) 
w sprawie weryfikacji opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dz. farma-
cji klinicznej, dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielę-
gniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji oraz prośby dr Pawła Witta 
o wyjaśnienie treści ww. opinii przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie. 
 
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej określa ustawa o zawodach pielęgniarki 
i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U 2011, Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). W artykule 
4 ww. ustawy wskazano, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjen-
ta; 2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3) planowaniu i sprawowaniu 
opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych 
czynności ratunkowych; 5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i reha-
bilitacji; 6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 7) edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia. Niekwestionowanym warunkiem wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej, zgodnie z prawem (art. 11 ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej) 
jest jego wykonywanie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz  
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 



 

 19 BIULETYN 

Odnosząc się do opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dz. farmacji 
klinicznej, dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielę-
gniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji należy zgodzić się z jej treścią 
w odniesieniu do zapisów tj.: 
1) podstawą podania przez pielęgniarkę, położną leku w warunkach ambulatoryjnych jak 
i domowych jest udokumentowane zlecenie lekarskie, które powinno zawierać oprócz nazwy 
leku, dawki, sposobu i czasokresu podawania również zapis o tym, że zlecenie należy wykonać 
w domu pacjenta; 
2) następstwem każdego leku, obok pożądanych efektów terapeutycznych może być następ-
stwem różnego rodzaju niepożądanych działań. Są one opisane w charakterystykach produk-
tów leczniczych i na ulotkach dołączonych do leków; 
3) pielęgniarki realizując zlecenia lekarskie są zobowiązane zapoznać się z nimi; 
4) u osoby prawidłowo umięśnionej, największą objętość leku (do 5 ml) można wstrzyknąć 
w okolicę pośladkową tylną. 
Natomiast nie można zgodzić się z zapisem o treści: Jeżeli istnieje konieczność podania objęto-
ści leku przekraczającej 5 ml lub konieczność jednoczasowego podania dwóch leków wtedy 
drugi lek należy wstrzyknąć przez tę samą igłę, ale po uprzedniej zmianie jej kierunku. Powyż-
szy zapis jest niezgodny z aktualną wiedzą medyczną, do której stosowania zobowiązana jest 
pielęgniarka i położna w wykonywaniu zawodu. 
 
Pielęgniarka i położna realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków ma obowiązek 
zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w charakterystyce produktu 
leczniczego jak również w ulotce i stosować zalecenia producenta. W zdecydowanej większo-
ści leków charakterystyka produktu leczniczego określa interakcje z wybranymi grupami  
leków, a nie z konkretną postacią leku. W związku z powyższym nie można przewidzieć inte-
rakcji właściwości farmakodynamicznych i właściwości farmakokinetycznych wielu leków  
podanych jednocześnie i skutków zachodzących między nimi interakcji, a w szczególności 
w przypadku podania ich poprzez wykonanie iniekcji metodą jednego wkłucia. Nie zawsze  
interakcje zachodzące pomiędzy lekami są widoczne (osad, zmiana konsystencji czy barwy). 
 
Zgodnie z aktualnymi i wiarygodnymi wynikami badań, technika wykonania iniekcji domięśnio-
wej zakłada wkłucie igły pod kątem 90 stopni. Dowody potwierdzają, że kąt 90 stopni wkłucia 
igły do wstrzykiwań domięśniowych jako najbardziej skuteczny pod względem komfortu pa-
cjenta, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego [Pamela K. Strohfus, Oya Paugh, 
Chelsea Tindell, Paula Molina-Shaver: Evidence calls for practice change in intramuscular injec-
tion technigues. Journal of Nursing Education and Practice, 2018; 8 (2): 83-92. DOI: 10.5430/
jnep.v8n2p83; Shepherd E.: Injection technique 1: administering drugs via the intramuscular 
route. Nursing Time, 2018;115 (8): 23-25 [online]; Ogston-Tuck S.: Intramuscular injection 
technique: an evidence-based approach. Nursing Standard; 2014; 29 (4):52-59; Greenway K 
(2014) Rituals in nursing: intramuscular injection. Journal of Clinical Nursing, 2014; 23  
(23-24):3583-3588]. 
 
Wobec powyższego każdorazowa zmiana kierunku igły skutkuje zmianą kąta wkłucia i jest 
techniką niewłaściwą wykonywania wstrzyknięć domięśniowych i nie może być rekomendo-
wana dla praktyki. 
Być może w opracowaniu opinii Pani prof. dr hab. Wiela Hojeńska, Konsultant Krajowy  
w dz. farmacji klinicznej korzystała z piśmiennictwa krajowego, np. Dzirba A. Wstrzyknięcia 
domięśniowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, Wyd. 1 2010, Wyd. 2 2021; Ciecha-
niewicz W., Łoś E., Grochans E. Wstrzyknięcia i wlewy dożylne. Państwowy Zakład Wydaw-
nictw Lekarskich PZWL, Warszawa 2014, których znajdują się zapisy o treści: 
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• największą objętość można podać w okolicę pośladkową tylną, tj. 5 ml u osoby z prawidło-
wym umięśnieniem, a jeśli jest potrzeba podania większej objętości lub jednocześnie dwóch 
leków, to należy podać drugi lek przez tę samą igłę po zmianie jej kierunku. W opisany sposób 
maksymalnie można podać do 10 ml leku [Dzirba A, 2021]; 
• w przypadku objętości leku większej niż 5 ml lub przy podawaniu dwóch różnych leków na-
leży zastosować technikę zmiany kierunku igły do podania kolejnego leku lub kolejnej porcji 
przewyższającej 5 ml. Po wstrzyknięciu pierwszej porcji leku należy lewą ręką rozciągnąć skórę, 
jak do wkłucia, a prawą wyciągnąć igłę z tkanek do 1/4 długości, zmienić kąt wkłucia o około 
20 stopni i wprowadzić ponownie igłę w tkanki na potrzebną głębokość, po czym dołączyć 
strzykawkę z kolejnym lekiem i zaaspirować [Ciechaniewicz W, Łoś E., Grochans E., 2014]. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że zamieszczony przez Panią prof. dr hab. Wielę Hojeńską, 
Konsultanta Krajowego w dz. farmacji klinicznej w piśmie z dnia 12.01.2022 roku, zapis o tre-
ści: Jeżeli istnieje konieczność podania objętości leku przekraczającej 5 ml lub konieczność jed-
noczasowego podania dwóch leków wtedy drugi lek należy wstrzyknąć przez tę samą igłę, ale 
po uprzedniej zmianie jej kierunku nie jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy medycznej 
i nie może być rekomendowany do stosowania przez pracowników opieki zdrowotnej 
uprawnionych do wykonywania iniekcji domięśniowych.  
 

Poprawna treść zapisu powinien mieć brzmienie: 
Jeżeli istnieje konieczność podania objętości leku przekraczającej 5 ml (mięsień 
pośladowy) lub konieczność jednoczasowego podania dwóch leków w iniekcji 
domięśniowej, wtedy drugą objętość lub drugi lek należy wstrzyknąć w inne 
miejsce wykonując kolejne wkłucie domięśniowe. 
 
Z wyrazami szacunku, 

Prof. dr hab. Maria Kózka  
(podpis elektroniczny) 

Kto poniesie odpowiedzialność  
za wdrożenie do pracy obcokrajowca? 

  
Uwaga – ważne informacje dotyczące odpowiedzialności pielęgniarki oraz położnej nadzoru-
jącej pracę osoby, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich UE 
i została skierowana do pracy w podmiocie leczniczym na mocy decyzji Ministra Zdrowia. 
 
MARIOLA ŁODZINSKA - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
MONIKA DRAB - radca prawny, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
 

O brakach kadr pielęgniarsko-położniczych w Polsce mówimy od bardzo wielu lat, 
a potwierdzeniem tego są opracowywane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych rapor-
ty. Czas pokazuje, że nasze prognozy to nic innego, jak samospełniająca się przepowiednia, 
tyle że z bardziej przerażającym scenariuszem. Raport przekazany Ministrowi Zdrowia z dany-
mi z 2021 roku powinien być motywatorem do włączenia przycisku POWER do działania i dys-
kusji, co zrobić, aby temu zaradzić. Kolejne dane, opracowane na podstawie Centralnego Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych z grudnia 2021 r. wskazały, że średnia wieku pielęgniarki wzrosła 
do 53,64 lat, a położnej 51,06. Biorąc pod uwagę to, że w roku 2021 wygaszono z powodu  
zgonu 1713 praw wykonywania zawodu (w roku 2020 było 1314), skreślono z powodu wyjaz-
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du za granicę 148 osób, a zaprzestały wykonywać zawód 4472 osoby, to nie jest to optymi-
styczna perspektywa, pomimo rosnącej liczby pielęgniarek i położnych w CRPiP - 348421  
(w roku 2020 było 343003). 

Stan zasobów kadrowych polskiego pielęgniarstwa i położnictwa jest przedmiotem 
trwającej dyskusji oraz nowych i bardziej niepokojących raportów do Ministerstwa Zdrowia 
w zakresie nadchodzącej katastrofy. W odpowiedzi na nasz alarm MZ wprowadza coraz to 
nowsze, alternatywne rozwiązania, ale bez udziału samorządu, pomimo sprzeciwu i licznych 
zastrzeżeń. Jednym z takich rozwiązań w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), które dopuszczają możliwość 
pracy obcokrajowców w zawodzie pielęgniarki i położnej na podstawie decyzji administracyj-
nej. Można zatem uznać, że tym samym minister zdrowia odebrał samorządowi kompeten-
cje do stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej obcokrajowcom, któ-
re były mu przypisane z mocy ustawy. Nowe przepisy sprowadziły korporację zawodową do 
instytucji, która ma być wykonawcą decyzji ministra zdrowia, ma przyznać prawo wykonywa-
nia zawodu, wydać dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wy-
konywania zawodu położnej” w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji i wpisać pielę-
gniarkę albo położną do rejestru. 

 
Oświadczenie, a nie egzamin ze znajomości języka 
Duży niepokój budzą nowe prze-pisy, które nie egzekwują znajomości języka polskie-

go w mowie i piśmie na podstawie egzaminu z języka polskiego, a jedynie na podstawie 
oświadczenia obcokrajowca, który deklaruje, że ją posiada. 

Trudno obarczać winą za takie rozwiązanie nasze koleżanki i kolegów z innych, pozau-
nijnych krajów, które chcą pracować w Polsce, tym bardziej, że sami również korzystaliśmy 
i korzystamy z możliwości pracy poza granicami kraju, jednak przepisy w tym zakresie w róż-
nych państwach są bardzo rygorystyczne i jednolite, a znajomość języka w mowie, piśmie 
i  rozumieniu wyśrubowana tym bardziej, że dotyczy nomenklatury medycznej. Oprócz  
komunikacji interpersonalnej w języku polskim konieczna jest realizacja zleceń lekarskich, 
wypełnianie dokumentacji medycznej. Minister zdrowia, „wychodząc naprzeciw” tym oba-
wom, wskazał w ustawie, że pielęgniarka lub położna obcokrajowiec otrzyma swojego 
„anioła stróża” w postaci pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu 
z  danego oddziału, gdzie przez okres roku będzie pracować pod nadzorem. Rodzi się zatem 
pytanie, kto poniesie odpowiedzialność za zdarzenia medyczne, które mogą powstać 
w  związku z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

 
Podstawa do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz położnej, która uzyskała kwa-

lifikacje poza terytorium państw członkowskich UE 
Na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu za-

pewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr 
medycznych (Dz.U. 2020 poz. 2401) wprowadzona została bardzo istotna zmiana do ustawy 
z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 
i  493) - dalej jako „Ustawa”. Mianowicie dodany został art. 358. Ustęp pierwszy tego przepi-
su wskazuje, że: 

Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz przy-
znać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, na określony zakres czynności 
zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 
jeżeli spełnia określone warunki wymienione w powołanym przepisie. 
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Warunków tych jest siedem, od złożenia oświadczenia o znajomości języka polskiego, 
po doświadczenie zawodowe minimum 3-letnie, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat, po posia-
danie odpowiedniego dyplomu. 

Zgody udziela minister właściwy do spraw zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, 
której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji określa się zakres czynności 
zawodowych oraz okres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Na podstawie takiej decyzji Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przyznaje prawo 
wykonywania zawodu dla pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej, na określony 
zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji. 

Jednocześnie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru pie-
lęgniarek i rejestru położnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może jednak odmó-
wić wydania prawa wykonywania zawodu, niezwłocznie informując o tym ministra właściwe-
go do spraw zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia. 

Podmiot leczniczy zatrudnia pielęgniarkę lub położną na podstawie umowy o pracę na 
czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu ważności prawa wykonywania zawodu. 
Pielęgniarka lub położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, wykonuje zawód przez 
okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika pod-
miotu. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NADZOROWANIE NIE MOGĄ PONOSIĆ PIELĘGNIARKI  

I POŁOŻNE NADZORUJĄCE, BOWIEM NIE PONOSZĄ ONE TZW. WINY W NADZORZE, KTÓRA 
JEST WYŁĄCZONA, GDY OSOBA NIE MA WPŁYWU NA ZATRUDNIENIE PODWŁADNEGO ORAZ 
PODWŁADNY NIE MA ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI. 

 Warunkowe prawo do wykonywania zawodu 
Jednocześnie w ustępie 14 tego samego artykułu (35a) ustawy, ustawodawca dał możli-

wość udzielenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznanie wa-
runkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia jedynie cztery 
warunki, określone w art. 353 ust. 1 pkt 3-5 i 7. 

Zatem pielęgniarka albo położna, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej 
poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej nie musi (art. 358 ust. 1 pkt 1, 2, 6): 

1) złożyć oświadczenia, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wy-
konywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych; 

2) uzyskać zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające-
go wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego za-trudnienia ze 
wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem; 

6) posiadać co najmniej 3-letnie-go doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub 
położna, uzyskanego w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia. 

Jeżeli pielęgniarka lub położna posiada jednak co najmniej 3-letnie doświadczenie za-
wodowe i uzyskała je w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, to 
może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu. 

A w przypadku, gdy nie posiada 3-letniego doświadczenia zawodowego, może uzyskać 
zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej. 

Powyższych zgód udziela minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji wskazuje się, czy 
dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo 
położnej. 

Na podstawie takiej decyzji Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przyznaje warun-
kowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowe prawo wykonywania zawodu 
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położnej. Może jednak odmówić przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu, nie-
zwłocznie informując o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazując przyczyny takie-
go rozstrzygnięcia. 

Kluczowe jest jednak to, że jeżeli Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odmówi 
przyznania prawa wykonywania zawodu, to i tak do dnia prawomocnego zakończenia postę-
powania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarka albo położna może 
wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji i jest w tym czasie uzna-
wana za pielęgniarkę albo położną posiadającą odpowiednie prawo wykonywania zawodu. 

Dopiero w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygod-
nych informacji o tym, że wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub 
położną stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister właściwy do spraw zdro-
wia cofnie takiej pielęgniarce lub położnej zgodę w drodze decyzji administracyjnej. 

Powyżej przywołane zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne spoza 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej mają istotne znaczenie dla określenia po-
ziomu ryzyka i odpowiedzialności. 

Jeśli bowiem do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej zostaną dopuszczone 
osoby, które nie spełniają wymagań w zakresie językowym, jak również nie po-siadają odpo-
wiednio długiego do-świadczenia w zawodzie, którym same Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych nie przyznały prawa wykonywania zawodu, to można się spodziewać zwiększo-
nego ryzyka podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za błędy medyczne. 

 
Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych nadzorujących 
Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że przepisy nie regulują odrębnie zasad od-

powiedzialności pielęgniarek i położnych nadzorujących osoby, które uzyskały kwalifikacje po-
za terytorium państw członkowskich. Oznacza to, że odpowiedzialność zawodowa, karna,  
cywilna pozostaje bez zmian. 

Odpowiedzialność cywilna, w odróżnieniu od odpowiedzialności zawodowej czy karnej, 
jest odpowiedzialnością majątkową. W ramach odpowiedzialności cywilnej pielęgniarka czy 
położna, która dopuściła się błędu w sztuce lekarskiej, nie poniesie określonej kary, jednak 
w razie niekorzystanego rozstrzygnięcia sądowego będzie mogła zostać zobowiązana do wy-
płaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego pacjenta. 

Oczywiście, aby taka odpowiedzialność powstała, muszą zostać spełnione przesłanki, 
na które w procesie poszkodowany musi przedłożyć określony materiał dowodowy, a sąd zasą-
dzić określone odszkodowanie. Zatem odpowiedzialność ta nie jest niejako „automatyczna”. 
Musi powstać konkretna szkoda na zdrowiu lub życiu pacjenta, działanie lub zaniechanie pielę-
gniarki czy położnej, które było niezgodne z wiedzą i sztuką medyczną, a dodatkowo musi ist-
nieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą na zdrowiu lub życiu pacjenta, a niewłaściwym 
działaniem lub zaniechaniem ze strony pielęgniarki czy położnej. Takie są zasady generalne od-
powiedzialności cywilnej tak pielęgniarek i położnych, jak i lekarzy. 

Jednak w przypadku, gdy kierownik podmiotu leczniczego zatrudnia pielęgniarkę czy 
położną na podstawie umowy o pracę, która będzie wykonywała pracę w związku z decyzją 
ministra właściwego do spraw zdrowia, to podmiot leczniczy ponosić będzie odpowiedzial-
ność za jej działania i zaniechania, a nie pielęgniarka czy położna nadzorująca jej pracę. Od-
powiedzialność będzie miała bowiem charakter pracowniczy. Wynika to z art. 120 § i Kodeksu 
pracy, zgodnie z którym: 

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pra-
cowniczych szkody osobie trzeciej zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie praco-
dawca. 
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Wina w nadzorze pielęgniarki lub położnej nadzorującej 
Pielęgniarka, położna, niezależnie od tego, czy nadzoruje pracę innej pielęgniarki, po-

łożnej, czy nie, to w zakresie odpowiedzialności cywilnej ponosi odpowiedzialność w zależno-
ści od podstawy zatrudnienia: 

Jeżeli pielęgniarka lub położna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za po-
pełnione przez nią błędy medyczne odpowiada wyłącz-nie pracodawca. 

Jeżeli pielęgniarka lub położna świadczy usługi na podstawie kontraktu z podmiotem 
leczniczym, to za skutki błędu medycznego odpowiadają zarówno podmiot leczniczy, jak i pie-
lęgniarka. Jest to odpowiedzialność solidarna, gdyż każda ze stron odpowiada za całość roszczeń. 

Jednak w sytuacji, gdy sprawuje nadzór nad osobą, na zatrudnienie której nie miała 
wpływu, osoba ta dodatkowo nie posiada wszystkich kwalifikacji koniecznych do samodzielne-
go wykonywania zawodu i zarówno ustawodawca, jak i kierownik podmiotu leczniczego decy-
duje się na powierzenie wykonania świadczeń medycznych takiej osobie, to pielęgniarka, po-
łożna nie odpowiada za błędy popełnione przez nadzorowaną pielęgniarkę czy położną. Wa-
runkiem bowiem odpowiedzialności jest zawsze przypisanie winy. 

 
Rekomendacje dla pielęgniarki lub położnej nadzorującej 
Ponieważ w sytuacjach spornych może powstać polemika i poszukiwanie osób win-

nych, gdy np. pacjent umrze, to pielęgniarka i położna, która zdecydowała się na objęcie nad-
zoru nad pielęgniarką, położną, która uzyskała zgodę w drodze decyzji ministra właściwego do 
spraw zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna zadbać, aby: 

Otrzymać od kierownika podmiotu leczniczego polecenie nadzorowania wraz z okre-
śleniem zakresu czynności zawodowych, które będzie wykonywała nadzorowana pielęgniar-
ka czy położna. Wynika to z tego, że dodatkowe czynności nadzorcze nad osobami, które uzy-
skały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich, nie leżą w zakresie typowych obo-
wiązków pielęgniarki i położnej. 

Zapoznać się z zakresem czynności zawodowych nadzorowanej pielęgniarki, położnej. 
Zakres tych czynności wynikać powinien z decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia. Kie-
rownik podmiotu leczniczego powinien przekazać pielęgniarce, położnej nadzorującej, jakie 
czynności w ramach decyzji zostały powierzone pielęgniarce, położnej spoza UE. 

Rozważyć - w zależności od rodzaju czynności zawartych w decyzji, czy możliwym bę-
dzie należyte sprawowanie nadzoru. Niewątpliwie czynności pielęgnacyjne będą wymagać 
mniejszego zaangażowania w nadzorze niż czynności instrumentalne, które będą też rodziły 
większe ryzyko błędu. 

Odmówić wykonania polecenia nadzorowania pielęgniarki, położnej, która otrzymała 
warunkowe prawo wykonywania zawodu, a zakres czynności zawartych w decyzji ministra 
właściwego do spraw zdrowia rodzi ryzyko, że przy jednoczesnym wykonywaniu swoich obo-
wiązków nie będzie w stanie należycie sprawować nadzoru nad osobą, która nie ma pełnych 
kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia do wykonania świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pozostałych uprawnień wynikających z ustawy o 
zawodach pielęgniarki i położnej. 

 
Odpowiedzialność Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw zdrowia 
Niewątpliwie sytuację, w której świadczeń zdrowotnych na mocy decyzji ministra wła-

ściwego do spraw zdrowia może udzielać osoba, której Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-
nych odmówiła przyznania prawa wykonywania zawodu, która nie posiada odpowiedniej zna-
jomości języka polskiego, a także doświadczenia, można rozważać w kontekście odpowiedzial-
ności Skarbu Państwa. 

Władza publiczna ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez nie-
zgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu tej władzy (art. 417 § 1 k.c), 
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 jak również za szkodę, która powstała w związku z wydaniem aktu normatywnego (art. 4171 § 
1 k.c), prawomocnego orzeczenia albo ostatecznej decyzji (art. 4171 § 2 k.c), jak również 
w związku z niewydaniem orzeczenia, decyzji (art. 4171 § 3 k.c.) albo aktu normatywnego (art. 
4171 § 4 k.c), gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. 

Dodatkowo taka odpowiedzialność może zaistnieć nie tylko w wypadku szkody wyrzą-
dzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie, ale także w sytuacji, gdy szkoda 
wyrządzona jest przez zgodne (legalne) wykonywanie władzy publicznej - w sytuacji, kiedy 
działania, które są wykonywane dla dobra ogółu, np. konieczność zorganizowania większej ilo-
ści kadry medycznej w związku z epidemią, powodują jednak szkody u jednostki. W tym przy-
padku u pacjenta, nad którym opiekę sprawowała pielęgniarka, położna dopuszczona do pracy 
pomimo „ułomnego” prawa wykonywania zawodu. Stanowi o tym art. 4172 Kodeksu cywilnego: 

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szko-
da na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność 
poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego 
względy słuszności. 

Dlatego w sytuacjach spornych również i ten podmiot może być brany pod uwagę jako 
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez pielęgniarki i położne nieposiadające samo-
dzielnego prawa do wykonywania zawodu, które zostały dopuszczone do pracy na mocy decy-
zji ministra właściwego ds. zdrowia. 

Natomiast z całą pewnością odpowiedzialności za nadzorowanie nie mogą ponosić 
pielęgniarki i położne nadzorujące, bowiem nie ponoszą one tzw. winy w nadzorze, która 
jest wyłączona, gdy osoba nie ma wpływu na zatrudnienie podwładnego oraz podwładny nie 
ma odpowiednich kwalifikacji.  

 
Pielęgniarki, położne, które wykształciły się za granicą, a którym przyznano PWZ na terenie Polski.  

Statystyki mówią o 17 krajach. 
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ROK REJESTRACJI 2020 2021 

Białoruś 0 24 

Czechy 0 1 

Dania 1 0 

Francja 2 0 

Irlandia 2 1 

Niemcy 0 2 

Rosja 0 9 

Rumunia 0 1 

Słowacja 1 1 

Szwecja 0 1 

Tajlandia 0 1 

Turkmenistan 0 1 

Ukraina 1 118 

USA 0 3 

Węgry 1 0 

Wielka Brytania 6 10 

Włochy 2 2 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ  
ZA BŁĄD MEDYCZNY 

 
Pielęgniarki i położne to zawody samodzielne. Praca pielęgniarki, położnej polega 

m.in. na wykonywaniu zleceń lekarza, a jednocześnie na podejmowaniu własnych decyzji  
w zakresie opieki nad pacjentem. Niewiele osób jednak wie, że pielęgniarka/położna nie  
tylko sama może podejmować decyzje, ale w niektórych przypadkach nawet odmówić leka-
rzowi wykonania jego zleceń. 

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej w przypadku błędu medycznego 
jest identyczna jak lekarza. 

Pielęgniarki, położne ponoszą odpowiedzialność za cały zarys działalność zawodowej, 
w tym także za sferę relacji pielęgniarka/położna - pacjent - członkowie zespołu terapeutycz-
nego.  

Odpowiedzialność pielęgniarki, położnej określają: 
- przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej, 
- kodeks pracy 
- kodeks karny 
- kodeks cywilny 
- regulaminy zakładowe 
- zakresy obowiązków, uprawnień odpowiedzialności na stanowiskach pracy 
- kodeks etyki zawodowej pielęgniarki, położnej Rzeczypospolitej Polskiej  
 
Pielęgniarki, położne za swoją działalność zawodową ponoszą odpowiedzialność: 
- prawną 
- karną 
- cywilną 
- dyscyplinarną 
- administracyjną  
- zawodową 
 
Odpowiedzialność zawodową pielęgniarki, położne ponoszą przed organami samo-

rządu pielęgniarek i położnych: 
- rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej 
- sądem pielęgniarek i położnych 
za:  
- naruszenie zasad wykonywania zawodu 
- naruszenie przepisów regulujących wykonywania zawodu pielęgniarek, położnych 
- postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej 

 
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki a prawo 

Wobec pielęgniarki może zostać wszczęte postępowanie karne jak i cywilne. 
Odpowiedzialność karną pielęgniarki wyznacza rozdział XIX „Przestępstwa przeciwko życiu 
i zdrowiu” Kodeksu Karnego z 1997 roku, oraz ustawa o samorządzie pielęgniarki, położnej 
 z dnia 01 lipca 2011 r. rozdziału VI – odpowiedzialność zawodowa. W przypadku naruszenia 
prawa do świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo wnieść sprawę do sądu powszechnego. 
Pielęgniarce grozi może wówczas odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza 
i zawodowa.  
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Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki a Kodeks Karny 
Działania pielęgniarki, położnej w wielu przypadkach mogą podlegać przepisom Kodek-

su Karnego, m.in.: 
155 K.k.: „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolno-

ści od 3 miesięcy do lat 5.” 
156 § 1 i 2 K.k.: „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia czło-

wieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej 
choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej cho-
roby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie 
lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawie-
nia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3.” 

157 § 1, 2 i 3 K.k.: „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, 
inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający 
nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 

160 § 1, 2 i 3 K.k.: „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu okre-
ślonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 

162. § 1 k.k.: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomo-
cy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do  
lat 3.” 

 
W przypadku, gdy pacjent doszuka się zmian złamania prawa, musi złożyć zawiadomie-

nie na policji lub bezpośrednio do prokuratury. Skutkiem będzie wszczęcie postepowania kar-
nego wobec pielęgniarki, położnej. O wyroku decyduje sąd po uzyskaniu aktu oskarżenia i zba-
daniu sprawy.  

 
Cywilna odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej 

Odpowiedzialność cywilna polega na naprawieniu szkody majątkowej, którą poniósł 
poszkodowany w wyniku zaniedbań pielęgniarki, położnej. 

Aby pociągnąć pielęgniarkę/położną do odpowiedzialności za błąd medyczny należy 
wskazać że: 

- doszło do powstania szkody za zdrowiu lub życiu pacjenta 
- zaniedbanie było konsekwencją działania niezgodnego z wiedzą i sztuką medyczną 
- szkoda na zdrowiu lub życiu pacjenta ma związek z niewłaściwym działaniem pielę-

gniarki, położnej. 
 
Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie nie mają obo-

wiązku posiadać polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto jed-
nak, aby w celu ochrony własnego majątku posiadały polisę ubezpieczenia dobrowolnego. 
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Ograniczenie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki, położnej 
Gdy pielęgniarka, położna jest zatrudniona na umowę o pracę, za jej błędy medyczne 

odpowiada pracodawca (przychodnia, szpital). 
Gdy pielęgniarka, położna pracuje na „kontrakcie” ze szpitalem lub przychodnią,  

to za jej błędy odpowiada ona sama oraz placówka solidarnie ponosząc odpowiedzialność.  
 

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej 
Jak wcześniej wspomniałam pielęgniarki, położne ponoszą odpowiedzialność zawodo-

wą przed organami samorządu zawodowego. 
Powołany rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych dogłębnie 

bada okoliczności popełnionego przewinienia. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest 
obiektywny i ma prawo wszcząć postępowanie wyjaśniające, a nawet wydać postanowienie  
o odmowie wszczęcia postępowania.  

Zawód pielęgniarki, położnej reguluje także Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki, po-
łożnej. Jest to zbiór zasad, które określają prawidłowe zachowanie pielęgniarki, położnej. 
W czasie ich naruszania mogą one zostać pociągnięte do odpowiedzialności, szczególnie 
w przypadku naruszenia przepisów udzielania pomocy medycznej, respektowania praw pa-
cjenta czy prowadzenia dokumentacji.  

W kodeksie znajdziemy informacje o sposobie udzielania świadczeń przez pielęgniarki, 
położne, przekazywaniu informacji, czy respektowanie poglądów pacjenta. 

Wg kodeksu pielęgniarki, położne muszą zachować odpowiednie podejście do pacjen-
ta. Muszą zapewnić mu m.in. godność osobistą i intymność. Świadczenia pielęgniarskie mogą 
realizować tylko za zgodą pacjenta, a w razie odmowy poinformować go o konsekwencjach. 

W kodeksie znajdują się takie informacje na temat zachowania prestiżu zawodu, repre-
zentacji podnoszącej szacunek wobec zawodu ora zaufania. 

 
Następstwa błędu pielęgniarki, położnej 
Pielęgniarka lub położna, która popełniła błąd, może spotkać się z: 
- upomnieniem 
- naganą 
- zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia do 5 lat 
- zawieszeniem praw wykonywania zawodu od 6 miesięcy do 3 lat 
- całkowitym pozbawieniem praw do wykonywania zawodu. 
 
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek, położnych rodzi obawy przed podjęciem 

pracy w tym zawodzie. Troska o cudze życie sama w sobie powoduje stres, lecz wizja surowej 
kary w razie nieumyślnego przewinienia zawodowego potęguje uczucie lęku, dlatego aby spro-
stać tym wyzwaniom i unikać w przyszłości stresu związanego z pracą należy zawód pielęgniar-
ki, położnej wykonywać sumiennie, należycie i zgodnie z ustalonymi zasadami kodeksu etyki 
zawodowej – który jest drogowskazem moralnym każdej pielęgniarki, położnej podczas długo-
trwałej drogi zawodowej. 

 
 

Opracowała: 
Katarzyna Zdolska 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
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List otwarty 
kierowany do byłego Kierownika Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, byłego człon-

ka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz Prezydium, byłego kandydata na Przewod-

niczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (2003r.), byłego delegata na Zjazd Krajo-

wy Pielęgniarek i Położnych, a obecnie Redaktora Naczelnego Portalu Pielęgniarek i Położnych 

Działając na mocy Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, z woli delegatów Okręgowego 

Zjazdu przewodnicząc Okręgowej Radzie - w imieniu jej członków mówię STOP i DOŚĆ antagonizowaniu 

przez Pana naszego środowiska zawodowego. 

Na stronach Portalu trudno doszukać się treści pozytywnych, budujących i scalających pielęgniarki i 

położne, a ostatnio publikowane „Izba pielęgniarek podnosi składki o 30-38%” z 25 stycznia b.r., czy „Tym 

pielęgniarkom izba podnosi składki o tylko 10 %” z 26 stycznia b.r. zawierają nieprawdziwe informacje, 

zmanipulowane przez Pana, które wyzwoliły niskie instynkty i wiele negatywnych emocji u przedstawicie-

li naszego zawodu. Zawodu, który nacechowany jest kulturą osobistą, godnością, zachowaniem budzącym 

szacunek w społeczeństwie. Używanie (cytowanie) w tekście słów uznawanych za niecenzuralne w języku 

polskim budzi niesmak i powoduje negatywny odbiór pielęgniarek przez potencjalnych pacjentów. Czy na 

tym Panu zależy? 

Podawanie informacji, że wysokość składki ustala izba mija się z prawdą. Jest to celowe wprowadza-

nie w błąd, czy brak stosownej wiedzy, że zasady opłacania składki członkowskiej ustala Krajowy Zjazd Pielę-

gniarek i Położnych podejmując uchwałę? Delegatami są pielęgniarki i położne z całego kraju. Będąc delega-

tem na Krajowy Zjazd i uczestnicząc w obradach miał Pan realny wpływ na treści podejmowanych uchwał. 

Zasady te do dzisiaj nie uległy zmianie. 

 Przywoływanie kwot, które być może będą obowiązywały od 1 lipca 2022r. jest czysto hipotetyczne. 

Ustawa nie weszła wżycie i nie wiemy jakie będą uposażenia zasadnicze. Jeżeli jest odpis procentowy, to 

wraz z podwyżką wynagrodzenia następuje wzrost składki. Logiczne nieprawdaż ?? Przypominam, że pod-

wyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wywalczył samorząd wraz ze związkiem zawodowym. I to 

przedstawiciele tych gremiów podpisywali porozumienia z Ministrem Zdrowia M. Zembalą i następnymi. 

Będąc członkiem Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych miał Pan nie-

ograniczone możliwości walki o ich poprawę dla pielęgniarek i położnych, więc dlaczego nie zostały one wykorzystane? 

Wykonując wolny zawód, samodzielny, regulowany, podstawowym obowiązkiem jest znajomość 

podstaw prawnych jego wykonywania, tj. Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej, Ustawy o Samorządzie 

i innych, jak można wykonywać zawód i czuć się bezpiecznym w pracy, nie znając podstaw prawnych swojego działania ! 

Z krytycznej wypowiedzi Pani pielęgniarki dzwoniącej do okręgowej izby (chaotyczne zdania cytuje 

Pan w artykule) wynika, że obce są Jej zapisy powyższych ustaw. Dla rozmówczyni nawet Zjazd Krajowy jest 

bliżej nieokreślonym zgromadzeniem walnym, a uchwała Krajowego Zjazdu - ogólnopolskim zarządzeniem. 

Na niektóre zwroty i wyrazy spuszczę wstydliwą „zasłonę milczenia”. Cytując takie wpisy obnażył Pan nie-

znajomość aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodów wśród pielęgniarek i położnych. Zamierzo-

ne działanie czy przypadek? 

Nie sposób pominąć wątku uznawania kwalifikacji i wydawania prawa wykonywania zawodu, do 

którego też ma Pan zastrzeżenia, cyt. „Teraz absolwentka studiów licencjackich lub magisterskich na kierun-

ku pielęgniarstwo zgłasza się z wnioskiem do izby o wydanie prawa wykonywania zawodu. Izba stwierdza 

oczywistą oczywistość. Uchwałą. Uruchamiając nikomu niepotrzebną machinę administracyjną. Izba nawet 

uzurpowała sobie prawo do badania dyplomów absolwentów i podważała ich uprawnienia do otrzymania 

prawa wykonywania zawodu (...)”. Tutaj także zionie manipulacją. Przede wszystkim, nie „teraz”, ale zaw-

sze. Będąc w przeszłości członkiem Okręgowej Rady, członkiem Komisji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodo-

wych Pielęgniarek i Położnych, Pan także głosował za przyjęciem uchwal stwierdzających lub przyznających 

prawo wykonywania zawodu. Procedura wynika z zapisów Ustawy, o czym myślę Pan wie doskonale.  
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Autonomicznym organem wydającym dokument prawa wykonywania zawodu jest Okręgowa Rada, a nie 

Izba. Izbę tworzą wszyscy członkowie wpisani do rejestru. Każdy dokument w każdej instytucji musi być 

zawsze sprawdzany pod względem autentyczności, a zwłaszcza kto go wydał, czy właściwy organ, czy w 

przypadku pielęgniarek i położnych uprawnia do wydania prawa wykonywania zawodu. Samo ukończenie 

szkoły/uczelni potwierdzone świadectwem nie uprawnia do stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania 

zawodu. Są jeszcze inne potrzebne dokumenty wynikające z Ustawy: potwierdzające posiadanie pełnej 

zdolności do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu pielęgniarki i wska-

zujące na nienaganną postawę etyczną. Być może Pan Redaktor Naczelny Portalu chce, aby uprawnionym 

był Minister Zdrowia lub inne urzędy państwowe. Tym sposobem uderza w prestiż i samorządność pielę-

gniarek i położnych i nie chce statusu niezależności. 

Nadzorując pracę biura Izby jako kierownik zapewne zwracał Pan uwagę na realizację  

zadań w Dziale Rejestru, chyba że był to nadzór „bardzo iluzoryczny”, co podkreśla Pańska wypowiedź na Portalu. 

Zwrot „pani” dla znacznej części społeczeństwa jest grzecznościowy i nie widzę w nim nic nieod-

powiedniego, w wręcz przeciwnie. Natomiast smutnym jest fakt, że w swoich wypowiedziach  

deprecjonuje Pan Samorząd, będąc jego członkiem i pełniąc w przeszłości tyle ważnych ról w strukturach. 

Mamy w kraju 16 samorządów zawodów zaufania publicznego, każdy z nich ma podobne Struktu-

ry organizacyjne (Rada, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Dyscyplinarny, Komisja Rewizyjna, 

itp.), ale poza Samorządem Pielęgniarek i Położnych członkowie nie działają na ich szkodę uznając konsty-

tucyjną zasadę samorządności, niezależności zawodowej i wynikające z nich pozytywne wartości dla roz-

woju zawodowego. Status zawodu samodzielnego jest nobilitacją dla członków Samorządu. Dowodem na 

to jest fakt, że ratownicy i psycholodzy od lat zabiegają o utworzenie własnych samorządów, a w nieodle-

głej przeszłości ten przywilej wywalczyli diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci. 

Opluwając publicznie własny Samorząd, na kształt którego w przeszłości miał Pan również wpływ, 

działa Pan nie tylko na szkodę jego członków, ale obnaża również własną mało etyczną osobowość. 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu nie dają przyzwolenia na 

zwykłe zacietrzewione krytykanctwo uprawiane przez Pana. Krytyka - tak - ale konstruktywna dla dobra 

pielęgniarek i położnych. 

Pozostaję z nadzieją na analizę zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP, 

a zwłaszcza: pkt 5 Przyrzeczenia, pkt 1 i 3 działu III Pielęgniarka / położna a samorząd, dogłębną refleksję 

i wyciągniecie wniosków na przyszłość. 

Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

Teresa Kruczkowska 

 

„Dezynfekcja tak, ale nie byle jak” 
  

„Dezynfekcja tak, ale nie byle jak” - pod tym hasłem Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
oraz firmy Medisept i Batist Medical Polska zainaugurowały kampanię edukacyjną, której celem jest 
promocja prawidłowej i skutecznej dezynfekcji. 
• Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z producentami profesjonalnej dezynfekcji - firmami 
Medisept i Batist Medical Polska - zainaugurowała kampanię „Dezynfekcja tak, ale nie byle jak” 
• To kampania społeczno - edukacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi na problem 
„pseudodezynfekcji”, ale również promocję prawidłowych i skutecznych działań w tym zakresie 
• Akcja, którą ogłoszono podczas konferencji prasowej 14 grudnia, jest - jak wskazywała NIPiP - 
efektem obserwacji rażących nieprawidłowości w zapewnianiu dezynfekcji niemal we wszystkich pol-
skich miejscach publicznych 
• Eksperci oceniają: Na tynku środków do dezynfekcji niemal co drugi preparat jest nieskuteczny. 
Nie tylko nie eliminuje groźnych wirusów i bakterii, ale też może być szkodliwy dla zdrowia 
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Pandemia koronawirusa zweryfikowała wiedzę o prawidłowej dezynfekcji. Nikt nie był przygo-
towany na pandemię.  

- Rynek środków dezynfekcyjnych był zdominowany przez zachodnich producentów, którzy mie-
li zlokalizowane fabryki poza terytorium naszego kraju. Gdy wybuchła panika podczas pierwszej fali 
pandemii COVID-19 ci producenci skupili się na zaopatrywaniu swoich rodzimych rynków. Na nas spadł 
ogromny ciężar sprostania zapotrzebowaniu na środki dezynfekcyjne - mówi Przemysław Śnieżyński, 
farmaceuta i prezes zarządu MEDISEPT producenta preparatów do dezynfekcji w standardzie medycz-
nym. 

Po jakimś czasie pojawiły się tzw. pozwolenia tymczasowe na wprowadzanie do obrotu środ-
ków dezynfekcyjnych i to poprawiło sytuację. Te pozwolenia początkowo obowiązywały przez pół roku, 
po czym przedłużono je jeszcze o trzy miesiące. 

Niestety wielu producentów z nich korzystających nie prowadziła badań mikrobiologicznych 
nad skutecznością środków, nie były opracowywane formuły produktów w oparciu o długoletnie do-
świadczenie, a surowce do produkcji pochodziły z niesprawdzonych źródeł. W efekcie stosując takie 
produkty wykonuje się nie dezynfekcję, ale pseudodezynfekcję, gdyż nie tylko nie eliminują one m.in. 
wirusa SARS-CoV-2 - ale jeszcze dodatkowo mogą powodować negatywne skutki zdrowotne, np. po-
drażnienia skóry czy alergie, a nawet poparzenia. 
- Preparaty wątpliwego pochodzenia wciąż pozostają na rynku, do czasu upływu terminu ważności 
(praktycznie jeszcze 2-3 lata), a ich jakość nie jest kontrolowana. Stanowi to bardzo duże zagrożenie, 
szczególnie w czasie walki z pandemią - przestrzegał Przemysław Śnieżyński podczas konferencji prasowej. 

„Nawet 80-90 proc. produktów na rynku nie spełniało formalnych wymogów”  
- W momencie kiedy pandemia wybuchła, nawet 80-90 proc. produktów na rynku nie spełniało 
formalnych wymogów - jeśli chodzi o skład i badania skuteczności mikrobiologicznej, źródło pochodze-
nia surowców, ale też badania dermatologiczne, które sprawdzają bezpieczeństwo. Obecnie problem 
się zmniejszył, ale według moich szacunków nadal 50 proc. produktów nie spełnia żadnych wymogów - 
mówił Śnieżyński. 
- Losowo wybraliśmy 20 dezynfektantów do rąk, które można kupić na Allegro. Po ich przebadaniu 
okazało się, że tylko 8 z nich zawierało izopropanol, czyli alkohol który jest najbardziej wskazany w ta-
kich produktach. Natomiast 14 z nich miało prawidłowe stężenie substancji aktywnej (czyli różnego 
typu alkoholu - przyp. red.) - informował Walde¬mar Ferschke, epidemiolog i wiceprezes zarządu ME-
DISEPT.  

Tymczasem środki używane do dezynfekcji osobistej muszą być komponowane z najlepszych, 
najbezpieczniejszych i najłagodniejszych składników, ponieważ chodzi tu o zdrowie skóry. Dobry pro-
dukt zawsze zawiera alkohol etylowy zatwierdzony przez European Chemicals Agency (ECHA) oraz 
kompozycję składników łagodzących, a nawet wpływających zdrowotnie na skórę. 

Dezynfekcja. Jak wybrać odpowiednie środki?  
Opakowania dezynfektantów muszą być odpowiednio oznakowane, a na takie oznakowanie 

składa się od trzynastu do szesnastu pozycji. Etykieta dobrej jakości środka musi mieć na etykiecie 
m.in. nazwę produktu, który rzeczywiście znajduje się w opakowaniu oraz numer pozwolenia na obrót. 
- Producenci środków certyfikowanych prowadzą badania skuteczności swoich produktów. To są długo-
trwałe i bardzo drogie badania. Na produktach profesjonalnych producentów widnieją numery norm i 
szczepy bakterii oraz typy wirusów, co do a których udowodniono skuteczność podczas badań. Znaki 
ostrzegawcze to kolejna pozycja, która informuje o tym, czy środek jest drażniący i co się może stać w 
przypadku jego niewłaściwego zastosowania. Ponadto karta charakterystyki produktu zawierająca 
szczegółowe dane, musi znajdować się na stronie internetowej producenta, a informacja o tym także 
widnieje na etykiecie, wyjaśnia Waldemar Ferschke.  

Bardzo ważny jest surowiec użyty do produkcji środków dezynfekcyjnych, produkty mające 
podejrzany zapach, z pewnością z właściwego źródła nie pochodzą. 
  

Przedruk: Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - styczeń-luty 2022 
 
Źródło: Rynek Zdrowia 16.12.2021r. 
Pozostałe źródła • Źródło: Aut Ewa Nieckuła, infodent24.pl, 16 grudnia 2021 05:55 
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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 2018, poz. 916 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo 

wykonywania 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 2018, poz. 916 ze zm.) 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 3.100,00 zł.  
– składka za 1 mc - 31,00 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 … 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 
                                               

 
Dnia 16 marca 2022 r. odeszła od nas na wieczny dyżur w wieku 63 lat nasza Koleżanka 

 

Ś.P. EWA IWANICKA 
Pielęgniarka  

. 
 

Żegnamy naszą koleżankę 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą (…) 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna (…) 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego” 

                                                     ks. Jan Twardowski 

 

Koleżance Bożenie Głaz  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy z MSPZOZ w Chełmie 

 

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

Koleżance Bożenie Głaz  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Chełmie i jego Zastępcy 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie 
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„Zamknęły się ukochane oczy,  
spoczęły spracowane ręce,  
przestało bić kochane serce” 
                                                                

 

Koleżance Danucie Bielskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy  z SPZOZ w Krasnymstawie 

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

Koleżance Monice Chwale 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 
                                               
 

Koleżance Elżbiecie Piotrowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy  z SPZOZ w Krasnymstawie 

 

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

Koleżance Bożenie Krawczyńskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

SYNA  
 

Składają 
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

 



 

 38 BIULETYN 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy 
Bo miłość to nieśmiertelność”                                                                

 

Koleżance Magdalenie Zarębie 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają 
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”                                                                
 

Koleżance Iwonie Dziekan 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają 
Koleżanki i Koledzy z SPWSzS w Chełmie 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 
                                               

Koleżance Joannie Wojciechowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Człowiek odchodzi lecz Miłość pozostaje.  
Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej” 
                                                                

Koleżance Irenie Łapińskiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają  
Koleżanki i Koledzy z MSPZOZ w Chełmie 

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo.” 

 

Koleżance Bożenie Tarnas 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY  
 

Składają 
Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 



 

 



 

 

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 


