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wciœniêta w k¹t

porannego pytania

o resztê dnia

prze³ykasz œlinê

cedzisz niedoskona³oœci

wizerunku popo³udniowej siebie

stajesz siê realnie namacalna

lata co pomknê³y

powracaj¹ w melodiach

mo¿e dobrze ¿e

unowoczeœnionych

------------------------------------------

Przebudzenie

Budzê siê Zawieszona w pokojowej pustce oddycham

nieœmiertelnym powietrzem czêœciowo zabranym

przez s¹siaduj¹ce na parapecie gin¹ce gatunki

kwiatów Na kuchennym blacie podstawy do

prze¿ycia szukam w chlebaku co ma ju¿ doœæ razowego

Jakaœ prasa wymieszana z ulotkami i rabatem na nowe drzwi

w ratach S¹siad ich nie domkn¹³ i ca³y swój spêdzony dzieñ

w bezrobotnym domu opowiada zapracowanej ¿onie Znów

potwierdzaj¹ siê s³owa ¿e œciany maj¹ uszy Usi³ujemy zasn¹æ

lecz przez koty co nie wiem sk¹d wiedz¹ ¿e jest marzec

trudno w nienagannie poœcielonym ³ó¿ku szukamy

przys³owiowego ziarenka którego tak naprawdê nie ma Co dalej

z naszymi bezsennymi nocami? Poranny wyœcig do ³azienkowych

przywilejów uœwiadamia nam ¿e oto nowy dzieñ siê budzi

Hartujemy swoje cia³o zapominaj¹c o duszy

Naganny wizerunek przed lustrem pcha nas do dzia³ania

Onieœmieleni obrzydliwoœci¹ innych popadamy w samozachwyt

purpurowi na skutek bezkarnych fantazji wypijamy ma³ymi ³yczkami

koktajl losu z pistacjowych pucharów wznosz¹c toast

utartym sloganem pieni¹dze to nie wszystko na nowy dzieñ

autor: Iwona Chudoba

Chora z zapomnienia

staruszka wed³ug której œwiat uleg³

niesamowitej przemianie

w ka¿dej dziedzinie

nie mo¿e dogoniæ uciekaj¹cego czasu

galopuj¹ce tempo sprawi³o ¿e wysiad³a

o jeden przystanek za wczeœnie

mo¿e po to by odpocz¹æ albo

przemyœleæ

na odcinkach szos migaj¹ pocztówki sprzed lat

widzi siebie tak¹ m³od¹ energiczn¹

kto by przypuszcza³ ¿e pojawi siê

koszmarna g¹bka która wytrze

tablicê pamiêci

jednym mokrym ruchem
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Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,

Czas wakacji i odpoczynku wielu z nas ma ju¿ za sob¹. Pogoda w tym roku dopisa³a, by³o
s³onecznie, mo¿e trochê za gor¹co, ale taki przywilej lata.

Wakacje to dla jednych czas odpoczynku, podró¿y, zawierania nowych znajomoœci, dla innych
intensywnej pracy, czasami nauki. Taki rytm ma sezon wakacyjny ka¿dego roku.

Nadszed³ wrzesieñ, miesi¹c koñcz¹cy kalendarzowe lato i jednoczeœnie wprowadzaj¹cy
w jesienny nastrój.

Dla nas pielêgniarek, po³o¿nych i pielêgniarzy tegoroczny wrzesieñ rozpocz¹³ siê od wielkiej
manifestacji niezadowolenia i rozczarowania, wspólnej dla wielu grup zawodowych, zorganizowanej
przez trzy centrale zwi¹zkowe: Forum Zwi¹zków Zawodowych, OPZZ i NSZZ "Solidarnoœæ".

Na czele protestuj¹cych pielêgniarek i po³o¿nych w Warszawie w dniu 14 wrzeœnia 2013r. sz³a
nasza kole¿anka Lucyna Dargiewicz - Przewodnicz¹ca Zarz¹du Krajowego OZZPiP.

Czy podjêty przez zwi¹zki zawodowe trud organizacji ogólnopolskiej akcji protestacyjnej,
czy trud wszystkich uczestników wielkiego marszu niezadowolonych i rozgoryczonych pracowników
przyniesie oczekiwane skutki, czy ¿¹dania przekazane w formie petycji m.in. Ministrowi Zdrowia,
Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej zostan¹ wziête pod uwagê przez Rz¹d poka¿¹ kolejne
tygodnie, miesi¹ce.

Kilka dni po akcji protestacyjnej mo¿emy jeszcze wierzyæ, ¿e tym razem Minister Zdrowia
i Rz¹d wys³ucha naszych zwi¹zkowych liderów. Zachowa rozwagê i m¹droœæ, podejmie dzia³ania
poprawiaj¹ce funkcjonowanie ochrony zdrowia, umo¿liwi  poprawê warunków pracy i p³acy polskiej
pielêgniarki i po³o¿nej adekwatnie do rangi wykonywanych zawodów zaufania publicznego.

Koñcz¹c, pragnê podziêkowaæ, w imieniu Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie
oraz w³asnym, wszystkim pielêgniarkom/ pielêgniarzom i po³o¿nym, cz³onkom OIPiP w Che³mie,
którzy wziêli udzia³ w Manifestacji w dniu 14 wrzeœnia 2013r. w Warszawie, zaœ naszym kole¿ankom
Przewodnicz¹cym zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dziêkujê za trud w³o¿ony w organizacjê
wyjazdu do Warszawy.

Wies³awa Szaniawska
Przewodnicz¹ca ORPiP w Che³mie

Wyst¹pienie Przewodnicz¹cej OZZPiP p. Lucyny Dargiewicz
w dniu 11 wrzeœnia 2013

Mia³o byæ tak piêknie, a znowu jest tak samo.

Co 4 lata politycy obiecuj¹ nam lepszy kraj i godne ¿ycie.

Obiecuj¹, ¿e maj¹ szuflady pe³ne ustaw, program, pomys³y na rz¹dzenie.

S¹ niczym lizaki na witrynie sklepowej zachêcaj¹ce dzieci do zakupu.

Kusz¹ kolorami, kusz¹ rozmaitoœci¹ smaków. Ostatecznie i tak koñczy siê próchnic¹.

Jesteœmy tu dzisiaj w³aœnie z powodu próchnicy w ca³ym kraju. Próchnicy, g³upoty, arogancji

i niewiedzy.

Próchnicy, która zjada ca³¹ szczêkê. Rz¹dz¹cy tego nie widz¹. Mówi¹, ¿e "jest dobrze", ¿e "kraj

kwitnie"!

________________________________________

Jeœli jest tak, jak mówi¹ politycy, to:

Dlaczego od 20 lat polska pielêgniarka i po³o¿na nie mo¿e w spokoju wykonywaæ swojego zawodu?

Dlaczego od 20 lat, zamiast opiekowaæ siê pacjentami czy swoimi rodzinami w domach, musi wysta-

waæ pod ministerstwami czy kancelariami kolejnych premierów?

Dlaczego zamiast uczyæ i przygotowywaæ swoje nastêpczynie musi pracowaæ w wieku 67 lat?

Dlaczego od 20 lat musimy wydzieraæ z rz¹dz¹cych uznanie najzwyklejszych praw? Na Boga - nie

przywilejów, ale najzwyklejszych praw cz³owieka!

Dlaczego to my, pielêgniarki, musimy walczyæ o uszanowanie polskiej konstytucji?

Dlaczego w³adza traktuje obywateli naszego kraju jak lenników w³asnego folwarku, którym

w nieskoñczonoœæ mo¿na obni¿aæ pensjê a zwiêkszaæ dziesiêcinê?
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DLACZEGO?
Dlaczego od 20 lat mówi¹ nam, ¿e godnoœæ pracownika, wynagrodzenie za pracê czy prawo do

odpoczynku to przywilej? Przywilej, który oczywiœcie podobno nam siê nie nale¿y, którzy ewentualnie

oni jako klasa lepsza, rozpatrz¹ na wielogodzinnych negocjacjach, które i tak skoñcz¹ siê fiaskiem?

Dlaczego nawet gdy coœ obiecaj¹ pod prêgierzem opinii publicznej nie dotrzymuj¹ s³owa?

CZY NAPRAWDÊ WIERZ¥C W TO, ̄ E POLITYK DOTRZYMA KIEDYŒ S£OWA,
¯¥DAMY NIEMO¯LIWEGO?

Dzisiaj znowu stoimy pod Ministerstwem, na nowo wierz¹c, ¿e coœ siê zmieni.

Stoimy tu, na ulicy Miodowej, dobrze znaj¹c to miejsce, tê bramê, dobrze znaj¹c ten chodnik.

Stoimy pod budynkiem, który ju¿ dawno nale¿y przemianowaæ na:

Ministerstwo K³amstwa!
Ministerstwo Drwiny!
Prosektorium Polskiej Ochrony Zdrowia!!
Stajemy tu zawsze, gdy rz¹dz¹cy zabieraj¹ siê za kolejne pseudoreformowanie.

Jesteœmy tu zawsze, gdy zagro¿ony jest pacjent.

Jesteœmy tu zawsze, gdy politycy zapominaj¹ po co tam s¹!

Staliœmy tu 10 lat temu, kiedy zwi¹zkiem kierowa³a Bo¿ena Banachowicz. Staliœmy tu 5 lat temu, kiedy

by³a Dorota Gardias. Przyprowadza³a nas tu tak¿e Longina Kaczmarska, nastêpnie Iwona Borchulska.

Zawsze wspólnie, zawsze razem i zawsze zdeterminowane, by zwyciê¿yæ.

Dzisiaj ja mam zaszczyt poprowadziæ nasze œrodowisko do walki. Ale dzisiaj nie jesteœmy same. Pod

innymi ministerstwami s¹ nasi przyjaciele.

33 lata temu podobno by³ karnawa³ "Solidarnoœci".

Otó¿, z tego miejsca, Panie Premierze, og³aszamy:

Dzisiaj w Warszawie, tu, pod Ministerstwami, zaczyna siê w Polsce karnawa³ GODNOŒCI!

Panie Prezydencie podobno wszystkich Polaków!

Panie Prezydencie podobno wszystkich pacjentów!

Panie Prezydencie podobno wszystkich pielêgniarek!

Panie Prezydencie podobno wszystkich po³o¿nych!

Na litoœæ bosk¹ - niech Pan czyta to, co Pan podpisuje!

Przecie¿ ma Pan setki etatów, wielomilionowy bud¿et na kancelariê prezydenta, dziesi¹tki doradców -

a nie by³o komu przeczytaæ ustawy??

W takim razie w kilku punktach opowiem Panu o czym jest ta ustawa ...

Ta ustawa to ¿art projektodawców!

To ponury ¿art z wyborców:

1. Rz¹dz¹cy w tej ustawie uchylaj¹ w³asne obietnice: pamiêtam, jak Pana koledzy i Pan sam, bêd¹c

w opozycji, obiecywa³ nam dotrzymanie art. 59a, teraz stwierdziliœcie, ¿e tamte obietnice to by³ ¿art.

2. Szpitale to nie przedsiêbiorstwa

Pracownicy to nie przedmioty

Naprawdê nie widzicie ró¿nicy?

3. Ta ustawa to zwykle odwracanie kota ogonem, mieszanie w wiadrze z t¹ sam¹ iloœci¹ wody tylko

w inn¹ stronê.

4. Czy naprawdê nie wiecie, ¿e leczenie to nie udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych?

5. Pacjent od zmiany nazwiska nigdy nie stanie siê zdrowszy, a system od zmiany nazwy ZOZ-ów nie

stanie siê sprawniejszy!

6. Nowe nazwy, stary bud¿et.

7. Reforma to nie spekulacje, rz¹dzenie to nie wró¿biarstwo!!!
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£êczna, 19.08.2013r.

APEL !

Kole¿anki i Koledzy,
Pielêgniarki i Po³o¿ne
Regionu Lubelskiego

Zwracam siê do Was z apelem o czynne uczestnictwo w proteœcie, który rozpoczyna siê od
11 wrzeœnia 2013r. Wszyscy odczuwamy stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê materialn¹ naszych rodzin.
Za profesjonaln¹ i odpowiedzialn¹ pracê w opiece nad pacjentem otrzymujemy niskie zarobki. Pielê-
gniarki i po³o¿ne stale manifestuj¹ nurtuj¹ce ich problemy. Jest Nas coraz mniej, a zapotrzebowanie
na opiekê pielêgniarsk¹ coraz wiêksze.

NIE JESTEŒMY JEDNOŒCI¥! MO¯E DLATEGO JEST TAK TRUDNO OSI¥GN¥Æ ZAMIERZONY CEL.
JESTEŒMY ZAK£ADNIKAMI Z£YCH DECYZJI TEGO RZ¥DU.

Poka¿my 14 wrzeœnia, ¿e jesteœmy wszyscy RAZEM Ci z SOLIDARNOŒCI, OPZZ I FORUM ZWI¥ZKÓW
ZAWODOWYCH w sk³ad, którego wchodzi Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Dziœ albo ju¿ nigdy. Zapamiêtaj tê datê 14 wrzeœnia 2013 jesteœmy RAZEM w Warszawie.

Przewodnicz¹ca OZZPiP
Zarz¹d Regionu Lubelskiego
Maria Olszak - Winiarska

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Pan Jan Vincent-Rostowski
Wicepremier RP
Minister Finansów

Szanowny Panie Premierze,

Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych wnosi o zwolnienie z obci¹¿enia podatkiem dochodowym
pielêgniarek i po³o¿nych korzystaj¹cych z bezp³atnych szkoleñ podyplomowych.

Okrêgowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych wype³niaj¹c swój obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) prowadz¹
bezp³atne szkolenia dla cz³onków samorz¹du. Jednak¿e zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012, Nr 361, poz. 361, z póŸn. zm.)
organizatorzy przedmiotowych szkoleñ s¹ zobowi¹zani do sporz¹dzania ich uczestnikom informacji
o wysokoœci przychodów - PIT-8C. Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e szkolenia s¹ realizowane z bud¿etu
izby utworzonego z obowi¹zkowych sk³adek cz³onkowskich.

W zwi¹zku z powy¿szym Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych wnioskuje o zwolnienie z obci¹¿enia
podatkiem dochodowym pielêgniarek i po³o¿nych korzystaj¹cych z bezp³atnych szkoleñ podyplomowych.

Z powa¿aniem,
Prezes Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych
dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk

NACZELNA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Pani dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Szanowna Pani Prezes,
W zwi¹zku z wnioskiem o zwolnienie z obci¹¿enia podatkiem dochodowym od osób fizycznych pielê-
gniarek i po³o¿nych korzystaj¹cych z bezp³atnych szkoleñ podyplomowych, uprzejmie wyjaœniam
co nastêpuje.

W piœmie z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr NRPiP-DS.014.90.2013.KS poinformowaliœcie Pañstwo, ¿e Okrê-
gowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych wype³niaj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) prowadz¹ bezp³atne
szkolenia dla cz³onków samorz¹du. Szkolenia s¹ realizowane z bud¿etu izby utworzonego z obowi¹z-
kowych sk³adek cz³onkowskich, a uczestnicy szkoleñ otrzymuj¹ od organizatorów informacjê o wyso-
koœci uzyskanych przychodów (tzw. PIT-8C).

Pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów zwróci³o siê o opiniê w tej sprawie do
Ministerstwa Zdrowia.
W odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2013 r. Nr MZ-PP-073-9113-3/RJ/13 resort zdrowia poinformowa³,
¿e kszta³cenie podyplomowe pielêgniarek i po³o¿nych zosta³o uregulowane w rozdziale 6 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z póŸn. zm.).
Zgodnie z art. 61 ww. ustawy, pielêgniarka i po³o¿na maj¹ obowi¹zek sta³ego aktualizowania swojej
wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w ró¿nych rodzajach
kszta³cenia podyplomowego. Za spe³nienie tego obowi¹zku, uwa¿a siê równie¿ kszta³cenie podyplo-
mowe odbywane w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie maj¹cej zastosowanie w ochronie
zdrowia. Pielêgniarka i po³o¿na mo¿e uczestniczyæ w kszta³ceniu podyplomowym na swój wniosek,
na podstawie skierowania pracodawcy do organizatora kszta³cenia, na podstawie umowy zawartej
z organizatorem kszta³cenia lub bez takiego skierowania, na podstawie umowy zawartej z organizatorem
kszta³cenia.

Poza samorz¹dem zawodowym pielêgniarek i po³o¿nych, podmiotami uprawnionymi do kszta³cenia
podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych s¹ równie¿ organizatorzy kszta³cenia, o których mowa w art.
75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej. Zgodnie z tym przepisem,
organizatorami kszta³cenia mog¹ byæ:
1) uczelnie, szko³y prowadz¹ce dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych
oraz podmioty lecznicze;
2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do w³aœciwego rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie
podyplomowe, bêd¹cego rejestrem dzia³alnoœci regulowanej.
Aktualnie w kraju jest 237 organizatorów kszta³cenia, uprawnionych do prowadzenia kszta³cenia
podyplomowego (dane Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych).

Zród³em finansowania kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych mog¹ byæ œrodki finanso-
we pochodz¹ce: z bud¿etu pañstwa, ze sk³adek pozostaj¹cych w dyspozycji okrêgowych izb pielêgnia-
rek i po³o¿nych, od pracodawcy (w formie czêœciowego dofinansowania lub ca³kowitego sfinansowa-
nia szkolenia), ze œrodków w³asnych pielêgniarek i po³o¿nych oraz ze œrodków UE.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej, specjalizacja jest dofinansowywa-
na ze œrodków publicznych przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie pañstwa, w ramach posiadanych
œrodków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielêgniarek lub po³o¿nych, które mog¹ corocz-
nie rozpocz¹æ specjalizacjê dofinansowywan¹ z tych œrodków. Specjalizacja jest dofinansowana przez
ministra w³aœciwego do spraw zdrowia.

W roku bie¿¹cym, w ramach œrodków bud¿etu pañstwa przewiduje siê dofinansowanie 1850 miejsc
szkoleniowych na specjalizacje dla pielêgniarek i po³o¿nych. Kwota dofinansowania jednego miejsca
szkoleniowego za ca³y okres trwania specjalizacji wynosi 4 337 PLN.
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Jednoczeœnie koszt jednostkowy kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych zale¿y od
rodzaju kszta³cenia podyplomowego (tzn. specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistyczne-
go oraz kursu dokszta³caj¹cego) i czasu trwania tego kszta³cenia.

Z danych bêd¹cych w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia (udostêpnionych przez Centrum Kszta³cenia
Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych) wynika, ¿e koszty kszta³cenia podyplomowego zebrane
ze wszystkich okrêgowych izb pielêgniarek i po³o¿nych kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1) specjalizacja 4 200-5 740 PLN (Warszawska OlPiP - œredni koszt - 4 866 z³),
2) kurs kwalifikacyjny 1 300-1 900 PLN (Warszawska OlPiP - œredni koszt - 1 920 z³),
3) kurs specjalistyczny 350 - 860 PLN (Warszawska OlPiP - œredni koszt - 533 z³),
4) kurs dokszta³caj¹cy 160 - 290 PLN (Warszawska OlPiP - œredni koszt - 427 z³).

Przechodz¹c na grunt prawa podatkowego nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie art. 84 Konstytucji RP, ka¿dy
jest obowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych, w tym podatków, okreœlonych
w ustawie. W konsekwencji, wszelkiego rodzaju preferencje podatkowe stanowi¹ odstêpstwo od zasady
powszechnoœci opodatkowania, któr¹ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej
"ustawa") konkretyzuje art. 9 ust. 1. Przepis ten stanowi, ¿e opodatkowaniu podatkiem dochodowym
podlegaj¹ wszelkiego rodzaju dochody, z wyj¹tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c
ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru
podatku.

Dochody, które nie mieszcz¹ siê w zakresie ww. art. 21, 52, 52a i 52c, lub od których nie zosta³
zaniechany pobór podatku w drodze rozporz¹dzenia Ministra Finansów, podlegaj¹ opodatkowaniu.
Dotyczy to miêdzy innymi nieodp³atnych œwiadczeñ z tytu³u bezp³atnych szkoleñ prowadzonych przez
Okrêgowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, których wartoœæ ustala siê zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy.

Tego rodzaju œwiadczenie nale¿y wykazaæ w zeznaniu podatkowym i opodatkowaæ wed³ug skali

podatkowej.

Zwolnienie z obci¹¿eñ podatkiem dochodowym dochodów pielêgniarek i po³o¿nych uzyskanych z tytu³u
korzystania z bezp³atnych szkoleñ podyplomowych, skutkowa³oby zró¿nicowaniem podatników na grun-
cie podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez faworyzowanie wy³¹cznie jednej grupy zawodowej.
Ponadto wywo³a³oby negatywne skutki finansowe dla dochodów bud¿etu pañstwa oraz dochodów
jednostek samorz¹du terytorialnego partycypuj¹cych we wp³ywach z tego podatku, co nie s³u¿y³oby sta-
bilizacji polskich finansów publicznych w momencie, kiedy gospodarka znajduje siê w fazie spowolnienia.

Jednoczeœnie pozwolê sobie zauwa¿yæ, i¿ w wyroku z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt KI 1/06 Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, "¿e z Konstytucji nie wynika obowi¹zek przyjmowania przez ustawodawcê,
w dziedzinie ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych, wy³¹cznie rozwi¹zañ korzystnych dla podatników. Nie
wynika te¿ z niej obowi¹zek, by ustawodawca - rozstrzygaj¹c w¹tpliwoœci wynikaj¹ce ze stosowania
niejasnych przepisów - musia³ dzia³aæ zawsze na korzyœæ podatników. Ustawodawca wa¿y bowiem
potrzeby pañstwa i spo³eczeñstwa oraz obowi¹zki, nak³adane na organy pañstwa Konstytucj¹ i usta-
wami i stosownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wol¹ polityczn¹, zadbaæ musi o œrodki na ich
sfinansowanie".

"Równowaga bud¿etowa i stan finansów publicznych s¹ wartoœciami podlegaj¹cymi ochronie konsty-
tucyjnej. Wynika to z ca³okszta³tu regulacji konstytucyjnych zawartych w rozdziale X Konstytucji, zw³asz-
cza zaœ z art. 216 oraz art. 220 Konstytucji, ale tak¿e z art. 1 Konstytucji, który stanowi, ¿e Rzeczpo-
spolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli." (wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
s27 lutego 2002 r. sygn. akt K 47/01). Z kolei w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12,
Trybuna³ Konstytucyjny zwraca uwagê, "¿e wiêkszoœæ pozycji bud¿etowych (a przez to równie¿ poten-
cjalnych oszczêdnoœci) rozpatrywana z osobna, w proporcji do ca³oœci bud¿etu pañstwa wydaje siê
byæ nieistotna, niemniej suma wielu nawet niewielkich jednostkowo oszczêdnoœci mo¿e mieæ istotne
znaczenie dla kondycji ca³ego bud¿etu pañstwa". Powy¿sza zasada dotyczy zarówno strony wydatkowej
jak i dochodowej finansów publicznych.

Z upowa¿nienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU
Maciej Grabowski
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Bezp³atne studia dla pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych

Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Ministerstwie Zdrowia,
kierownik Projektu Systemowego pn. Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych w ramach
studiów pomostowych.
Od 2008 roku Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych realizuje Projekt Syste-
mowy "Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych w ramach studiów pomostowych" finansowany
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w zakresie Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Realizacja Projektu studiów zawodowych uzupe³niaj¹cych dla pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych,
zwanych studiami pomostowymi, jest w pracach Ministerstwa Zdrowia jednym z tematów prioryteto-
wych, ze wzglêdu na jego spo³eczn¹ wagê, zakres i wielkoœæ pod wzglêdem organizacyjnym i finansowym.
Studia pomostowe dla pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych uzupe³niaj¹ liczbê godzin kszta³cenia do
poziomu wymaganego w Unii Europejskiej, ale te¿ - daj¹c absolwentom tytu³ zawodowy licencjata
pielêgniarstwa lub po³o¿nictwa - podnosz¹ poziom wykszta³cenia ze œredniego do poziomu wykszta³-
cenia wy¿szego zawodowego. Ukoñczenie tych studiów pozwala pielêgniarkom, pielêgniarzom i po³o¿-
nym polskim na mobilnoœæ zawodow¹ w obszarze pañstw Unii Europejskiej. Po odbyciu studiów istnieje
mo¿liwoœæ zdobycia tytu³u magistra na studiach drugiego stopnia.
Projekt w liczbach

Wartoœæ Projektu to 180 milionów z³otych. Projekt systemowy ma charakter ogólnokrajowy i jest reali-
zowany na obszarze ca³ej Polski w okresie od 01.05.2008 r. do 30.06.2015 r. Dot¹d z szansy bezp³at-
nego uzupe³nienia wykszta³cenia i podniesienia go do poziomu wykszta³cenia wy¿szego skorzysta³o
24 726 osób, w tym 311 mê¿czyzn, z czego 2 351 po³o¿nych i 22 375 pielêgniarek i pielêgniarzy. Po
sfinalizowaniu prac w celu zwiêkszenia wskaŸnika Projektu z 24 tysiêcy do 34 tysiêcy osób mog¹cych
otrzymaæ wsparcie w ramach posiadanych œrodków finansowych, zaplanowaliœmy dodatkowy nabór na
studia pomostowe w ramach Projektu - na rok akademicki 2013/2014. Aktualnie trwa dodatkowy nabór.
Jesteœmy dumni z Projektu

W Konkursie na najlepiej zarz¹dzany Projekt dzia³ania 2.3.Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki I
miejsce dwukrotnie ju¿ zaj¹³ nasz Projekt pn. "Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych
w ramach studiów pomostowych" za lata 2011 i 2013. Ten rezultat nie by³by mo¿liwy bez œcis³ego
wspó³dzia³ania z Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ - Departamentem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdro-
wia - i bez udanej, skutecznej wspó³pracy z 71 uczelniami w kraju kszta³c¹cymi pielêgniarki, pielêgniarzy,
po³o¿ne i po³o¿nych w ramach Projektu.
Wyniki badañ ankietowych

Z badañ ankietowych przeprowadzonych wœród uczestników Projektu wynika, ¿e w wyniku studiów dla
90,43 % absolwentów wzrós³ poziom samooceny na gruncie zawodowym i spo³ecznym. Dla 32,62%
absolwentów ukoñczenie studiów pomostowych stworzy³o mo¿liwoœæ awansu zawodowego i spo³ecz-
nego. U 83,71 % absolwentów zwiêkszy³ siê poziom œwiadomoœci wp³ywu na jakoœæ opieki œwiadczonej
na rzecz spo³eczeñstwa.
Wspó³praca z samorz¹dem

Na etapie przygotowañ za³o¿eñ merytorycznych i finansowych Projektu intensywnie wspó³pracowali-
œmy z przedstawicielami samorz¹du i zwi¹zku zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych, a tak¿e z Krajow¹
Rad¹ Akredytacyjn¹ Szkolnictwa Medycznego, z konsultant krajow¹ w dziedzinie pielêgniarstwa.
W pracach tych brali udzia³ m. in.: Gra¿yna Kruk-Kupiec, El¿bieta Buczkowska, El¿bieta Garwacka--
Czachor, Ma³gorzata Szwed, Danuta Rakowska-Róziewicz, Zygmunt Sitko, Dorota Gardias, Irena Orze-
chowska i Iwona Borchulska. Ich wiedzê, doœwiadczenie i ¿yczliwoœæ ceniê sobie wysoko. Uda³o siê
pogodziæ ró¿ne stanowiska.
Wypracowaliœmy wspólny zapis i tak ostateczna wersja projektu 31 lipca 2008 r. decyzj¹ Ministra
Zdrowia wesz³a w ¿ycie. Okrêgowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych od samego pocz¹tku zaanga¿owa³y
siê mocno w promocjê Projektu w swoim œrodowisku zawodowym w obszarze swego dzia³ania. Zapra-
szaliœmy, i czynimy to ca³y czas, przedstawicieli samorz¹du do udzia³u w konferencjach informacyjno-
szkoleniowych organizowanych w ka¿dym roku dla uczelni realizuj¹cych Projekt i na bie¿¹co zapozna-
jemy ich ze stanem dokonañ.
Corocznie przygotowujemy materia³y promocyjne w postaci kalendarzy, plakatów, ulotek, broszur
i raportów, z którymi docieramy do Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych, do Okrêgowego Zwi¹zku
Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, konsultantów krajowych w dziedzinie pielêgniarstwa oraz do
stowarzyszeñ i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz pielêgniarstwa, pielêgniarek i po³o¿nych.
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Dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, Adiunkt w Katedrze i Zak³adzie Zarz¹dzania
w Pielêgniarstwie w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych
Samorz¹d zawodowy pielêgniarek i po³o¿nych jest organizacj¹ skupiaj¹c¹ przedstawicieli

dwóch zawodów zaliczanych do grupy zawodów zaufania publicznego. Istnienie samorz¹-

dów zawodowych ma swoj¹ podstawê w Konstytucji RP której art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze

ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹dy zawodowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody

zaufania publicznego sprawuj¹ce pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów.

W zadaniach samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych znalaz³y siê m.in.: ustalanie
standardów i kwalifikacji zawodowych obowi¹zuj¹cych na poszczególnych stanowiskach pracy; wspó³-
dzia³anie w ustalaniu kierunków rozwoju pielêgniarstwa i po³o¿nictwa. Zadania te maj¹ bardzo szeroki
zakres i poprzez ich wykonywanie samorz¹d wp³ywa na rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa.

Podstaw¹ do projektowania nowoczesnego pielêgnowania i wprowadzania zmian zarówno
w zakresie kszta³cenia, doskonalenia, jak i standardów pielêgnowania jest analiza:
- sytuacji œwiatowej polityki zdrowotnej
- koncepcji opieki zdrowotnej w Polsce
- miejsca pielêgniarstwa, jako integralnej czêœci systemu opieki zdrowotnej, przyczyniaj¹cej siê do
realizacji ogólnych celów systemu zdrowotnego.

Wa¿ny Projekt Systemowy

Istotnym elementem budowania pozycji pielêgniarstwa jako zawodu nowoczesnego jest dosko-
nalenie zawodowe rozumiane jako celowe i systematyczne dzia³anie skierowane na pog³êbianie oraz
poszerzanie okreœlonych elementów wiedzy pielêgniarek i po³o¿nych. Efektem tych dzia³añ jest wypo-
sa¿anie pielêgniarek i po³o¿nych w wiedzê i umiejêtnoœci, niezbêdne dla obecnych i przysz³ych
potrzeb nowoczesnego zawodu. Dlatego te¿ doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji
pielêgniarek i po³o¿nych jest jednym z wa¿nych obszarów zainteresowañ i dzia³añ samorz¹du zawodo-
wego na rzecz rozwoju pielêgniarstwa polskiego, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu
przez pielêgniarki i po³o¿ne, oraz odpowiada za dostosowanie praktyki zawodowej pielêgniarek
i po³o¿nych do potrzeb zdrowotnych spo³eczeñstwa.

Rola pielêgniarki jest skorelowana z aktualnie przyjêtym systemem opieki zdrowotnej oraz wi¹¿e
siê z systemem kszta³cenia i doskonalenia zawodowego obowi¹zuj¹cego w Polsce i Unii Europej-
skiej. Naprzeciw oczekiwaniom pielêgniarek w zakresie podnoszenia kwalifikacji wychodzi Projekt Sys-
temowy pn. "Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych" w ramach studiów pomostowych wspó³-
finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Dzia³ania 2.3. Wzmocnienie potencja³u zdrowia osób pracuj¹cych oraz poprawa jakoœci funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia.

Ten realizowany w Ministerstwie Zdrowia program jest istotny dla pielêgniarek i po³o¿nych ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ podniesienia poziomu wiedzy i umiejêtnoœci, aktywnego udzia³u w kierowaniu
zawodem oraz wp³yw na rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa.

Zwiêkszenie samodzielnoœci zawodowej

Uzyskanie tytu³u licencjata to - jak wskazano wy¿ej - przede wszystkim podniesienie poziomu
wykszta³cenia ze œredniego do poziomu wykszta³cenia wy¿szego, co wp³ywa na zwiêkszenie samo-
dzielnoœci zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych, a jednoczeœnie zwiêksza ich mobilnoœæ zawodow¹.

Nale¿y wspomnieæ tu równie¿ o takim aspekcie, jak mo¿liwoœæ podejmowania pracy przez pielê-
gniarki w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej nak³ada na osoby
wykonuj¹ce te zawody obowi¹zek podnoszenia kwalifikacji, wobec takiej sytuacji prawnej studia
pomostowe dla wielu osób stanowi¹ mo¿liwoœæ realizacji tego ustawowego obowi¹zku kszta³cenia usta-
wicznego. Kszta³cenie pielêgniarek i po³o¿nych w ramach studiów pomostowych ma wymiar spo³eczny,
absolwenci studiów pomostowych w licznych opiniach wskazuj¹ na fakt budowania wy¿szej pozycji
spo³ecznej pielêgniarki i po³o¿nej, wzrost samooceny samych pielêgniarek i po³o¿nych oraz budowa-
nie wspólnoty i integracji œrodowiska zawodowego.

W organizowanych przez Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych konferencjach informacyjno-szkole-
niowych aktywnie uczestniczy pani dr n. med. Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych, której idea podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielêgniarek i po³o¿nych
jest bardzo bliska.
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Nie bez znaczenia jest ekonomiczny wymiar kszta³cenia pomostowego, które realizowane jest ze
œrodków unijnych, nie obci¹¿aj¹c kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielêgniarek i po³o¿-
nych. Ponadto fakt podniesienia kwalifikacji pozwala absolwentom studiów pomostowych poszukiwaæ
wy¿ej wynagradzanej pracy. Stanowi te¿ punkt wyjœcia do dalszego rozwoju zawodowego oraz awansu
zawodowego, co równie¿ niesie za sob¹ wy¿szy status materialny pielêgniarek i po³o¿nych.

Zawód zaufania publicznego

Wypowiadaj¹c siê na temat kszta³cenia pomostowego pielêgniarek i po³o¿nych, nie sposób nie
wskazaæ na udzia³ przedstawicieli samorz¹du zawodowego we wszystkich etapach tego dzia³ania,
pocz¹wszy od przygotowania za³o¿eñ merytorycznych poprzez udzia³ w organizowaniu i wsparciu procesu
kszta³cenia.

Okrêgowe izby pielêgniarek i po³o¿nych aktywnie uczestniczy³y i uczestnicz¹ tak¿e w promocji
Projektu w œrodowisku zawodowym, na terenie swojego dzia³ania. Przedstawiciele samorz¹du, doce-
niaj¹c znaczenie Projektu w kreowaniu nowoczesnego pielêgniarstwa, wzmacnianiu samodzielnoœci
zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych oraz budowaniu pozytywnego wizerunku spo³ecznego przedsta-
wicieli tych dwóch zawodów, nie tylko promuj¹ Projekt poprzez udostêpnianie materia³ów promocyjnych,
ale równie¿ aktywnie uczestnicz¹ w konferencjach, spotkaniach poœwiêconych realizacji Projektu.

Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e kszta³cenie pomostowe pielêgniarek i po³o¿nych, wp³ywaj¹c
na rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa jako zawodu zaufania publicznego, wpisuje siê w ustawowe
zadania samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych.

MINISTER ZDROWIA  Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Stanowisko

dotycz¹ce Apeli Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych

w sprawie zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku

obni¿enia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz niezrównywania

wieku emerytalnego dla kobiet i mê¿czyzn

Minister Zdrowia nie posiada uprawnieñ do ingerowania w przepisy dotycz¹ce emerytur, ponie-
wa¿ ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) nale¿y do w³aœciwoœci Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Dlatego te¿ kwestie dotycz¹ce wieku emerytalnego pielêgniarek i po³o¿nych by³y konsultowane
z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej wskaza³o, i¿ jedn¹ z generalnych zasad przeprowadzo-
nej trzynaœcie lat temu reformy systemu emerytalnego, by³o wprowadzenie ujednoliconego, powszech-
nego wieku emerytalnego, wynosz¹cego 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mê¿czyzn.
Wprowadzenie tej zasady by³o konieczne przede wszystkim ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê warunki
demograficzne. Wdro¿enie jednolitego wieku emerytalnego wymaga³o uchylenia przepisów daj¹cych
mo¿liwoœæ wczeœniejszego przejœcia na emeryturê m. in. z tytu³u pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze.

Tylko dla osób pracuj¹cych w ekstremalnych warunkach, na mocy ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z póŸn. zm.), utworzono odrêbny,
przejœciowy system emerytur pomostowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej wskaza³o, i¿ w okresie minionego trzynastolecia trendy
demograficzne, niestety nie uleg³y zmianie. Tak¿e obecnie systematycznie maleje liczba ludnoœci
w wieku przedprodukcyjnym.

Od roku 1990 liczba ta zmala³a o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. prognozuje siê dalszy spadek o ponad
1,6 mln. Równoczeœnie stale roœnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W chwili obecnej jest to
blisko 6,3 mln osób, jednak¿e w nastêpnych latach nast¹pi jej znaczy przyrost, jak siê przewiduje,
o ponad 3,3 mln osób do 2035 roku. Liczba osób w wieku produkcyjnym - a wiêc tych, które mog¹
sfinansowaæ œwiadczenia emerytalne - na przestrzeni ostatnich kilku lat ustabilizowa³a siê na poziomie
ok. 24,5 mln osób. Ta sytuacja ulegnie jednak dalszemu pogorszeniu.

W œwietle powy¿szego, w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, konieczne by³y dalsze
decyzje dotycz¹ce wieku emerytalnego. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 637), od dnia 1 stycznia 2013r. wiek emerytalny jest stopniowo
podwy¿szany docelowo do 67 lat. Poziom 67 lat zostanie osi¹gniêty w przypadku mê¿czyzn w 2020 r.,
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a w przypadku kobiet w 2040 roku. Nowe regulacje obejmuj¹ kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r.
oraz mê¿czyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Podwy¿szenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn nast¹pi we wszystkich syste-
mach emerytalnych, w których obecnie prawo do przejœcia na emeryturê lub w stan spoczynku przy-
s³uguje po osi¹gniêciu wieku 60 lat przez kobietê i 65 lat przez mê¿czyznê.

Tak wiêc g³ównym wyzwaniem dla Polski w najbli¿szych latach bêdzie zwiêkszenie liczby osób
aktywnych zawodowo i podejmuj¹cych zatrudnienie, co jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego
i zwiêkszenia innowacyjnoœci polskiej gospodarki. Najwa¿niejszym efektem podniesienia wieku emery-
talnego przewidzianego w ustawie z dnia 11 maja 2012r. z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
bêdzie powstrzymanie spadku zatrudnienia. a w konsekwencji utrzymanie wzrostu PKB oraz wp³ywów
podatkowych do przedsiêbiorstw, które nie bêd¹ zmuszone do likwidacji miejsc pracy w nadchodz¹-
cym okresie ograniczenia poda¿y pracy.

Równoczeœnie w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, ujednolicenie wieku emerytal-
nego na poziomie 67 lat, w zwi¹zku z przyjêt¹ przez Sejm w dniu 11 maja 2012r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw, nie naruszy upraw-
nieñ do emerytury pomostowej.

Na podstawie przepisów tej ustawy pielêgniarki i po³o¿ne mog¹ ubiegaæ siê o prawo do emery-
tury pomostowej ju¿ w wieku 55 lat, je¿eli wykonuj¹ pracê o szczególnym charakterze wymienion¹
wart. 3 ust. 3 do ustawy o emeryturach pomostowych i w za³. nr 2 do tej ustawy oraz spe³niaj¹ pozosta-
³e kryteria ustawowe, od których zale¿y ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

Z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU - Aleksander Sopliñski

 MINISTER ZDROWIA

Stanowisko

dotycz¹ce Stanowisk Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych

w sprawie przypomnienia o obowi¹zku przestrzegania zapisów Konwencji

Nr 149 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej zatrudnienia oraz warunków

pracy i ¿ycia personelu pielêgniarskiego oraz zapisów

Zalecenia Nr 157 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej zatrudnienia oraz

warunków pracy i ¿ycia personelu pielêgniarskiego

Zgodnie z art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa
Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa w Polsce s¹ stanowione przez organy w³adzy publicznej, tworzone
w ramach demokratycznego systemu funkcjonowania pañstwa. Prawa te stanowione s¹ zgodnie
z zasadami okreœlonymi w Konstytucji, zarówno co do sposobu, jak i co do treœci z przestrzeganiem
okreœlonych regu³ i zasad. W systemie demokratycznym prawo obowi¹zuj¹ce w pañstwie powinno
odpowiadaæ interesom i d¹¿eniom spo³eczeñstwa, które wszak ma wp³yw na wybór swoich reprezen-
tantów, na ich dzia³alnoœæ, na treœæ ustanawianych norm prawnych (por. W. Skrzyd³o, Komentarz do
art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, Ÿród³ami
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia. Przepis art. 8 Konstytucji RP, stanowi ¿e jest ona
najwy¿szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje siê bezpoœrednio chyba, ¿e Kon-
stytucja stanowi inaczej. Drugie miejsce w hierarchii Ÿróde³ prawa zajmuj¹ umowy miêdzynarodowe,
ratyfikowane przez Polskê za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie i og³oszone w Dzienniku Ustaw
(art . 91 Konstytucji). Katalog Ÿróde³ prawa pracy, zosta³ z kolei ustanowiony wart. 9 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.) - dalej: "K.p.". Zgodnie
z tym przepisem, Ÿród³ami prawa pracy s¹ Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze, okreœla-
j¹ce prawa i obowi¹zki pracowników i pracodawców, a tak¿e postanowienia uk³adów zbiorowych pracy
i innych opartych na ustawie porozumieñ zbiorowych, regulaminów i statutów okreœlaj¹cych prawa
 i obowi¹zki stron stosunku pracy. Hierarchia Ÿróde³ prawa pracy oraz oparty na zasadzie uprzywilejo-
wania pracownika mechanizm rozwi¹zywania sprzecznoœci miêdzy nimi, wynika z art. 9 § 2 K.p. Zgod-
nie z tym przepisem, w pierwszym rzêdzie wzajemne prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy reguluje
umowa o pracê, w zakresie w niej nieuregulowanym - regulamin pracy i inne zak³adowe regulacje
prawne, a nastêpnie Ÿród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego (Kodeks pracy, ustawy i przepisy
wykonawcze). Regulacje prawne ni¿szego rzêdu (umowa o pracê i unormowania o charakterze
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zak³adowym) mog¹ kszta³towaæ warunki indywidualnych stosunków pracy w sposób odmienny ni¿ akty
prawa wy¿szego rzêdu, ale ukszta³towanie to nie mo¿e byæ dla pracowników mniej korzystne ni¿ to,
co przewidziano w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Konwencja nr 149 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹ca zatrudnienia oraz warunków pra-
cy i ¿ycia personelu pielêgniarskiego, przyjêta w Genewie 21 czerwca 1977 r. zosta³a ratyfikowana przez
Polskê oraz og³oszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 1981 r. Nr 2, poz. 5) i wesz³a w ¿ycie w stosunku do
Polski dnia 4 listopada 1981 r. Ujête w formê konwencji, wnioski dotycz¹ce zatrudnienia oraz warunków
pracy i ¿ycia personelu pielêgniarskiego, uzupe³nione postanowieniami zawartymi w Zaleceniu Nr 157
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cym zatrudnienia oraz warunków pracy i ¿ycia personelu
pielêgniarskiego, na gruncie prawa polskiego znajduj¹ odzwierciedlenie w przepisach zawartych m.in. w:
- ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039,
z póŸn. zm.), która okreœla w szczególnoœci zasady wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej,
zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej, a ponadto reguluje zagadnie-
nia zwi¹zane z kszta³ceniem zawodowym oraz kszta³ceniem podyplomowym pielêgniarek i po³o¿nych;
- ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
okreœlaj¹cej organizacjê i zadania samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych, który reprezen-
tuje osoby wykonuj¹ce te zawody oraz sprawuje pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony;
- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), bêd¹cej
aktem o zasadniczym znaczeniu, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów leczniczych, w szcze-
gólnoœci okreœlaj¹cym tak¿e normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych (w tym pielê-
gniarek i po³o¿nych).

Jedynie przyk³adowo nale¿y wskazaæ, ¿e podstawowa dobowa norma czasu pracy pracowników
zatrudnionych w podmiocie leczniczym (w tym pielêgniarek i po³o¿nych), w przyjêtym okresie rozlicze-
niowym, nie mo¿e przekraczaæ 7 godzin 35 minut na dobê i przeciêtnie 37 godzin 55 minut na tydzieñ
w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej). Z kolei w art. 94 tej¿e ustawy dopuszczona zosta³a mo¿liwoœæ przed³u¿enia
wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobê, z zastrze¿eniem, i¿ takiego rozk³adu czasu pracy nie
mo¿na stosowaæ w stosunku do pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymaga-
j¹cych kontaktu z pacjentami. Z kolei wart. 95 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, ustawodawca uregulo-
wa³ kwestie zwi¹zane z pe³nieniem dy¿uru medycznego, definiowanego jako wykonywanie czynnoœci
zawodowych poza normalnymi godzinami pracy. Zgodnie z tym przepisem dy¿ur medyczny mog¹
pe³niæ jedynie pracownicy wykonuj¹cy zawód medyczny i posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie, zatrud-
nieni w podmiocie leczniczym. Oznacza to, i¿ dy¿ur medyczny mog¹ pe³niæ tylko osoby, których pod-
stawê zatrudnienia stanowi stosunek pracy. Ponadto dy¿ury medyczne mog¹ byæ pe³nione jedynie
przez pracowników tych podmiotów leczniczych, które wykonuj¹ stacjonarne i ca³odobowe œwiadcze-
nia zdrowotne. Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej dopuszcza mo¿liwoœæ wyd³u¿ania tygodniowej normy
czasu pracy pracownika, który mo¿e pe³niæ dy¿ur medyczny, powy¿ej 48 godzin (tzw. klauzula opt-out).
Uregulowanie to, mo¿e byæ jednak zastosowane jedynie wobec pracowników którzy wyrazili na to
pisemn¹, dobrowoln¹ zgodê. Pracownik mo¿e cofn¹æ zgodê na pracê w wymiarze przekraczaj¹cym
48 godzin na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym, informuj¹c o tym pracodawcê na piœmie,
z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia. W ustawie o dzia³alnoœci leczniczej znalaz³y siê
równie¿ regulacje zwi¹zane z okresem wypoczynku. Pracownikowi przys³uguje w ka¿dym tygodniu
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj¹cego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracownikowi pe³ni¹cemu dy¿ur medyczny, odpoczynek do-
bowy musi zostaæ udzielony bezpoœrednio po zakoñczeniu pe³nienia dy¿uru. Ponadto w art. 99 ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej, ustawodawca przewidzia³ dodatki dla pracowników wykonuj¹cych zawód
medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonuj¹cym dzia³al-
noœæ lecznicz¹ w rodzaju stacjonarne i ca³odobowe œwiadczenia zdrowotne, których wysokoœæ jest
uzale¿niona od pory i dnia wykonywania pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y podkreœliæ, ¿e celem dzia³añ podejmowanych zarówno przez
Ministra Zdrowia jak równie¿ inne organy i instytucje pañstwowe powinno byæ i jest zapewnienie prze-
strzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, ale równie¿ wprowadzanie mechanizmów usprawniaj¹-
cych funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz s³u¿¹cych poprawie bezpieczeñstwa nie tylko
pacjentów, ale równie¿ personelu medycznego.

Z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU - Aleksander Sopliñski
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MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Stanowisko

dotycz¹ce Apelu Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych

w sprawie prawa pielêgniarek i po³o¿nych do urlopu na poratowanie zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest to szczególne uprawnienie, przys³uguj¹ce tylko niektórym
grupom zawodowym z uwagi na szczególny rodzaj i warunki wykonywanej przez nich pracy np.
nauczycielom.

W odniesieniu do nauczycieli podstaw¹ prawn¹ udzielenia im takiego urlopu jest art. 73 ust. 11
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸno zm.) oraz
rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia a dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie
udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w kontekœcie m.in. wysokich kosztów zwi¹zanych z udzielaniem urlopów dla
poratowania zdrowia nauczycielom, w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjêto prace nad projektem
za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw reguluj¹cych
w odmienny sposób powy¿sze kwestie.

W ramach nowelizacji ww. ustawy planuje siê doprecyzowanie zasad, trybu i kryteriów udziela-
nia urlopu nauczycielowi. Proponowane zmiany okreœlaj¹ m.in., i¿ urlop dla poratowania zdrowia
bêdzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagra¿aj¹cej
wyst¹pieniem choroby zawodowej lub innej choroby spowodowanej dzia³aniem czynników szkodliwych
dla zdrowia wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy albo w zwi¹zku ze sposobem wykonywania pracy.
Planuje siê tak¿e zmiany w zakresie wymiaru urlopu poprzez proporcjonalne jego obni¿enie, stosow-
nie do okresu przepracowanego w danym roku.

W zwi¹zku z brakiem udokumentowanych danych o wp³ywie wykorzystywanych urlopów na
obni¿enie absencji chorobowej oraz na poprawê stanu zdrowia i podtrzymanie aktywnoœci zawodowej
nauczycieli, wydaje siê, ¿e idea udzielania ich nauczycielom nie sprawdzi³a siê w dotychczasowym
kszta³cie. Dlatego te¿, w opinii Pani dr Ewy W¹growskiej - Koski, Konsultanta Krajowego w dziedzinie
medycyny pracy, wprowadzenie przedmiotowego urlopu dla innych grup zawodowych, w tym pielê-
gniarek i po³o¿nych, wydaje siê w¹tpliwe i mog¹ce budziæ kontrowersje, równie¿ ze wzglêdu na
wysokie koszty dla bud¿etu pañstwa bêd¹ce efektem wprowadzenia takiego przywileju.

Z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU - Aleksander Sopliñski

MINISTER ZDROWIA

Stanowisko

dotycz¹ce Stanowisk Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych

w sprawie podjêcia inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej skróconego

czasu pracy pielêgniarek pracuj¹cych na oddziale chemioterapii,

w zwi¹zku z nara¿eniem zawodowym

Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych zosta³ uregulowany w dziale III (art 93-99) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217). Zgodnie z art. 93 czas
pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym nie mo¿e przekraczaæ 7 godzin 35 minut na
dobê i przeciêtnie 37 godzin 55 minut na tydzieñ w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy
w przyjêtym okresie rozliczeniowym.

Wedle nieobowi¹zuj¹cej od 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.), czêœæ pracowników obowi¹zywa³a skrócona
norma czasu pracy, tj. 5 godzin na dobê i przeciêtnie 25 godzin na tydzieñ w przeciêtnie piêciodnio-
wym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym. Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej przewidzia³a
zrównanie czasu pracy ww. grupy pracowników do wymiaru 7 godzin 35 minut normy dobowej i 37
godzin 55 minut normy tygodniowej, w art. 214 wprowadzaj¹c jednak¿e trzyletni okres przejœciowy,
w którym pracowników tych obowi¹zuje jeszcze skrócona norma czasu pracy.

Zatem do dnia 1 lipca 2014 r. pracowników komórek organizacyjnych (zak³adów, pracowni)
radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosuj¹cych w celach diagnostycznych lub leczniczych
Ÿród³a promieniowania jonizuj¹cego, jak równie¿ pracowników komórek organizacyjnych (zak³adów,
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pracowni) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny s¹do-
wej lub prosektoriów, obowi¹zywaæ bêdzie skrócony dobowy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy
(który nie mo¿e przekroczyæ 5 godzin na dobê i przeciêtnie 25 godzin na tydzieñ w przeciêtnie piêcio-
dniowym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym), je¿eli do ich podstawowych obowi¹zków
nale¿¹ te wskazane w art. 214 ust 2 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej.

Zrównanie czasu pracy, o którym mowa powy¿ej, oparte zosta³o na wnioskach wynikaj¹cych
z analizy stanu obecnego oraz mo¿liwych skutków jego zmiany, popartej opiniami specjalistów oraz
przyk³adem innych krajów UE. Wnioski te wykaza³y, ¿e skracanie czasu pracy nie jest skuteczn¹
i optymaln¹ metod¹ zapobiegania negatywnym skutkom wykonywania pracy w szkodliwych warun-
kach. Uznaje siê bowiem, ¿e najbardziej efektywn¹ i zalecon¹ metod¹ jest respektowanie przez praco-
dawców norm Kodeksu pracy, w szczególnoœci obowi¹zku przestrzegania przepisów bhp oraz syste-
matycznego monitorowania wszystkich zagro¿eñ na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zatem zrównanie czasu pracy ww. grupy pracowników z czasem pracy obowi¹zuj¹cym pozosta-
³ych pracowników, nie bêdzie mia³o wp³ywu na zdrowie tych pierwszych oraz nie spowoduje pogorsze-
nia bezpieczeñstwa ich pracy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi w chwili obecnej
¿adnych prac legislacyjnych, maj¹cych na celu zmianê przedmiotowych regulacji prawnych.

Z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU - Aleksander Sopliñski

MINISTER ZDROWIA

Stanowisko

dotycz¹ce Apelu Okrêgowych Izb Pielêgniarek i Po³o¿nych

w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielêgniarki/po³o¿niczej we wszystkich

podmiotach leczniczych na terenie ca³ego kraju

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu doku-

mentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z póŸno zm.) zawiera

kompleksowe regulacje dotycz¹ce dokumentacji medycznej prowadzonej przez wszystkie podmioty

udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych. Przepisy rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹ równie¿ pielêgniarki i po³o¿-

ne udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych w podmiotach leczniczych, tak te¿ w ramach praktyk indywidu-

alnych albo grupowych.

Rozporz¹dzenie wskazuje rodzaje dokumentacji oraz zakres informacji i danych, jakie powinna

ona zawieraæ. W tym znaczeniu mo¿na uznaæ, i¿ jest to dokumentacja jednolita. Natomiast wprowa-

dzanie jednakowych wzorów poszczególnych rodzajów druków, wi¹¿¹cych dla wszystkich podmiotów

udzielaj¹cych œwiadczeñ pielêgniarskich, nie wydaje siê celowe, w szczególnoœci z uwagi na coraz

szersze zastosowanie postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyj¹tek stanowi karta obser-

wacji przebiegu porodu, której wzór okreœla za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.

Wprowadzenie wzorów dokumentacji medycznej w ca³ym zakresie wymaga zmiany brzmienia

delegacji ustawowej, na podstawie której wydawane jest rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia.

Dokumentacja pielêgniarska winna spe³niaæ wymogi ww. rozporz¹dzenia, szczegó³owo odzwier-

ciedlaæ wykonane œwiadczenia i czynnoœci pielêgniarskie oraz sytuacjê pacjenta w kontekœcie oddzia-

³ywania pielêgniarskiego na jego stan zdrowia i funkcjonowania oraz byæ komplementarna do pozo-

sta³ej dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej prowadzonej w podmiocie leczniczym.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie podmiotem leczniczym, w tym za rodzaj,

zakres i sposób przetwarzania prowadzonej dokumentacji medycznej ponosi jego kierownik, który

mo¿e wprowadziæ, wypracowane przez pielêgniarsk¹ kadrê kierownicz¹ wspólnie z pielêgniarkami

podmiotu leczniczego, wzory formularzy i zasady ich wype³niania.

Z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU - Aleksander Sopliñski
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Gdy pielêgniarka potrzebuje pomocy …
czyli kilka s³ów o proszeniu i przyjmowaniu

dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
Polski Instytut Ericksonowski

Inspiracj¹ do napisania tego artyku³u by³a dla mnie  refleksja dotycz¹ca tego, czy Pielê-

gniarki potrafi¹ prosiæ o pomoc? Zastanawiaj¹ce jest to, i¿ podczas piêtnastoletniej praktyki

zawodowej jako psycholog jedynie kilka razy Pielêgniarka zwróci³a siê do mnie z proœb¹

o pomoc dla siebie. Dlaczego tak siê dzieje? Co Pielêgniarka mo¿e zrobiæ, aby nauczyæ siê

prosiæ o pomoc oraz braæ wsparcie i pomoc od innych ludzi wtedy, gdy tego potrzebuje?

Pielêgniarka najczêœciej znajduje siê w sytuacji, kiedy to Ona proszona jest o pomoc i udziela
pomocy. Jej uwaga skierowana jest na zewn¹trz, na potrzeby i oczekiwania innych ludzi - dlatego
Pielêgniarce z pewnoœci¹ ³atwiej jest dawaæ pomoc i wsparcie ni¿ o nie prosiæ i przyjmowaæ ...

Czy pamiêtasz sytuacjê, moment w swoim ¿yciu, kiedy ostatnio potrzebowa³aœ pomocy? Czy

pamiêtasz kiedy ostatnio poprosi³aœ kogoœ o pomoc? Do kogo zwróci³aœ siê o pomoc?

Mê¿a…, partnera ..., przyjació³ki…, matki..., ojca..., kole¿anki z pracy..., psychologa...,

lekarza..., ksiêdza...? Co wtedy czu³aœ? Bezsilnoœæ…, nadziejê…, niezrêcznoœæ..., zaufanie...,

zmaganie siê..., ulgê...? Czy potrafisz prosiæ o pomoc?
Proszeniu o pomoc towarzyszy czêsto odczucie wahania siê: chcê - nie chcê, dam sobie radê

sama - nie dam sobie rady sama. Te sprzeczne uczucia w dynamiczny sposób przeplataj¹ siê i wymie-
niaj¹ miejscami, a¿ do momentu podjêcia decyzji - decyzji o zwrócenie siê o pomoc. Decyzja taka
mo¿e wi¹zaæ siê z przyznaniem siê do w³asnej s³aboœci, akceptacji tego, ¿e nie jestem samowystar-
czalna, ¿e mogê czasami "nie radziæ sobie" z jak¹œ spraw¹, lecz mo¿e te¿ przynieœæ ulgê ... Odczucie
ulgi tworzy czêsto przestrzeñ na odreagowanie, wypuszczenie emocji w postaci p³aczu i/lub po¿alenia
siê na swoj¹ trudn¹ sytuacjê, Wa¿ne jest, gdy mo¿e siê to odbywaæ w obecnoœci drugiego cz³owieka -
osoby wspomagaj¹cej.

Jakie odczucia towarzysz¹ Ci, gdy otrzymujesz od kogoœ to, o co poprosi³aœ..., kiedy

otrzymujesz oczekiwany, byæ mo¿e wa¿ny dla Ciebie prezent? Radoœæ, zaskoczenie, niedo-

wierzanie, skrêpowanie..., wdziêcznoœæ…? Czy potrafisz braæ, przyjmowaæ?
Obecnoœæ i wspieraj¹ce zainteresowanie drugiej osoby, do której zwracasz siê o pomoc, mo¿e

byæ pocz¹tkowo niezrêczne lub krêpuj¹ce, lecz jednoczeœnie mo¿e dawaæ poczucie wsparcia, zrozu-
mienia, bezpieczeñstwa, podzielenia siê problemem i ... ulgi. Komentarz z zewn¹trz/informacja zwrot-
na osoby wspomagaj¹cej umo¿liwia czêsto spojrzenie na sytuacjê problemow¹ z innej, byæ mo¿e
nowej perspektywy, która mo¿e poszerzyæ wachlarz mo¿liwoœci s³u¿¹cych radzeniu sobie. Abyœ
mog³a skorzystaæ z oferowanej pomocy wa¿ne jest, abyœ wiedzia³a, co ju¿ masz i czego jeszcze
potrzebujesz, ¿ebyœ mog³a sobie poradziæ w danej sytuacji. To, czego potrzebujesz, a jeszcze nie
masz, byæ mo¿e ma osoba, do której zwracasz siê o pomoc. Jedyne, co mo¿esz wtedy zrobiæ to popro-
siæ o to, czego potrzebujesz i przyj¹æ, tak jak prezent...

Byæ mo¿e jest tak, ¿e mo¿esz rozpocz¹æ naukê brania od refleksji o tym..., co mam

do ofiarowania samej sobie? Co mogê daæ samej sobie w prezencie? Byæ mo¿e mogê...,

mogê daæ sobie w prezencie... przyzwolenie na chwile s³aboœci..., nieporadnoœci..., zwolnio-

nego tempa..., odpuszczenia sobie..., wyrozumia³oœci dla samej siebie..., niedoskona³oœci...,

troski i uwa¿noœci na siebie...?
Rozterki i w¹tpliwoœci to nieuchronna konsekwencja prze¿ywania pomocy nie tylko przez osobê

prosz¹c¹ o pomoc, lecz równie¿ osobê udzielaj¹c¹ pomocy. Pomoc to przecie¿ spotkanie dwóch
ró¿nych osób i dwóch ró¿nych œwiatów. Oczywistym wydaje siê tu stwierdzenie, i¿ jako ludzie posiada-
my ró¿ne doœwiadczenia, umiejêtnoœci, kompetencje i... potrzebujemy siebie nawzajem. Postawa,
która z pewnoœci¹ jest pomocna dla obydwóch stron sytuacji pomocy to przekonanie, ¿e uczestnicz¹
w niej dobrowolnie i towarzyszy im przeœwiadczenie "potrzebujê i chcê pomocy" oraz "chcê pomóc".
Wtedy mo¿e dojœæ do wymiany, która mo¿e byæ satysfakcjonuj¹ca dla obydwu stron.

Ciekawe jak mo¿esz æwiczyæ proszenie o pomoc i przyjmowanie pomocy..., w pro-

stych, codziennych sprawach...? Byæ mo¿e mo¿esz zacz¹æ od tego, ¿e... czasami zadasz
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sobie proste pytanie... Czy potrzebujê pomocy, gdy... mam zrobiæ zakupy, posprz¹taæ

w domu..., ugotowaæ obiad, wykonaæ jakieœ zadanie w pracy...? Jakiej pomocy wtedy

potrzebujê...? Kogo mogê wtedy prosiæ o pomoc...? Ciekawe jak mo¿esz zaakcepto-
waæ swoj¹ ludzk¹ potrzebê proszenia o pomoc i przyjmowania pomocy i co mo¿e dla

Ciebie byæ w tym pomocne...?
Pielêgniarce z pewnoœci¹ bli¿sza jest strona, czy te¿ perspektywa dbania o innych oraz udziela-

nia pomocy innym. Dlatego tak bardzo wzbogacaj¹cym doœwiadczeniem mo¿e byæ umiejêtnoœæ znale-
zienia siê po drugiej stronie - osoby przyjmuj¹cej pomoc. Doœwiadczenie to pozwala, paradoksalnie,
skontaktowaæ siê z w³asn¹ si³¹, dotrzeæ do w³asnych mo¿liwoœci, doœwiadczeñ i zasobów. G³êboki sens
pomocy nie polega bowiem na "udzielaniu czegoœ", lecz "udzielnianiu kogoœ".

Ciekawe jak prosz¹c o pomoc i przyjmuj¹c pomoc od innych osób mo¿esz dbaæ
o siebie..., o swoj¹ dobr¹ kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹? Jak mo¿esz chroniæ siebie, gdy to

konieczne lub wtedy, gdy tego szczególnie potrzebujesz...? W chwilach s³aboœci..., gorszego

samopoczucia..., poczucia niekompetencji lub braku wiedzy i doœwiadczenia...? Ciekawe

jak mo¿esz odnajdywaæ wewnêtrzn¹ równowagê miedzy dawaniem a braniem oraz balans

w relacjach z innymi ludŸmi...?
Umiejêtnoœæ zachowania równowagi pomiêdzy dawaniem i przyjmowaniem, pomaganiem i uzy-

skiwaniem pomocy mo¿e staæ siê istotnym czynnikiem ochronnym zapobiegaj¹cym wypaleniu zawo-
dowemu, Ÿród³em satysfakcji i poczucia pe³ni bycia cz³owiekiem - ze wszystkimi swoimi mocnymi stro-
nami i s³aboœciami.

Literatura (dla osób zainteresowanych tematem):

- Brammer L. M. (1984). Kontakty s³u¿¹ce pomaganiu. Procesy i umiejêtnoœci. Warszawa,

  Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

- Evatt C., Feld B. (2001). Dawcy i biorcy. Gdañsk, GWP.

/Przedruk z Biuletynu OIPiP w Katowicach
„Nasze Sprawy” Nr 7-8 [235] Lipiec-Sierpieñ 2013/

ZAWÓD NA WYMARCIU

Grupa zawodowa pielêgniarek starzeje siê w szybkim tempie. Dziœ œrednia wieku

wynosi 45 lat. Najwiêcej pielêgniarek jest ju¿ w okresie przedemerytalnym.

Niski presti¿ i zarobki, ciê¿ka praca bez uznania sprawiaj¹, ¿e coraz wiêcej pielêgniarek

porzuca zawód. Sytuacja zaczyna byæ niebezpiecznie trudna, bo brakuje chêtnych do tej

pracy.

Rola pielêgniarek w systemie ochrony zdrowia wymaga pilnego przedefiniowania. Zawód ten
cieszy siê nisk¹ popularnoœci¹ w Polsce nie tylko z powodu zarobków, choæ oczywiœcie s¹ one stawia-
ne obecnie na pierwszym miejscu. M³ode osoby ju¿ w czasie nauki zawodu przekonuj¹ siê czêsto,
¿e zamiast wykorzystywaæ zdobywan¹ wiedzê medyczn¹, maj¹ pe³niæ rolê najni¿szego szczebla perso-
nelu pomocniczego, a przecie¿ w czêœci zadañ pielêgniarki i pielêgniarze zast¹piliby z powodzeniem
lekarzy. Na razie jednak brak na to kompleksowego pomys³u. Wiele mo¿na by³oby za³atwiæ na pozio-
mie samych szpitali i przychodni, ale i tu zmian brak lub id¹ one bardzo opornie. Dlaczego?

MA£O NAS, MA£O NAS ...

W Polsce mamy bardzo niski jak na Uniê wskaŸnik liczby pielêgniarek na 1000 mieszkañców.
W przypadku lekarzy sytuacja wygl¹da jeszcze gorzej. To, ¿e osobiœcie musz¹ podpisywaæ wszystkie
recepty, nawet na œrodki opatrunkowe, zlecaæ nawet naj prostsze badania wykonywane cykliczne lub
np. na izbie przyjêæ, wydaje siê marnotrawstwem ich wiedzy i czasu. Choæ oczywiœcie sami lekarze
czêsto tego monopolu broni¹. W czasie ci¹¿y zastanawia³am siê np., dlaczego w ka¿dym przypadku
KTG ogl¹daæ musi lekarz (pacjentki czekaj¹ z tego powodu godzinami). Przecie¿ pielêgniarka, osoba
wykszta³cona, która robi to badanie przez kilka czy kilkanaœcie lat, jest w stanie bez trudu odsiaæ
wyniki prawid³owe od budz¹cych w¹tpliwoœci. Ostatnio, bêd¹c z dzieckiem kilka razy na szpitalnym
dy¿urze, patrzy³am, jak mali pacjenci czekaj¹ po 2,5-3,5 godziny na wizytê u lekarza, który zleca
badanie RTG, a potem z wykonanym badaniem znów siedz¹ kolejn¹ godzinê pod gabinetem. Tu
tak¿e, jako laikowi, od razu przysz³o mi do g³owy pytanie: czy pielêgniarki, ewentualnie z pomoc¹
lekarza sta¿ysty, nie mog¹ dokonywaæ preselekcji i czêœci osób od razu kierowaæ na badanie? Id¹c
dalej - wykszta³cenie pielêgniarek marnuje siê, gdy zamiast opiekowaæ siê pacjentem, biegaj¹ z kaczk¹
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czy zmieniaj¹ poœciel w szpitalu. Myœlê, ¿e u osób ambitnych budzi to frustracjê, przyspiesza wypale-
nie, przeradza siê w wyuczon¹ bezradnoœæ. Oczywiœcie s¹ chlubne wyj¹tki, osoby, które wywalczy³y
sobie odpowiednie miejsce w szpitalnej hierarchii, ale co do regu³y sytuacja pielêgniarek nie wygl¹da
ró¿owo.

Efektem niedoceniania ich pracy przez o lekarzy, w³adze szpitala, a nieraz i pacjentów jest to,
¿e wiêcej pielêgniarek odchodzi z zawodu, ni¿ go podejmuje. Ale paradoksalnie pielêgniarstwa uczy
siê jeszcze doœæ du¿o osób. W ostatnich trzech latach szko³y pielêgniarskie mia³y rocznie po 6-7 tys.
absolwentów. Ale tylko co trzeci odbiera³ zaœwiadczenie niezbêdne do wykonywania zawodu.

Czemu wiêc podejmuj¹ trudy nauki, która do najprostszych nie nale¿y, by potem nie korzystaæ
z tej wiedzy? Trudno o badania na ten temat. W publicznej debacie zwykle padaj¹ argumenty niskich
zarobków, ale przed rozpoczêciem studiów m³ode osoby z pewnoœci¹ ju¿ o tym wiedzia³y. Jednym
z wa¿nych powodów mo¿e byæ rozmijanie siê oczekiwañ z realiami póŸniejszej pracy - zakresem
obowi¹zków, presti¿em, atmosfer¹ pracy. W czasie praktyk maj¹ ju¿ przedsmak tego, co czeka je
w zawodzie.

Aby pielêgniarki, pielêgniarze i po³o¿ne byli widoczni w systemie ochrony zdrowia, aby w pe³ni
mogli wykorzystaæ wiedzê zdobyt¹ w trakcie kszta³cenia specjalizacyjnego, za które p³aci Ministerstwo
Zdrowia, nale¿y wymusiæ na MZ takie zmiany, by nasza grupa by³a uwzglêdniona przy kontraktowaniu
œwiadczeñ zdrowotnych. Podobnie jak grupa zawodowa lekarzy - mówi Iwona Borchulska, do niedaw-
na przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Wprowadzenie Rozporz¹dzenia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia, wed³ug zasad
opiniowanych przez OZZPiP, zapewni³oby opiekê nad pacjentami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standar-
dami - dodaje. Na temat inicjatywy zwi¹zku pisaliœmy niedawno w Medexpresie. Zwi¹zkowcy, jak i Izba
od lat sygnalizuj¹ narastanie zjawiska wypalenia zawodowego, co w konsekwencji prowadzi do marno-
trawienia talentu, a tak¿e zapa³u pielêgniarki i po³o¿nej do pracy.

Wiele do powiedzenia maj¹ te¿ zarz¹dzaj¹cy szpitalami. To od nich zale¿y atmosfera pracy,
wynagrodzenie oraz zakres obowi¹zków pielêgniarek. Problemem mo¿e byæ jednak m.in. du¿e
rozwarstwienie w zakresie umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

POKOLENIOWA ZMIANA

Œrednia wieku pielêgniarek wynosi 45,6 lat, a po³o¿nych 44,5 i szybko siê podnosi. Pielêgniarek
w wieku od 50 do 60 lat jest 76,5 tys., a najm³odszych, maj¹cych do 30 lat, jest tylko 16,7 tys. M³ode
pielêgniarki wyje¿d¿aj¹ce za granicê jako jedn¹ z przyczyn wspominaj¹ fakt, ¿e w szpitalu natykaj¹ siê
na grupê osób w wieku ich matek. Nie maj¹ o czym z nimi prywatnie rozmawiaæ, s¹ na doczepkê
wspó³pracuj¹cej od lat grupy. Aby sytuacja faktycznie siê zmieni³a, najstarsze pokolenia pielêgniarek
uczone w innym systemie, przyzwyczajone przez lata do funkcji pomocniczych i s³u¿ebnych relacji
z lekarzami, musz¹ prawdopodobnie przejœæ na emeryturê. K³opot w tym, ¿e ich nastêpczyñ nie widaæ.

Pokolenie m³odszych pielêgniarek i pielêgniarzy musi mieæ warunki do wykorzystywania swojej
wiedzy. Teraz osoby te przychodz¹ do szpitali wyedukowane, z ambicjami, ale po paru latach spycha-
nia do naj prostszych prac wiedza zdobyta w czasie studiów "pójdzie w las" - zwraca uwagê Adam
Kozierkiewicz, ekspert zarz¹dzania w ochronie zdrowia. Jego zdaniem proste zadania powinni przej-
mowaæ opiekunowie medyczni, asystenci pielêgniarek i salowe. Osobom po studiach pielêgniarskich
powinno zaœ siê przekazywaæ stopniowo niektóre zadania lekarzy.

Nie da siê tego zrobiæ szybko. Wiedza i doœwiadczenie pielêgniarek bardzo siê ró¿ni¹. Danie od
razu szerokich kompetencji m³odszemu pokoleniu, które ma œwie¿e podejœcie do relacji w szpitalu oraz
czêsto wy¿szy poziom edukacji, od razu wzbudzi³oby protesty osób od lat pracuj¹cych w zawodzie -
podkreœla Kozierkiewicz.

Takie przekierowanie ról mog³oby u³atwiæ budowanie œcie¿ek zawodowych oraz polepszyæ
wynagrodzenia.

CO NAS CZEKA

Jeœli nie powstan¹ mechanizmy zachêcaj¹ce m³odych ludzi do wyboru zawodu pielêgniarki
i po³o¿nej, to za kilka lat na fachow¹ opiekê z ich strony bêdzie mog³a liczyæ mniej ni¿ po³owa potrzebu-
j¹cych - przekonuje Gra¿yna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Wed³ug Izby w 2035 r. liczba pielêgniarek spadnie poni¿ej 200 tys. Ich podopiecznych, w zwi¹zku ze
starzeniem siê spo³eczeñstwa, przybêdzie.

Jakie s¹ motywy wyjazdów pielêgniarek? - Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci czêsto
zwracaj¹ uwagê, ¿e w Polsce w zawodzie pielêgniarki pracuj¹ na dwóch etatach, poniewa¿ jest to
konieczne do utrzymania rodziny, ale przez to nie maj¹ czasu dla siebie i bliskich. Szukaj¹ dobrze
p³atnej pracy na jednym etacie - mówi Agata Go³¹b, koordynator projektów dla klientów medycznych
w agencji Adecco. Poziom wynagrodzeñ pielêgniarek i pielêgniarzy w Polsce najczêœciej nie przekracza
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3 tys. z³ brutto miesiêcznie. Za granic¹ dostaj¹ wielokrotnoœæ tej kwoty. Dodatkowo wybieraj¹ pañstwa,
gdzie ich rodziny mog¹ liczyæ na szerok¹ pomoc socjaln¹, dziêki czemu ró¿nice kosztów ¿ycia nie s¹
przyt³aczaj¹ce. W Niemczech czy Belgii pielêgniarki operacyjne i specjalistyczne na starcie dostaj¹
przynajmniej 8 tys. z³ brutto. W Norwegii, np. w domu opieki, powy¿ej 12 tys. z³. Kwalifikacje pielêgnia-
rek z Polski s¹ tam wysoko cenione, k³opotem jest znajomoœæ jêzyków, ale przed wyjazdem kandydatki
przechodz¹ czêsto intensywne szkolenia. Adecco organizowa³o dla personelu medycznego kursy jê-
zyka norweskiego, flamandzkiego oraz niemieckiego. Za granic¹ pielêgniarki maj¹ te¿ z regu³y wiêcej
czasu dla ka¿dego z pacjentów. S¹ cenione, maj¹ pole do awansu. - Bior¹ udzia³ w spotkaniach
interdyscyplinarnych z lekarzami, dziel¹ siê opini¹ odnoœnie postêpów leczenia, stanu chorego, ich
uwagi traktowane s¹ z szacunkiem - mówi Agata Go³¹b. Istotna jest te¿ mo¿liwoœæ pracy w placówkach
o wysokim standardzie oraz korzystanie z urz¹dzeñ specjalistycznych. Luki po pielêgniarkach i pielê-
gniarzach, którzy wyjad¹, nie wype³ni¹ emigranci, np. Ukrainki. Pensje s¹ u nas znacznie ni¿sze ni¿
np. w Niemczech, a w Polsce lepiej zarobiæ mo¿na na sprz¹taniu ni¿ pielêgnowaniu chorych. Dlatego
decyzje polityczne na poziomie rz¹du, parlamentu oraz organizacyjne w szpitalach czy przychodniach
musz¹ zapaœæ - im szybciej, tym lepiej. Na zmianach z pewnoœci¹ zyskaj¹ pacjenci. Nad podniesieniem
rangi zawodu musz¹ popracowaæ te¿ same pielêgniarki. Pacjenci doceniaj¹ ich pracê i wiedz¹c
o niskich zarobkach, przymykaj¹ nieraz oko na to, ¿e pielêgniarki z jednej strony ¿al¹ siê na brak
czasu dla chorych, z drugiej nierzadko bez skrêpowania zajmuj¹ siê w godzinach pracy np. stawia-
niem pasjansa na komputerze.
WYKSZTA£CENIE PIELÊGNIAREK MARNUJE SIÊ, GDY ZAMIAST OPIEKOWAÆ SIÊ PACJENTEM,
BIEGAJ¥ Z KACZK¥ LUB ZMIENIAJ¥ POŒCIEL. U AMBITNYCH BUDZI TO WIELK¥ FRUSTRACJÊ.

AUTORKA  ARTYKU£U:
OLA KUROWSKA Od 2006 roku dziennikarka redakcji S³u¿by Zdrowia. Przez lata pracowa³a w dzien-
nikach, m.in. w Gazecie Gie³dy Parkiet, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, ̄ yciu Warszawy
oraz ¯yciu. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW.

/Przedruk: S£U¯BA ZDROWIA lipiec/sierpieñ 2013/

Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych

ANALIZA LICZBY ZAREJESTROWANYCH I ZATRUDNIONYCH
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W ROKU 2011

ORAZ PROGNOZA LICZBY ZAREJESTROWANYCH I ZATRUDNIONYCH
PIELÊGNIAREK l PO£O¯NYCH NA LATA 2015-2035

Warszawa, kwiecieñ 2013
1. STAN OBECNY
l Informacje ogólne o analizie

l. Dane o zarejestrowanych pielêgniarkach i po³o¿nych pochodz¹ z Centralnego Rejestru Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych, stan na dzieñ 31 grudnia 2011 r.
2. W liczbie zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych zawarte s¹ osoby, które: wykonuj¹ zawód,
s¹ bezrobotne, przebywaj¹ na urlopach macierzyñskich i wychowawczych oraz inne, które posiadaj¹
aktualne prawo do zawodu pielêgniarki lub zawodu po³o¿nej.
3. W przypadku kobiet analiz¹ objêto osoby urodzone po 1951 roku.
4. W przypadku mê¿czyzn analiz¹ objêto osoby urodzone po 1946 roku.
5. Analiza nie obejmuje osób, które zrzek³y siê prawa wykonywania zawodu, zaprzesta³y wykonywania
zawodu oraz zosta³y skreœlone z okrêgowych rejestrów pielêgniarek i po³o¿nych z innych powodów.
6. Liczba pielêgniarek objêtych analiz¹ wynosi 246948. Œrednia wieku tych osób wynosi 45,6. Œrednia
liczba osób, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy w latach 2010 - 2012
wynosi 3499.
7. Liczba pielêgniarzy objêtych analiz¹ wynosi 4620. Œrednia wieku pielêgniarzy wynosi 39,5. Œrednia
liczba osób, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy w latach 2010 - 2012
wynosi 155.
8. Liczba po³o¿nych objêtych analiz¹ wynosi 30760. Analiza zosta³a wykonana wspólnie dla kobiet
i mê¿czyzn ze wzglêdu na fakt, i¿ mê¿czyŸni w tej grupie stanowi¹ 0,19% badanej grupy (58 osób).
Œrednia liczba osób, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy w latach 2010 -
2012 wynosi 614.

�
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Tabela nr 2.

Personel pracuj¹cy wg podstawowego miejsca pracy

Dane obejmuj¹ osoby pracuj¹ce w danej placówce

bez wzglêdu na rodzaj umowy, na podstawie

której wykonywana jest praca (np. umowa o pracê,

umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie)

i wymiar czasu pracy.

Personel pracuj¹cy wg podstawowego miejsca

pracy - pracuj¹cy, dla których jednostka sprawoz-

dawcza jest g³ównym miejscem pracy wg oœwiad-

czenia pracuj¹cego. Osoby te, niezale¿nie od

wymiaru czasu pracy, s¹ liczone raz.

Tabela nr 4. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek

i po³o¿nych wg województw w porównaniu do liczby

mieszkañców

*1 Ÿród³o: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechne-

go Ludnoœci i Mieszkañ 2011, GUS, Warszawa 2012

*2 Dane z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Tabela nr 1. WskaŸnik pielêgniarek na 1 tyœ. mieszkañców

Ÿród³o: OECD Health 2012 http://stat.oecd.org/Index.aspx?

DataSetCode=HEALTHREAC

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ostatni rok 

Wska�nik piel�gniarek zatrudnionych przy bezpo�redniej 
opiece nad pacjentem 

Australia  10,1 10,2 10,1   10,1 
Austria 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7  7,7 
Canada 8,8 9,0 9,1 9,3 9,3  9,3 
Czech Republic 8,1 8,0 7,9 8,1 8,1  8,1 
Denmark 14,5 14,3 14,7 15,4   15,4 
Estonia 6,3 6,4 6,4 6,1 6,1  6,1 
Finland 9,3 9,4 9,6 9,6   9,6 
Germany 10,4 10,5 10,7 11,0 11,3  11,3 
Hungary 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2  6,2 
Iceland 13,7 14,0 14,8 15,3 14,5  14,5 
Israel 5,2 5,2 5,0 4,5 4,8 4,9 4,9 
Luxembourg 10,9    11,1 12,1 12,1 
Netherlands 8,2 8,3 8,4    8,4 
New Zealand 8,8 9,2 9,7 9,7 10,0  10,0 
Norway 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4  14,4 
Poland 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 
Slovenia 7,6 7,8 7,9 8,0 8,2  8,2 
Spain 4,1 4,4 4,6 4,9 4,9 5,5 5,5 
Sweden 10,9 11,0 11,0 11,0   11,0 
Switzerland 14,5 14,7 14,9 15,2 16,00  16,00 
United Kingdom  9,6 9,7 9,8 9,6 9,1 9,1 

Wska�nik piel�gniarek zatrudnionych przy bezpo�redniej 
opiece nad pacjentem wraz kadr� mened�ersk� oraz naukow� 
France 7,8 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 8,7 
Portugal 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7  5,7 
Slovak Republic 6,0 6,3 6,3 6,0 6,0  6,0 
Ireland 12,6 12,8 12,8 12,7 13,1  13,1 
United States 10,5 10,6 10,8 10,8 11,0  11,0 
Wska�nik piel�gniarek posiadaj�cych uprawnienie (licencje)  

do wykonywania zawodu 
Belgium    14,8 15,1  15,1 
Italy 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 6,8 6,8 

Poland (dane z CRPiP)    7,3 
  

Jednostka terytorialna 

Liczba 
kobiet 
w ty�. 

Liczba 
m��czyzn 

w ty�. 

Liczba 
mieszka�ców 

w ty�. 
piel�gniarki poło�ne RAZEM 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 
 I II III IV V VI 
POLSKA 19868 18643,9 38511 186566 22301 208 867 
ŁÓDZKIE 1512,8 1402,5 2915,2 12203 1478 13681 
MAZOWIECKIE 1080,9 1016,7 2097,6 26369 2983 29352 
�L�SKIE 524,7 489,2 1022,8 25978 2906 28884 
LUBELSKIE 1328,4 1210,3 2538,7 11540 1415 12955 
PODKARPACKIE 1717,7 1619,8 3337,5 11110 1568 12678 
PODLASKIE 2746,5 2522,1 5268,7 6169 803 6972 
�WI�TOKRZYSKIE 524,9 491,3 1016,2 6739 738 7477 
LUBUSKIE 1086 1041,3 2127,3 4455 590 5045 
WIELKOPOLSKIE 615,5 586,8 1202,4 13354 1952 15306 
ZACHODNIOPOMORSKIE 1166,1 1110,1 2276,2 7383 892 8275 
DOLNO�L�SKIE 2394,1 2236,2 4630,4 1435 1447 15982 
OPOLSKIE 655,2 625,5 1280,7 4775 478 5253 
KUJAWSKO-POMORSKIE 740,7 711,5 1452,1 9628 1206 10834 
POMORSKIE 1770,4 1677 3447,4 9317 1061 10378 
WARMI�SKO-MAZURSKIE 883,2 839,7 1722,9 6624 846 7470 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jednostka terytorialna 
piel�gniarki 
wska�nik 
na 1 ty�. 

poło�ne 
wska�nik 
na 1 ty�. 

poło�ne 
wska�nik 
na 1 ty�. 
kobiet 

Piel�gniarki 
i poło�ne 
wska�nik 
na 1 ty�. 

POLSKA 4,84 0,58 1,12 5,42 
DOLNO�L�SKIE 4,99 0,50 0,96 5,48 
KUJAWSKO-POMORSKIE 4,59 0,57 1,12 5,17 
LUBELSKIE 5,30 0,65 1.26 5,96 
LUBUSKIE 4,36 0,58 1,12 4,94 
ŁÓDZKIE 4,81 0,58 1,11 5,39 
MAŁOPOLSKIE 4,91 0,58 1,13 5,49 
MAZOWIECKIE 5,00 0,57 1,09 5,57 
OPOLSKIE 4,70 0,47 0,91 5,17 
PODKARPACKIE 5,22 0,74 1,44 5,96 
PODLASKIE 5,13 0,67 1,30 5,80 
POMORSKIE 4,09 0,47 0,91 4,56 
�L�SKIE 5,61 0,63 1,21 6,24 
�WI�TOKRZYSKIE 5,26 0,58 1,13 5,84 
WARMI�SKO-MAZURSKIE 4,56 0,58 1,14 5,15 
WIELKOPOLSKIE 3,87 0,57 1,10 4,44 
ZACHODNIOPOMORSKIE 4,29 0,52 1,01 4,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwa 

Liczba 
miesz- 
ka�ców 
2011*1 

Liczba piel�gniarek i 
poło�nych (zakres 

wieku 23-60 
kobiety i 23-65 

m��czy�ni) 
- stan na 31.12.2011*2 

 

Na tys. 
miesz- 
ka�ców RAZEM 

 W ty� 
Piel�- 
gniarek 

Piel�- 
gniarzy

Poło�-
nych 

OGÓŁEM 38511,0 246948 4620 30760 282328 7,33 

Dolno�l�skie 2915,2 20700 366 2161 23227 7,97 

Kujawsko-pomorskie 2097,6 12721 221 1623 14565 6,94 

Lubelskie 2 175,7 15114 354 2024 17492 8,04 

Lubuskie 1022,8 5836 75 739 6650 6,50 

Łódzkie 2538,7 15206 270 2112 17588 6,93 

Małopolskie 3337,5 21393 402 2674 24469 7,33 

Mazowieckie 5268,7 34000 703 3775 38478 7,30 

Opolskie 1016,2 6431 156 701 7288 7,17 

Podkarpackie 2127,3 14982 283 2211 17476 8,22 

Podlaskie 1 202,4 8164 128 1135 9427 7,84 

Pomorskie 2276,2 12779 230 1526 14535 6,39 

�l�skie 4630,4 33501 359 3824 37684 8,14 

�wi�tokrzyskie 1 280,7 8843 167 1075 10085 7,87 

Warmi�sko-Mazurskie 1452,1 8459 120 999 9578 6,60 

Wielkopolskie 3447,4 19162 608 2954 22724 6,59 

Zachodniopomorskie 1722,9 9657 178 1227 11062 6,42 

  246948 4620 30760 282328 7,33 

Tabela nr 3. WskaŸnik zatrudnionych pielgniarek

i po³o¿nych na 1  tyœ. mieszkañców

I-III Ÿród³o: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechne-

go Ludnoœci i Mieszkañ 2011, GUS, Warszawa 2012

IV-VI- •ród³o: GUS www.stat.gov.p1

Ÿród³o: opracowanie w³asne, NIPiP, Warszawa 2013.
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2. Struktura wieku pielêgniarek
Tabela nr 5.  Liczba pielêgniarek wed³ug roku urodzenia,

wieku

Tabela nr 6. Liczba pielêgniarek wed³ug przedzia³ów

wiekowych

3. Struktura wieku pielêgniarzy
Tabela nr 7. Liczba pielêgniarzy wed³ug roku urodzenia,

wieku

Tabela nr 8. Liczba pielêgniarzy wed³ug przedzia³ów

wiekowych

Rok 
urodzenia 

Wiek 
Liczba 

piel�gniarek 
1989 23 731 

1988 24 1468 

1987 25 2024 

1986 26 2240 

1985 27 1806 

1984 28 1726 

1983 29 2037 

1982 30 1819 

1981 31 1536 

1980 32 1544 

1979 33 1886 

1978 34 2420 

1977 35 4037 

1976 36 7913 

1975 37 10853 

1974 38 8804 

1973 39 8553 

1972 40 9209 

1971 41 10291 

1970 42 10245 

1969 43 10362 

1968 44 9886 

1967 45 9097 

1966 46 9036 

1965 47 9425 

1964 48 9706 

1963 49 8886 

1962 50 9121 

1961 51 9101 

1960 52 9657 

1959 53 9806 

1958 54 9490 

1957 55 8231 

1956 56 7599 

1955 57 7113 

1954 58 6322 

1953 59 6033 

1952 60 6945 

RAZEM 246948 
  

Przedziały 
wiekowe  

Liczba 
piel�gniarek 

Procent 

21-25 4223 1,71 

26-30 9628 3,90 

31-35 11423 4,63 

36-40 45332 18,36 

41-45 49881 20,20 

46-50 46174 18,70 

51-55 46285 18,74 

56-60 34002 13,77 

 246948 100,00 

 

  

Rok urodzenia Wiek 
Liczba 

piel�gniarzy 

1989 23 20 
1988 24 54 
1987 25 85 
1986 26 129 
1985 27 121 
1984 28 137 
1983 29 143 
1982 30 151 
1981 31 144 
1980 32 104 
1979 33 136 
1978 34 143 
1977 35 192 
1976 36 263 
1975 37 268 
1974 38 215 
1973 39 207 
1972 40 185 
1971 41 178 
1970 42 156 
1969 43 184 
1968 44 127 

1967 45 112 
1966 46 105 
1965 47 140 
1964 48 118 
1963 49 108 
1962 50 97 
1961 51 80 
1960 52 89 
1959 53 82 
1958 54 62 
1957 55 59 
1956 56 49 
1955 57 51 
1954 58 43 
1953 59 17 
1952 60 19 
1951 61 14 
1950 62 10 
1949 63 10 
1948 64 7 
1947 65 6 

RAZEM:  4620 

 

  

Przedziały 
wiekowe 

Liczba 
piel�gniarzy 

Procent 

21-25 159 3,44 

26-30 681 14,74 

31-35 719 15,56 

36-40 1138 24,63 
41-45 757 16,39 
46-50 568 12,29 

51-55 372 8,05 
56-60 179 3,87 
61-65 47 1,02 

 4620 100 
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4. Struktura wieku po³o¿nych
Tabela nr 9. Liczba po³o¿nych wed³ug roku urodzenia,

 wieku

Tabela nr 10. Liczba po³o¿nych wed³ug przedzia³ów

wiekowych

Tabela nr 11. Liczba osób, którym stwierdzono prawo

wykonywania zawodu po raz pierwszy w latach

2010 - 2012

II. Prognoza liczby pielêgniarek i po³o¿nych

ZAREJESTROWANYCH oraz ZATRUDNIONYCH

na lata 2015 - 2035

ZA£O¯ENIE PROGNOZY O LICZBIE OSÓB ZAREJESTRO-

WANYCH:

Przyjêto œredni¹ liczbê osób rejestruj¹cych siê

w ka¿dym roku na podstawie œredniej liczby osób

uzyskuj¹cych prawo wykonywania zawodu

w latach 2010-2012.

Od liczby osób zarejestrowanych w ka¿dym roku

odejmuje siê osoby, które w danym roku uzyskuj¹

wiek emerytalny (zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 grud-

nia 1998 r.. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych - Dz. U. z 2009, Nr 153,

poz. 1227 t.j.).

W wykazanej liczbie s¹ ujête osoby, które: wyko-

nuj¹ zawód, s¹ bezrobotne, przebywaj¹ na urlo-

pach macierzyñskich i wychowawczych oraz inne,

które posiadaj¹ wa¿ne prawo do zawodu pielê-

gniarki lub zawodu po³o¿nej.

tu patrz - Tabela nr 12

 
Przedziały 
wiekowe 

Liczba 
poło�nych 

Procent 

21-25 902 2,93 

26-30 1961 6,38 

31-35 2491 8,10 

36-40 4188 13,62 

41-45 6015 19,55 

46-50 6231 20,26 

51-55 5553 18,05 

56-60 3419 11,12 

 30760 100,00% 

 

Województwo OIPiP 
2010 - 2012  

Liczba piel�gniarek Liczba poło�nych 
Razem 

Kobiet M��czyzn Kobiet M��czyzn 
dolno�l�skie Jelenia Góra 86 7 8 0 101 
dolno�l�skie Wrocław 417 17 101 0 535 
dolno�l�skie Wałbrzych 87 2 14 0 103 
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 288 16 30 1 335 
kujawsko-pomorskie Włocławek 59 1 9 0 69 
kujawsko-pomorskie Toru� 110 4 10 0 124 

lubelskie 
Biała Pod 
laska 

54 1 5 
0 

60 

lubelskie Zamo�� 58 1 11 0 70 
lubelskie Chełm 23 2 4 0 29 
lubelskie Lublin 410 26 118 0 554 

lubuskie 
Gorzów 
Wlkp. 

33 0 7 
0 

40 

lubuskie Zielona Góra 186 5 15 0 206 
łódzkie Łód� 410 22 106 3 541 
łódzkie Sieradz 53 4 9 0 66 
małopolskie Kraków 934 23 120 2 1079 
małopolskie Nowy S�cz 120 4 8 0 132 
małopolskie Tarnów 240 6 6 0 252 
mazowieckie Warszawa 1349 103 244 3 1699 
mazowieckie Ciechanów 78 9 4 0 91 
mazowieckie Ostroł�ka 78 1 3 0 82 
mazowieckie Płock 47 1 8 0 56 
mazowieckie Radom 214 9 13 0 236 
mazowieckie Siedlce 57 0 5 1 63 
opolskie Opole 258 12 56 0 326 
podkarpackie Krosno 284 32 10 0 326 
podkarpackie Rzeszów 465 14 97 1 577 
podkarpackie Przeworsk 125 10 6 0 141 
podlaskie Suwałki 84 6 3 0 93 
podlaskie Łom�a 80 0 6 0 86 
podlaskie Białystok 236 13 39 0 288 
pomorskie Słupsk 87 1 10 0 98 
pomorskie Gda�sk 375 24 95 1 495 
�l�skie Cz�stochowa 139 4 17 0 160 
�l�skie Bielsko-Biała 523 7 47 0 577 
�l�skie Katowice 711 21 179 2 913 
�wi�tokrzyskie Kielce 504 15 70 2 591 
warmi�sko-mazurskie Olsztyn 225 9 22 0 256 
warmi�sko-mazurskie Elbl�g 39 1 2 0 42 
wielkopolskie Kalisz 103 2 56 2 163 
wielkopolskie Piła 116 3 14 0 133 
wielkopolskie Leszno 50 1 19 0 70 
wielkopolskie Pozna� 342 16 133 0 491 
wielkopolskie Konin 30 2 13 0 45 
zachodnio pomorskie Szczecin 244 7 52 2 305 
zachodniopomorskie Koszalin 87 0 18 0 105 
ogółem:  10498 464 1822 20 12804 

�rednia z lat 2010 -2012:  3499,33 154,67 
607,3

3 
6,67 4268 

 

  

Rok 
urodzenia 

Wiek 
Liczba 

poło�nych 

1987 25 436 

1986 26 458 

1985 27 346 

1984 28 386 

1983 29 388 

1982 30 383 

1981 31 310 

1980 32 290 

1979 33 535 

1978 34 624 

1977 35 732 

1976 36 833 

1975 37 819 

1974 38 778 

1973 39 798 

1972 40 960 

1971 41 1204 

1970 42 1098 

1969 43 1151 

1968 44 1251 

1967 45 1311 

1966 46 1380 

1965 47 1331 

1964 48 1258 

1963 49 1129 

1962 50 1133 

1961 51 1219 

1960 52 1108 

1959 53 1170 

1958 54 1087 

1957 55 969 

1956 56 796 

1955 57 678 

1954 58 663 

1953 59 687 

1952 60 595 

RAZEM:  30760 
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Za³o¿enie prognozy o liczbie osób zatrudnionych:

Za³o¿ono utrzymanie wskaŸnika liczby osób zatrudnionych do zarejestrowanych na poziomie wskaŸni-

ka z roku 2011, który dla pielêgniarek wynosi 76,47% liczby zarejestrowanych, zaœ dla po³o¿nych

wynosi 73,85 % liczby zarejestrowanych. Do liczby osób zatrudnionych (wskazanych w Tabeli nr 2

Personel pracuj¹cy wg podstawowego miejsca pracy) dodano osoby zatrudnione w MON oraz MSWiA

w 2011 r. Pielêgniarki zatrudnione w MON - 2571, w MSWiA - 3246; po³o¿ne zatrudnione w MON - 175,

w MSWiA - 239.

tu patrz - Tabela nr 13 i Tabela nr 14

Ÿród³o:
1. Dane dotycz¹ce ludnoœci - Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011, GUS, Warszawa 2012

2. Dane o pielêgniarkach i po³o¿nych zatrudnionych w MON, MSW. Rocznik Statystyczny z 2011, GUS

3. Dane dotycz¹ce prognozy ludnoœci - Prognoza ludnoœci na lata 2008-2035, GUS, WARSZAWA 2009

Tabela nr 12. Prognoza liczby zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych na lata 2015 - 2035

*1 - Dane z CRPiP wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r.

Tabela nr 13. Prognoza liczby zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych na lata 2015-2035

Tabela nr 14. WskaŸniki dla ZATRUDNIONYCH pielêgniarek i po³o¿nych

Ÿród³o: opracowanie w³asne, NiPiP, Warszawa 2013, na podstawie:

1. Dane dotycz¹ce ludnoœci - Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011, GUS,

    Warszawa 2012

2. Dane dotycz¹ce prognozy ludnoœci - Prognoza ludnoœci na lata 2008-2035, GUS, WARSZAWA 2009

3. Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych www.nipip.pl

oprac. mgr Arkadiusz Szczeœniak G³ówny Informatyk NIPiP

ROK 
Liczba 

mieszka�ców 
w ty�. 

Liczba piel�gniarek i poło�nych 
- stan na 31 grudnia danego roku 

Wska�nik 
zarejestrowanych 

na 1 ty�. 
mieszka�ców 

piel�gniarek piel�gniarzy poło�nych RAZEM 

2011*1 38511 246948 4620 30760 282328 7,33 
2015 38016 234541 5207 30593 270341 7,11 
2020 37830 226716 5889 30811 263416 6,96 
2025 37438 206526 6361 29251 242138 6,47 
2030 36796 186968 6644 27223 220835 6,00 
2035 35993 164873 6751 25482 197106 5,48 

 

ROK 
Liczba 

mieszka�ców 
w ty� 

Liczba zatrudnionych Wska�nik 
zatrudnionych 

na 1 ty�. 

LICZBA ZAREJESTROWANYCH 
piel�gniarek poło�nych RAZEM 

piel�gniarek poło�nych RAZEM 
2011 38511 192383 22715 215098 5,59 251 568 30760 282328 
2015 38016 183344 22592 205936 5,42 239748 30593 270341 
2020 37830 177 881 22753 200634 5,30 232605 30811 263416 
2025 37438 162802 21601 184403 4,93 212887 29251 242138 
2030 36796 148062 20103 168165 4,57 193612 27223 220835 
2035 35993 131247 18817 150064 4,17 171624 25482 197106 
 

 
Liczba mieszka�ców 

w ty�. 
piel�gniarki 
wska�nik na 

1 tys. 

poło�ne 
wska�nik 
na 1 tys. 

poło�ne 
wska�nik 
na 1 ty�. 
kobiet 

piel�gniarki i 
poło�ne 

wska�nik 
na 1 tys. 

ROK M��czy�ni Kobiety RAZEM 

2011 18643,9 19868 38511 5,00 0,59 1,14 5,59 
2015 18328,5 19687,5 38016 4,82 0,59 1,15 5,42 
2020 18238,5 19591,3 37830 4,70 0,60 1,16 5,30 
2025 18052,4 19385,6 37438 4,35 0,58 1,11 4,93 
2030 17742,7 19053,2 36796 4,02 0,55 1,06 4,57 
2035 17364,9 18628,1 35993 3,65 0,52 1,01 4,17 
 



Administrator danych osobowych w podmiocie leczniczym jest zobowi¹zany do zastosowania œrodków

technicznych i organizacyjnych zapewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych osobowych.

Podstawowym elementem ochrony danych osobowych jest zapewnienie przetwarzania danych

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych dane o stanie zdrowia s¹ uznawane za dane wra¿-

liwe. Ich przetwarzanie jest mo¿liwe wy³¹cznie w celu oceny stanu zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych lub

leczenia pacjentów. Nie mo¿na wiec danych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej wykorzystywaæ do

innych celów ni¿ œwiadczenie us³ug zdrowotnych (np. do przedstawienia oferty ubezpieczenia zdrowotnego.

Uprawnienie do przetwarzania danych wra¿liwych jest zastrze¿one wy³¹cznie dla osób zawodowo zajmuj¹-

cych siê leczeniem lub œwiadczeniem us³ug medycznych oraz zarz¹dzaniem tymi us³ugami. Nale¿¹ do nich

miêdzy innymi: pielêgniarki, po³o¿ne, lekarze, stomatolodzy.

Administrator danych osobowych nie mo¿e wiêc upowa¿niæ osób niezwi¹zanych z procesem leczenia do

przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej zosta³y opisane w artykule „Dokumentacja

medyczna. Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej”

Kolejnym elementem  jest ochrona danych osobowych przed dostêpem do nich osób nieupowa¿-

nionych, przed ich zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumen-
tacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpo-
wiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024) okreœla:

- sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisuj¹cej sposób przetwarzania danych osobowych,

- warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce

  do przetwarzania danych osobowych,

- wymagania w zakresie odnotowywania udostêpniania danych osobowych i bezpieczeñstwa przetwarzania

  danych osobowych,

- trzy poziomy ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych  (podstawowy, podwy¿szony

  i wysoki).

Zastosowane przez Administratora Danych Osobowych œrodki ochrony oraz organizacja pracy powinna zna-

leŸæ swoje odzwierciedlenie w tworzonej i aktualizowanej dokumentacji.

Podstawowym dokumentem stworzonym przez Administratora Danych Osobowych jest „Polityka Bez-

pieczeñstwa Informacji”, która powinna opisaæ zasady i regu³y postêpowania, które nale¿y stosowaæ, aby

w³aœciwie wykonaæ obowi¹zki zwi¹zane z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym konieczne jest opracowanie „Instrukcji

Zarz¹dzenia Systemem Informatycznym”, okreœlaj¹cej sposób zarz¹dzania systemem informatycznym,

s³u¿¹cym do przetwarzania danych osobowych. W przypadku posiadania kilku systemów instrukcja powinna

byæ stworzona dla ka¿dego z nich.

Zakres dokumentacji tworzonej przez Administratora Danych powinien byæ dostosowany do struktury podmiotu.

Nie jest mo¿liwe przygotowanie wzoru dokumentacji dla ró¿nej wielkoœci podmiotów.

Najwa¿niejszymi elementami, które powinny znaleŸæ siê w dokumentacji s¹:

- wykaz budynków, pomieszczeñ lub czêœci pomieszczeñ, tworz¹cych obszar, w którym przetwarzane s¹

dane osobowe,

- wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych

danych,

- okreœlenie œrodków technicznych i organizacyjnych niezbêdnych dla zapewnienia poufnoœci, integralnoœci

i rozliczalnoœci przetwarzanych danych,

- procedury nadawania uprawnieñ do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnieñ w systemie infor-

matycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynnoœci,

- stosowane metody i œrodki uwierzytelnienia oraz procedury zwi¹zane z ich zarz¹dzaniem i u¿ytkowaniem,

- procedury rozpoczêcia, zawieszenia i zakoñczenia pracy przeznaczone dla u¿ytkowników systemu,

- procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzêdzi programowych s³u¿¹cych

do ich przetwarzania wraz z miejscem i okresem ich przechowywania.

Sporz¹dzi³: Arkadiusz Szczeœniak - G³ówny informatyk NIPiP

Obowi¹zki administratora danych osobowych

w podmiocie leczniczym (w praktyce pielêgniarki i po³o¿nej)



Przewodnicz¹ca Wies³awa Szaniawska

czwartek  11.00 - 15.00

poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek  14.15 - 18.15

Wiceprzewodnicz¹ca Bernarda Mrozek         tel. 82 576-21-70

Wiceprzewodnicz¹ca Beata Bornus-Chmielewska         tel. 82 562-31-98

Sekretarz Beata ̄ ó³kiewska         tel. 82 562-32-10

Agnieszka Kowalczuk

poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek    7.30 - 15.30

œroda    9.00 - 17.00

Ma³gorzata Wancerz

poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek    7.30 - 15.30

wtorek    9.00 - 17.00
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- przyjmowanie wniosków o prawo wykonywania zawodu   8.00 - 14.30
- wydawanie zaœwiadczeñ o prawie wykonywania zawodu
- biblioteczka OIPiP czynna codziennie   8.00 - 14.30
- kasa OIPiP czynna poniedzia³ek, œroda, pi¹tek 10.00 - 14.00

   wtorek 10.00 - 17.00

OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE
DY¯URY PE£NI¥:

w pierwszy wtorek miesi¹ca w godzinach 15.00 - 17.00
trzecia œroda miesi¹ca dy¿ur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00

tel. 82 565 43 73 lub tel. 663 996 833

OKRÊGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

w pierwsza œroda miesi¹ca w godzinach 15:00 - 17:00
trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach 12.00 - 14.00

dy¿ur telefoniczny tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 33 65

OKRÊGOWY S¥D
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

W CHE£MIE

BIURO CZYNNE:

 poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek od 7.30 do 15.30
 wtorek, œroda od 7.30 do 17.00


