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NIC O NAS BEZ NAS
Czas pandemii związanej z falą zakażeń koronawirusem i koncentracja naszej uwagi na wspieraniu 

środowiska pielęgniarek i położnych zostały wykorzystane przez decydentów dla realizacji własnych za-
mierzeń, w imię pseudonaprawy systemu ochrony zdrowia. Wielokrotnie powtarzane w różnych oko-
licznościach, przez różne grupy osób – hasło - „nic o nas bez nas”, jakże straciło na wartości.

Już 30 marca b.r. wprowadzono do naszej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zapis art. 26 b 
umożliwiający powrót do zawodu osobom, które miały przerwę w  ich wykonywaniu dłuższą niż 5 lat 
w ostatnich sześciu latach, bez odbycia przeszkolenia zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą NRPiP. 
Ta uproszczona ścieżka ma przyczynić się do uzupełnienia braku pielęgniarek w systemie, zwłaszcza 
w obecnie trudnym czasie epidemii. Na  usta cisną się pytania: dlaczego bez konsultacji z samorzą-
dem? dlaczego nikt z legislatorów nie wziął pod uwagę naszego zdania? Tych – dlaczego – można mno-
żyć. A jaki efekt? Przez 11 tygodni obowiązywania nowelizacji zainteresowanie wykazało 5 (słownie: 
pięć) pielęgniarek i położnych mających przerwę ponad 20-letnią, w tym jedna z 31-letnią, a dwie oso-
by w trakcie odbywania przeszkolenia na wcześniejszych zasadach. Opisaną sytuację pozostawiam bez 
komentarza i do oceny przez Czytelników Biuletynu dodając tylko, że w naszej Izbie czynnych zawodo-
wo jest ok. 11 tysięcy pielęgniarek. 

A że przykład idzie z góry i jest przyzwoleniem dla innych, mogliśmy przekonać się 18 maja, gdzie 
podczas XIX posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni podjęli uchwałę w sprawie przy-
wrócenia kształcenia pielęgniarek na poziomie ponadpodstawowym. Na kolejnych stronach Biuletynu 
zamieściliśmy korespondencję dotyczącą tego zagadnienia. Dziękujemy za wszystkie liczne głosy obu-
rzenia kierowane pod adresem radnych i głosy wsparcia dla naszych działań. Nie będę w tym miejscu 
powtarzała treści, które zawarte są w stanowisku Prezydium ORPiP w Poznaniu, piśmie Przewodniczą-
cych Okręgowych Rad z terenu Wielkopolski oraz Prezesa NRPiP. W lokalnej prasie (tylko jednej) pada 
stwierdzenie, że szkoły w Wielkopolsce są przygotowane do prowadzenia kształcenia. Nasuwa się pyta-
nie: które szkoły? Czyżby sale demonstracyjne przetrwały 20 lat w oczekiwaniu na ponowne otwarcie? 
A jak wygląda wyposażenie tych sal??? Może warto zaprosić członków Prezydium ORPiP do tych szkół, 
aby mogli dokonać oględzin i przekonać się naocznie jak wygląda stan rzeczywisty.

Cenną inicjatywą wykazał się Samorząd Województwa Lubuskiego przekazując znaczne środki na 
uruchomienie kierunku pielęgniarskiego na uczelni wyższej. Magnesem przyciągającym młodzież na 
studia pielęgniarskie mają być stypendia oferowane przez samorząd województwa w wysokości 1200 zł 
miesięcznie, wypłacane podczas nauki. Warunkiem jest podpisanie zobowiązania do podjęcia pracy w 
regionie lubuskim. Metoda nie nowa, ale wielce skuteczna.

Mass media także nie zainteresowało nasze zdanie w tym temacie. Jakże prawdziwe są słowa Phila 
Bosmansa cyt. „W mass mediach panuje atmosfera sensacji. W przesadnych barwach i ze wszystkimi szcze-
gółami opisuje się to, co dzieje się w naszym małym i wielkim świecie, wszystko co niedorzeczne, przerażają-
ce i katastrofalne. Im większy nonsens, tym większą wzbudza sensację. To co wartościowe najwidoczniej już 
od dawna nie jest takie ciekawe…”

Praca pielęgniarek i położnych to działania bardzo wartościowe, bo ukierunkowane na najwyższe do-
bro, jakim jest życie i zdrowie drugiego człowieka. I w takim kontekście należałoby pokazywać to, co ro-
bią pielęgniarki i położne. Tylko pozytywny wizerunek, godziwe warunki pracy i płacy mogą wpłynąć na 
większe zainteresowanie nauką do zawodów. Z pewnością motywatorem nie będzie nauka w szkołach 
branżowych ponadpodstawowych. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa, w pielęgniarstwie XXI wieku jest 
to nie tylko niedopuszczalne, ale  i niebezpieczne. Tak mówią pielęgniarki i położne na kanwie ostat-
nich wydarzeń.

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
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UCHWAŁA NR XIX/350/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 maja 2020r.
w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia kształcenia pielęgniarek

i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018r. (Dz. Urz. z 2018r., poz. 
8635), uchwala się, co następuje:

§ 1. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjmuje stanowisko w sprawie przywrócenia kształcenia pielę-
gniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęte stanowisko przekazuje się do Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy or-
ganizowane w dobie głębokich zmian społecz-
nych w krajach europejskich powinno być zo-
rientowane na zaspokojenie rosnącego zapo-
trzebowania społeczeństwa na świadczenie 
wysokiej jakości usług medycznych. Wśród 
obszarów praktyki o największym zapotrze-
bowaniu należy wymienić podstawową opie-
kę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi, 
przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Aby 
sprostać wyzwaniom wynikającym z nowego 
podejścia do opieki zdrowotnej ukierunkowa-
nej na promocję zdrowia, zapobieganie choro-
bom, dostarczanie usług zdrowotnych w śro-
dowisku pacjenta, pielęgniarki i pielęgniarze 
potrzebują efektywnego systemu kształcenia.

Niepokojący staje się fakt narastającego bra-
ku kadry pielęgniarskiej zatrudnionej w zakła-
dach opieki zdrowotnej oraz szpitalach. Zgod-
nie z rządowymi prognozami w 2020r. niedobór 
ten może przekroczyć 60 tysięcy. Tak drastycz-
ny spadek liczby zatrudnionych pielęgniarek 
i pielęgniarzy może zaszkodzić normalnemu 
funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej, a 
pośrednio zdrowiu czy nawet życiu pacjentów.

Problem zapewnienia odpowiedniej licz-
by średniego personelu medycznego występu-
je głównie na oddziałach onkologicznych, po-
operacyjnych, geriatrycznych, wewnętrznych, 
kardiologicznych, neurologicznych, psychia-
trycznych, w opiece długoterminowej, a przede 
wszystkim w szpitalnych oddziałach ratun-
kowych (SOR). Zbyt mała liczba pielęgniarek 
i pielęgniarzy w opiece zdrowotnej wynika z 
następujących faktów:
• zbyt małej liczby kształcących się w za-

wodzie,
• wyjazdów za granicę w celu uzyskania 

wyższych zarobków,
• zwiększającej się liczby przechodzących na 

emeryturę i znaczącego podniesienia się 
średniej wieku w tym zawodzie (w Polsce 
wynosi ona wg danych za 2016r. 50,7 lat),

• zmiany przepisów regulujących normy za-
trudnienia pielęgniarek, pielęgniarzy i po-
łożnych, które zostały określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013r, 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
kresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017r., 
poz. 2295 z późn. zm.). Normy zatrudnienia 

pielęgniarek i pielęgniarzy są uzależnio-
ne od rodzaju oddziału szpitalnego – przy-
kładowo: chirurgia dziecięca - 0,9 etatu na 
łóżko; chirurgia naczyniowa - 0,7 etatu na 
łóżko; chirurgia onkologiczna - dorośli 0,7 
etatu na łóżko, dzieci - 0,9 etatu na łóżko; 
choroby wewnętrzne - 0,6 etatu na łóżko; 
anestezjologia/intensywna terapia 2 etaty 
na łóżko.

W ramach dostosowywania kształcenia 
pielęgniarek i pielęgniarzy do wymogów eu-
ropejskich w roku 1996r. wdrożono 3-let-
ni pilotażowy program kształcenia w 10 wy-
branych szkołach pomaturalnych w Polsce 
(jako innowację pedagogiczną). Był on zbliżo-
ny do obowiązujących dyrektyw sektorowych 
wspólnot europejskich. Kształcenie pielęgnia-
rek i pielęgniarzy w pomaturalnych szkołach 
medycznych ulegało stopniowej likwidacji na 
rzecz wdrożenia nowego modelu kształcenia 
w uczelniach wyższych i wyższych szkołach 
zawodowych. Uwarunkowaniem zmian w sys-
temie kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy 
był fakt, że zawód ten w krajach Unii Europej-
skiej należy do zawodów objętych dyrektywa-
mi sektorowymi. Oznacza to, że kształcenie 
kadry pielęgniarskiej w krajach unijnych musi 
spełniać wymagania Rady Wspólnot Europej-
skich co do czasu i programu kształcenia.

Aby zwiększyć liczbę pielęgniarek i pie-
lęgniarzy, trzeba więc jak najszybciej wdro-
żyć dwa rodzaje kształcenia w tym zawo-
dzie. Pierwszym jest utworzenie pięciolet-
nich liceów medycznych. W takiej formule 
przez pierwsze dwa lata należałoby prowadzić 
kształcenie na poziomie ogólnym, a następnie 
przez kolejne trzy - kształcenie teoretyczne i 
kliniczne bezpośrednio u pracodawcy (szpi-
tal, ZOZ). Szkoły te, kładące nacisk na zdo-
bycie praktycznych umiejętności, mogłyby w 
krótszym czasie zasilić kadrę pielęgniarską w 
krajowych placówkach lecznictwa zamknięte-
go lub otwartego. W ten sposób na rynek pra-
cy trafiłyby osoby w wieku 20 lat, co przyspie-
szyłoby proces kształcenia o dwa lata. Dru-
gą możliwością zdobycia zawodu pielęgniarki 
i pielęgniarza powinna być edukacja w szko-
łach policealnych. W obu przypadkach mowa 
o zachowaniu liczby godzin kształcenia teore-
tycznego i klinicznego zapisanych w Dyrek-

Załącznik do uchwały Nr XIX/350/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 maja 2020r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia kształcenia
pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.

tywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Nie na-
rzuca ona państwom członkowskim, na jakim 
poziomie kształcenie to powinno się odbywać 
(średnim czy wyższym). Zgodnie z jej art. 31 
ust. 3 „Kształcenie pielęgniarek odpowiedzial-
nych za opiekę ogólną obejmuje co najmniej trzy 
lata lub 4 600 godzin kształcenia teoretycznego 
i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne 
obejmuje co najmniej trzecią część, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego okre-
su kształcenia.”

Takie rozwiązanie spowodowałoby z kolei 
stosunkowo szybkie uporanie się z problemem 
braków kadrowych. Warunkiem koniecznym 
byłoby też umieszczenie zawodu pielęgniarki/
pielęgniarza w klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa branżowego.

Należy podkreślić, że w Niemczech kształ-
cenie w zakresie pielęgniarstwa odbywa się 
zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. 
W przeciwieństwie do Polski nie ma tam presji 
społecznej na ukończenie studiów wyższych. 
W wielu innych krajach europejskich zawód 
pielęgniarki/pielęgniarza zdobywa się również 
w ramach innego niż uniwersytet cyklu kształ-
cenia. Przykładami są: Dania i Grecja (szkoły 
pielęgniarskie), Finlandia (kolegia szkoły pie-
lęgniarskie), Holandia (przyszpitalne szkoły 
zaoczne).

Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy wy-
łącznie w systemie studiów licencjackich czy 
magisterskich nie gwarantuje zapewnienia peł-
nych świadczeń dla ludności z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarki i pielę-
gniarze posiadający wyższe wykształcenie nie-
chętnie podejmują pracę bezpośrednio „przy 
łóżku chorego”, aspirując często do stanowisk 
kierowniczych w służbie zdrowia lub planując 
pracę zawodową w innych krajach UE.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
możliwość uzyskania średniego wykształcenia 
w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie za-
myka drogi do kształcenia na wyższym pozio-
mie. Zaproponowane rozwiązanie oprócz skró-
cenia cyklu kształcenia dawałoby też drożność 
systemu edukacji, polegającą na możliwo-
ści podnoszenia kwalifikacji na kierunkowych 
studiach wyższych.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z rządowymi prognozami w 2020r. niedobór kadry pielęgniarskiej zatrudnionej w zakładach opieki zdrowotnej i szpita-
lach może przekroczyć 60 tysięcy. Wobec powyższego wskazane jest podjęcie działań mających na celu zmianę systemu kształcenia 
tej grupy zawodowej.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organem prowadzącym dla szkół, w których odbywało się kształcenie pielęgniarskie. 
Z tego względu dysponujemy odpowiednim zapleczem i bazą dydaktyczną, a także wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Mając więc na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pan
Marek Woźniak 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Szanowny Panie Marszałku 

Do wiadomości: 
1. Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej
2. Wojciech Murdzek - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
4. Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
5. Gerta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
6. Małgorzata Kotwicka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
7. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
8. Janina Zaraś – Przewodnicząca Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
9. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych – wszystkie

Działając w imieniu Przewodniczących 
Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych 
w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu 
wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań 
podejmowanych przez Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w zakresie kształcenia 
przeddyplomowego pielęgniarek.

Podejmując Uchwałę Nr XIX/350/20 dnia 
18.05.2020r. w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego przywrócenia kształcenia pie-
lęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponad-
podstawowych bez zasięgnięcia opinii sa-
morządu pielęgniarek i położnych, Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego naruszył nie 
tylko dobre obyczaje, ale także uniemożli-
wił Okręgowym Izbom działającym na tere-
nie województwa wielkopolskiego, realiza-
cję zadań wynikających z zapisów Ustawy z 
dnia 01.07.2011r. o Samorządzie Pielęgnia-
rek i Położnych (t.j. Dz. U. 2008r. poz. 916).

Katalog zadań samorządu i sposoby ich 
realizacji zawarte w art. 4 stanowią, że jed-
nym z zadań samorządu jest współdzia-
łanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielę-
gniarstwa i położnictwa, poprzez m.in. opi-
niowane i wnioskowanie w sprawach kształ-
cenia zawodowego, opiniowanie programów 
kształcenia zawodowego, współpracę z or-
ganami administracji publicznej. Brak ja-

kiejkolwiek wcześniejszej informacji o kie-
runkach działań podejmowanych przez Sej-
mik Województwa Wielkopolskiego, a doty-
czących pielęgniarek i położnych, odbiera-
my jako lekceważenie naszego środowiska. 

Przywoływane w uchwale fakty braku 
pielęgniarek świadczą o pobieżnej znajo-
mości problemu, w tym zapisów dokumentu 
„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielę-
gniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przyjętego 
przez Radę Ministrów w dniu 15.10.2019r. 
Głównym powodem niedoboru były warun-
ki pracy i płacy, stąd zmniejszone zaintere-
sowanie kształceniem do zawodu oraz wy-
jazdy za granicę w celu uzyskania wyższych 
zarobków. Z chwilą podjęcia przez Rząd de-
cyzji o wzroście wynagrodzeń obserwujemy 
zwrot w tych trendach. Zwiększyła się liczba 
szkół prowadzących kształcenie do zawodu, 
liczba absolwentów podejmujących zatrud-
nienie (nie wszyscy znajdują zatrudnienie), 
a także nastąpiło zmniejszone zaintereso-
wanie wyjazdami za granicę. 

Leczenie objawów bez usunięcia przyczy-
ny nie uzdrowi organizmu, w tym przypad-
ku systemu ochrony zdrowia. Kilkunastolet-
nich zaniedbań nie naprawi się w krótkim 
czasie, a wprowadzenie „nowego” systemu 
kształcenia, niekoniecznie budzącego zain-

Pismo Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych
Województwa Wielkopolskiego w sprawie kształcenia

pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych

Wnioski:
1) Reaktywować w systemie edukacji pięcio-

letnie licea medyczne dla absolwentów 
szkół podstawowych, prowadzonych przez 
samorząd województwa, który w swoich 
placówkach oświatowych dysponuje wy-
kształconą kadrą pedagogiczną, a także od-
powiednią bazą dydaktyczną.

2) Umożliwić kształcenie uzupełniające w 
ramach jednolitych studiów wyższych dla 

absolwentów liceów medycznych i szkół po-
licealnych posiadających maturę.

3) Zmienić zapis w art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 
15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2019r., poz. 576 z późn. zm.) 
poprzez rozszerzenie pojęcia szkoły pielę-
gniarskiej o licea medyczne i szkoły policealne 
kształcące w zawodzie pielęgniarki i położnej.

4) Dokonać zmian w ustawie z dnia 14 grud-
nia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., 

teresowanie w dobie możliwości ukończenia 
studiów wyższych, spowoduje jeszcze więk-
szy chaos, w tym chaos kompetencyjny. 

Ponieważ w systemie ochrony zdrowia 
jest również niedobór położnych i lekarzy 
nasuwa się pytanie: czy przewidywany jest 
powrót do kształcenia na poziomie studium 
pomaturalnego położnych i felczerów?

Propozycję zawartą we wniosku koń-
cowym nr 3, a dotyczącą zmiany art. 52 
Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położ-
nej bez konsultacji ze środowiskiem pielę-
gniarskim uważamy za przejaw arogancji 
wobec tych, którym właśnie w dobie wal-
ki z epidemią należy się szczególny szacu-
nek społeczny.

Przewodniczący Okręgowych Rad Pielęgniarek 
i Położnych:
w Kaliszu – Marek Przybył
w Koninie – Wiesława Welke
w Lesznie – Teodor Murawa
w Pile – Marcin Michlewicz
w Poznaniu – Teresa Kruczkowska

Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
Teresa Kruczkowska

poz. 1148 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85).

5) Dodać w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształ-
cenia w zawodach szkolnictwa branżo-
wego oraz klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa branżowego (Dz. U. z 2019r., poz. 316 
z późn. zm.) - zawód pielęgniarka.
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STANOWISKO NR 7/VII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W POZNANIU Z DNIA 28 MAJA 2020r.
w sprawie: Uchwały Nr XIX/350/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.05.2020r.

 
Adresaci: 
 1. Marek Woźniak   – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 2. Małgorzata Waszak-Klepka  – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 3. Dariusz Piontkowski   – Minister Edukacji Narodowej
 4. Wojciech Murdzek   – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 5. Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
 6. Zofia Małas    – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
 7. Gerta Kanownik   – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
 8. Małgorzata Kotwicka  – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
        im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 9. Grażyna Wójcik   – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
10. Janina Zaraś   – Przewodnicząca Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku
        Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
11. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych – wszystkie 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Poznaniu stanowczo nie zgadza się na przywrócenie kształ-
cenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodsta-
wowych. Jesteśmy przeciwni działaniom Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, które lekceważą aktualny po-
rządek prawny dotyczący kształcenia przeddyplomowego w 
tym zawodzie.

Kształcenie zawodowe pielęgniarek na poziomie studiów 
wyższych wynika wprost z Dyrektywy 2005/36/UE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwali-
fikacji zawodowych (Dz. U. UE.2005. 255.22 ze zm.). W pol-
skim porządku prawnym zaś określa tę kwestię Ustawa o 
Zawodach Pielęgniarki i Położnej z dnia 15 lipca 2011r. – 
art. 52, ust. 1, 2 i 3 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 562 ze zm.). 

Ponadto Uchwała Nr XIX/350/20 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zaprzecza zapisom Uchwały Rady Mini-
strów z dnia 15.10.2019r. w sprawie przyjęcia dokumentu 
„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Po-
łożnictwa w Polsce”, który określa konieczność utrzymania 
kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych 
na poziomie szkół wyższych. 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Poznaniu zaznacza, że uzyskanie kwalifikacji w zawodach 
medycznych poprzez edukację akademicką zakończoną dy-
plomem dotyczy zarówno farmaceutów, lekarzy, położnych, 
ratowników medycznych, rehabilitantów i pielęgniarek. Pod-
kreśla to ich odpowiedzialność zawodową – dającą bezpie-
czeństwo pacjentom – opartą na uzyskanej wiedzy i umie-
jętnościach przez dorosłą osobę, świadomą swego wyboru 
określonej profesji medycznej opartej na edukacji w szko-
łach wyższych.

Jesteśmy zdumieni, że radni Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego podjęli uchwałę dającą propozycję, aby ludź-
mi zdrowymi i chorymi zajmować się mogli nastolatkowie 
po ukończeniu szkoły podstawowej. Pierwsze praktyki za-
wodowe mogłyby zakończyć się dużym szokiem emocjonal-
nym – kiedy młoda osoba spotkałaby np. pacjenta po urazie 
wielonarządowym lub po operacji chirurgicznej okaleczają-
cej pacjenta onkologicznego. Taki kontakt z realnym pacjen-
tem kończy się często ucieczką ze studiów medycznych przez 
studenta - osobę posiadającą maturę i dojrzałą emocjonal-
nie. Natomiast dla nastolatka, który dopiero kształtuje swój 
rozwój psychiczny i emocjonalny może być traumatyczny 

i spowodować, że nawet jeśli skończy szkołę, to nie podej-
mie pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

W związku z powyższym Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wzywa radnych 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do uchylenia 
Uchwały Nr XIX/350/20, która jest sprzeczna z aktual-
nymi przepisami prawnymi dotyczącymi kształcenia 
przeddyplomowego w zawodzie pielęgniarki.

Apelujemy o współpracę z Samorządem Zawodowym Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Radą Ministrów RP w realiza-
cji działań określonych w dokumencie „Polityka Wielolet-
nia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. 
Przypominamy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
jako organ założycielski kilkunastu podmiotów leczniczych 
z terenu Wielkopolski może wpływać na poprawę bezpie-
czeństwa pacjentów i lepsze warunki ich leczenia. Może tak-
że wpłynąć na poprawę warunków pracy i płacy wszystkich 
zawodów medycznych w podmiotach leczniczych. Działania 
te mogą stać się magnesem do podejmowania trudnych stu-
diów na Kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo, a następ-
nie pracy w podmiotach leczniczych podlegających organom 
Samorządu Terytorialnego Wielkopolski.

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

Kruczkowska Teresa - Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Kaczmarek Tomasz - Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu

Wojciechowska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Plens-Gałąska Jolanta - Sekretarz ORPiP w Poznaniu

Morek Wiesław - Skarbnik ORPiP w Poznaniu

Kłos-Jasińska Emilia - członek Prezydium ORPiP w Poznaniu

Kusztal Krystyna - członek Prezydium ORPiP w Poznaniu

Skrzypczak Irena - członek Prezydium ORPiP w Poznaniu

Woźniak Janusz- członek Prezydium ORPiP w Poznaniu 
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Warszawa, 21 maja 2020r.
Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Marszałku
W związku z pozyskaniem informacji przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych o podjęciu decyzji przez Radnych Sejmiku Wo-

jewództwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych uprzej-
mie informuję.

NRPiP działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 
2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2011r. póz. 916) między innymi w zakresie wnioskowania i opiniowania w 
sprawach kształcenia zawodowego oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zawodu pielęgniarki i położnej 
w naszym kraju zwraca uwagę, że kształcenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza odbywa się tylko i wyłącznie w 
systemie kształcenia na poziomie wyższym. Należy wskazać bowiem, iż zgodnie z art. 52 ust. l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 
o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2020r. póz. 562 ze zm.) pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 
szkoły pielęgniarskiej. Szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów 
pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w uchwale z dnia 15 października 2019 roku przyjętej przez Radę Ministrów w sprawie 
przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Jednym z działań określonych w ww. 
dokumencie jest utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż kształcenie zawodowe pielęgniarek musi spełniać minimalne wymogi kształcenia wynikają-
ce z zapisów Dyrektywy 2005/3 6 AVE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.U-
E.L.2005.255.22 ze zm.), które przewidują, iż „kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną obejmuje co najmniej trzy lata 
studiów, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, na które składa się co najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej jedną trzecią, a kształcenie kliniczne co najmniej poło-
wę minimalnego okresu kształcenia”.

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych oraz uzasadnienia dla działań mających na celu powrót do kształcenia pielę-
gniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.

Ponadto w załączeniu przekazujemy Stanowisko NRPiP, OZZPIP, PTP w przedmiotowej sprawie oraz pismo z MZ prezentujące m.in. 
stanowisko MZ w ww. sprawie.

Zofia Małas
Prezes NRPiPDo wiadomości:

Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej
Józefa Szczurek - Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź MZ na petycję z dnia 18 lutego 2020r. skierowanej do Ministra Zdrowia w sprawie złożenia 
wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego przywrócenia kształcenia na poziomie średnim 
dla zawodu pielęgniarka.

Departament Pielegniarek i Położnych

W odpowiedzi na przesłaną do Ministra Zdrowia petycję z dnia 18 
lutego 2020r. dotyczącą możliwości przywrócenia kształcenia pie-
lęgniarek na poziomie średnim, uprzejmie informuję, że zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576, z późn. zm.) pielęgniarka uzyskuje 
kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, którą 
jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na 
poziomie studiów pierwszego stopnia i /lub studiów drugiego stop-
nia. Kształcenie w szkole pielęgniarskiej jest dostosowane do wy-
mogów europejskich w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 15 października 2019r. Rada 
Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Poli-
tyka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Pol-
sce”, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. Jednym z działań okre-
ślonych w ww. dokumencie jest utrzymanie kształcenia przeddy-
plomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół 
wyższych.

Warto wskazać, iż zgodnie z ww. dokumentem, jednym z priory-
tetów Ministra Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upo-
wszechnienia w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna me-
dycznego - profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad 
pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek i położnych.

Jednocześnie informuję, że w 2017r. podjęto dyskusję ze środowi-
skiem pielęgniarek i położnych w zakresie modelu kształcenia tych 
grup zawodowych. Zgodnie z wnioskami z przeprowadzonej deba-
ty, Minister Zdrowia Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017r. powo-

łał Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielę-
gniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50). We 
wspólnie wypracowanym dokumencie uzasadniono konieczność 
utrzymania kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położ-
nych wyłącznie na poziomie szkół wyższych.

W uzupełnieniu powyższych informacji uprzejmie informu-
ję, że działania prowadzone w ostatnich latach na rzecz pielęgnia-
rek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci zatrzymania 
niekorzystnego trendu – niedoboru pielęgniarek i położnych. We-
dług stanu na koniec danego roku, wynika, że liczba aktywnych za-
wodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2010r. do 31 grudnia 
2018r., wzrosła o 39 204 osoby, tj. o około 20,74%. Również liczba 
aktywnych zawodowo położnych w okresie od 31 grudnia 2010r. do 
31 grudnia 2018r., wzrosła o 5 593 osoby, tj. o około 25,47%.

Należy również podkreślić, iż liczba szkół kształcących pielę-
gniarki wzrosła z 74 uczelni w 2014r. do 106 uczelni w 2020r. (32 
uczelnie więcej) - stan na 18 lutego 2020r. Istotnie wzrosło zain-
teresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo - w roku akademickim 2014/2015 zostało przyjętych na pielę-
gniarstwo I stopnia 5 431 osób, a w roku 2018/2019 – 6 653 osoby.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że Minister 
Zdrowia nie planuje podjęcia działań w sprawie zmiany aktualnie 
funkcjonującego systemu kształcenia pielęgniarek.

Z poważaniem,
Greta Kanownik

Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Warszawa, 05 marca 2020r.
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Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020r.

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W związku z licznymi pismami, które wpłynęły do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi 
rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudniania pie-
lęgniarek i położnych, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na 
pytania w powyższym przedmiocie.

Na wstępie należy wskazać, iż obowiązujące normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, uregulowane są w na-
stępujących aktach prawnych:

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.);
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norma za-

trudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r., poz. 
1545);

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu le-
czenia szpitalnego (Dz. U. z 2017r., poz. 2295 ze zm.);

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2012).

Przepis art. 50 ust. 1 i 2 wskazany w ustawie o działalności leczniczej mówi w jaki sposób w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą wykonującym działalność leczniczą w leczeniu szpitalnym powinny zostać ustalone mi-
nimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Kierownicy podmiotów leczniczych, których obowiązywało 
przytoczone rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ww. ustawy ustalili minimalne normy zatrudnienia 
w kierowanej placówce.

Powyższe zasady uległy zmianie od dnia 1 stycznia 2019r. z uwagi na wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w 
dniu 11 października 2018r.

Wątpliwości interpretacyjne podmiotów zwracających się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych budzi fakt, 
iż zarówno ustawodawca jak i Minister Zdrowia nie uchylili kolejno normy ustawowej oraz rozporządzenia, które zo-
stało wydane na jej podstawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oznacza to, że nadal istnieje obowiązek stosowania się do zapisów tego rozporządze-
nia przez podmioty lecznicze, natomiast w związku ze zmianą innych przepisów, należy stosować nowe normy za-
trudnienia pielęgniarek i położnych, które są określone w nowych przepisach w rozporządzeniu z dnia 11 paździer-
nika 2018r.

W efekcie rozporządzenia zmieniającego, które ustala normy zatrudnienia na innym poziomie aniżeli  na pod-
stawie dotychczasowego,  wśród podmiotów leczniczych pojawiły się wątpliwości co do pierwszeństwa i ważności 
w stosowaniu ww. przepisów.

W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecny stan prawny w konsekwencji może doprowadzić do licz-
nych rozbieżności interpretacyjnych i co za tym idzie narażać podmioty lecznicze na negatywne konsekwencje na-
tury prawnej.

Wobec powyższej przytoczonych argumentów zwracam się do Pana Ministra o wskazanie:
1) który bądź które akty prawne podmiot leczniczy winien stosować, w celu prawidłowego stosowania 

norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?
2) czy kierownik podmiotu leczniczego, w związku ze zmianami legislacyjnymi wynikającymi z rozporzą-

dzenia z dnia 11 października 2018r., ma mimo to obowiązek ustalania minimalnych norm zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2012r.?

3) w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie, czy kierownik podmiotu leczniczego ma obo-
wiązek zasięgnięcia opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi 
w regulaminie organizacyjnym oraz przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych 
oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu?

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP

Zofia Małas

Pismo NRPiP do Ministra Zdrowia
w sprawie interpretacji przepisów prawnych

oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
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Odpowiedź Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP
w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad

ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Szanowna Pani Prezes!

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 
kwietnia 2020r. dotyczącego kwestii 
interpretacji przepisów prawnych do-
tyczących norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych uprzejmie prosi-
my o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragniemy wskazać, że przepisy wy-
dane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalno-
ści leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 
z późn. zm.), tj. rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
z 2012r. poz. 1545), jest nadal obowią-
zujące i ma zastosowanie w tych zakre-
sach świadczeń, dla których dotych-
czas nie dookreślono wskaźników za-
trudnienia pielęgniarek i położnych 
w innych przepisach. Każdy podmiot 
leczniczy, bez względu na formę orga-
nizacyjną (będący przedsiębiorcą oraz 
niebędący przedsiębiorcą) realizują-
cy świadczenia zdrowotne na podsta-
wie umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia jest zobowiązany w pierwszej 
kolejności do przestrzegania przepi-
sów regulujących udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w poszczególnych 
zakresach.

Wykaz oraz warunki realizacji świad-
czeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego zostały określone w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2295 z 
późn. zm.).

Natomiast z dniem 1 stycznia 2019r. 
weszły w życie przepisy rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 11 paź-
dziernika 2018r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2012).

Zgodnie z ww. przepisami podmiot 
leczniczy zobowiązany jest do stoso-
wania wskaźników zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w wymiarze 0,6 na 
łóżko (oddziały o profilu zachowaw-
czym) i 0,7 na łóżko (oddziały o profilu 
zabiegowym) w oddziałach stacjonar-
nych całodobowych.

W związku z powyższym każdy pod-
miot leczniczy udzielający świadczeń 
gwarantowanych w poszczególnych 
profilach i komórkach organizacyjnych 
szpitala zobowiązany jest do stosowa-
nia powyższych regulacji prawnych, 
określających zarówno zakres świad-
czeń, warunki realizacji tych świad-
czeń tj. m.in. zabezpieczenie zgod-
nie z wymogami odpowiedniej licz-
by personelu: pielęgniarek lub położ-
nych oraz spełnienie pozostałych wy-
magań zgodnie z profilem realizowa-
nych świadczeń.

Podsumowując pragniemy podkre-
ślić, że ustalenie liczby pracowników do 
wykonania określonych zadań jest tak-
że elementem procesu zarządczego.

Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
działalności leczniczej odpowiedzial-
ność za zarządzanie podmiotem lecz-
niczym niebędącym przedsiębiorcą 
ponosi kierownik podmiotu leczni-
czego. Zatem kształtowanie polityki 
kadrowej, w tym konieczność zapew-
nienia odpowiedniej liczby kadr me-
dycznych niezbędnych do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w danym 
podmiocie leczniczym, pozostaje w 
kompetencjach kierownika podmiotu 
leczniczego, na którym spoczywa tak-
że odpowiedzialność za poziom opie-
ki pielęgniarskiej zapewniający od-
powiednią jakość świadczeń medycz-
nych oraz bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego.

Również pragniemy w tym miej-
scu zaznaczyć, że szczególna i waż-

na rola w tym zakresie spoczywa na 
Naczelnej Pielęgniarce w danym pod-
miocie leczniczym której ważną funk-
cją jest również dbanie o zabezpiecze-
nie świadczeń pielęgniarskich na naj-
wyższym poziomie z uwzględnieniem 
m.in. wyżej wymienionych uregulo-
wań prawnych.

W przypadku gdy podmiot leczniczy 
stosuje przepisy rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. 
kierownik podmiotu leczniczego musi 
(biorąc pod uwagę brzmienie art. 50 
ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności lecz-
niczej) konsultować minimalne nor-
my z przedstawicielami organów sa-
morządu pielęgniarek oraz związków 
zawodowych pielęgniarek i położnych 
działających na terenie podmiotu, na-
tomiast w pozostałych przypadkach 
(tzw. rozporządzeń koszykowych) nie 
ma takiego obowiązku.

Biorąc pod uwagę powyższe, przed-
stawiony problem (wobec istnieją-
cych rozwiązań prawnych) wynika 
- jak należy domniemywać - z błędne-
go stosowania przez świadczeniodaw-
ców przepisów prawnych.

Zatem rolą i uprawnieniem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia jest kon-
trolowanie spełniania norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w 
lecznictwie szpitalnym zgodnie z ist-
niejącymi w tym zakresie uregulowa-
niami prawnymi i reagowanie w przy-
padkach sygnalizowanych i stwier-
dzonych naruszeń.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Warszawa, 06 maja 2020r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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NFZ w sprawie dodatku dla personelu
medycznego za pracę w jednym miejscu

Rynek Zdrowia y  18 maja 2020

Czy lekarzom opłaca się pracować w jednym miejscu w czasach 
COVID-19?

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z CO-
VID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pra-
cę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub po-
dejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu 
dokładnie przysługuje dodatek.

Jak wyjaśnia NFZ dodatkowe wynagrodzenie przysługuje osobom, które 
spełniają łącznie poniższe kryteria:

• Wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniar-
ki, ratownicy medyczni), które mają bezpośredni kontakt z pacjenta-
mi zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusemSARS-CoV-2, 
w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów.

• Pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych 
na COVID-19 (mowa o szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z od-
działem zakaźnym, czyli placówkach wpisanych do wykazu dyrektorów 
oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami). 

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym za-
trudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Ile wynosi rekompensata?

• 80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medyczne-
go w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 
2020r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty 
ograniczeniem.

• Lub 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpita-
lu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020r. W przypad-
ku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpita-
lu - 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby 
w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Jednocześnie nie może być to kwota wyższa niż 10 000 zł. Jednocześnie kwota 
rekompensaty:

• Nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 
2020r. w przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony 
w danym szpitalu - 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji oraz nie 
może być wyższa niż 10 tys. zł.

Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?
Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, 

z części której dysponentem jest Minister Zdrowia.

Jak wygląda procedura przekazywania środków na dodatkowe wynagrodze-
nia do szpitali?

W pierwszym etapie szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami za-
kaźnymi tworzą listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bez-
pośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2. Następnie listy te trafiają do właściwego od-
działu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kolejnym etapie, po uzyskaniu powyższych danych, oddział NFZ we-
ryfikuje je. Po pozytywnej weryfikacji dyrektor oddziału podpisuje umowę 
z placówką medyczną, w której zobowiązuje się do przekazania tej placówce 
środków na dodatkowe wynagrodzenie.

Źródło: nfz.gov.pl

Warszawa, 02 czerwca 2020r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pismo znak: 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.63.2020.MK 
z dnia 6 kwietnia 2020r., przekaza-
ne drogą e-mail, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższego.

W ramach zawartej z PZU S.A. 
umowy zbiorowego ubezpieczenia 
następstw zakażenia po ekspozycji 
na koronawirus SARS- COV- 2, ochro-
ną ubezpieczeniową objęto w pierw-
szej kolejności personel medyczny 
szpitali jednoimiennych, których za-
daniem jest wyłącznie opieka nad pa-
cjentami podejrzanymi o zakażenie 
koronawirusem.

W związku z napływającymi do Mi-
nisterstwa wnioskami o rozszerzenie 
ubezpieczenia o personel medyczny 
pozostałych placówek, niezwłocznie 
podjęto prace nad stworzeniem wa-
runków do objęcia rzeczonym ubez-
pieczeniem jak największej liczby pra-
cowników służby zdrowia. W wyniku 
podjętych działań, w dniu 1.06.2020r. 
podpisano aneks do umowy zawar-
tej z PZU S.A., który znacznie posze-
rza krąg osób objętych ubezpiecze-
niem od następstw zakażenia korona-
wirusem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
warunkami umowy, oprócz persone-
lu szpitali jednoimiennych, ubezpie-
czeniu podlegają także lekarze, pie-
lęgniarki, położne, farmaceuci, sa-
lowe i pozostały personel medyczny 
oraz szpitalny, w oddziałach zakaź-
nych szpitali mieszanych. Dodatkowo, 
ubezpieczeniem objęto lekarzy, pie-
lęgniarki, położne, farmaceutów, sa-
lowe i pozostały personel medyczny 
oraz szpitalny, skierowanych do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z 
art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
z 2019r. poz. 1239, z późn. zm.).

Z poważaniem
Jarosław Kieszek

Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Ochrona
ubezpieczeniowa
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1. W przypadku podjętej decyzji Rządu o wznowieniu nauki 
w szkołach oraz wznowienia opieki w przedszkolach i 
żłobkach metodą tradycyjną oraz decyzji o wznowieniu 
opieki profilaktycznej nad uczniami w środowisku na-
uczania i wychowania realizowanej przez pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania/higienistki szkolne/
pielęgniarki pediatryczne zaleca się następujące zasady 
postepowania.

2. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki 
do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rę-
kawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z fil-
trem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, far-
tuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodood-
porne. 

3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilak-
tycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziec-
ko, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po 
wejściu do gabinetu. 

4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich 
jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie 
opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad 
uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielę-
gniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powin-
na zastosować następujące środki ochrony osobistej: 
maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rę-
kawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przy-
padku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz spra-
wowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekły-
mi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji 
świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur lecz-
niczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie 
pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasada-
mi higieny rąk, powinna zastosować następujące środki 
ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochron-
ne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizeli-
nowy. 

6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program 
edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi 
treściami, zawierać przede wszystkim zasady minima-
lizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym in-
fekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Szkoła/przedszko-
le/żłobek powinny zabezpieczyć środki do dezynfekcji 
rąk dla uczniów/dzieci/opiekunów i pracowników. 

7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszko-
la/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W 
kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę 

możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamie-
niając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośred-
nich stosować maskę chirurgiczną. 

8. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilak-
tycznego i dezynfekcji powierzchni ( w tym m.in. dezyn-
fekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, 
telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stoso-
wać aerozoli. Stosować częste wietrzenie gabinetu. 

9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerują-
cych podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
u ucznia, pracownika szkoły/przedszkola/żłobka tj. go-
rączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy 
infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować 
osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z odpowied-
nim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokie-
ruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie 
telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dy-
rektor szkoły/przedszkola/żłobka powinni być w kontak-
cie i realizować jego zalecenia. W przypadku wymagają-
cym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod 
nr 112- dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pa-
cjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia 
należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielę-
gniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/pracow-
nikowi szkoły/przedszkola/żłobka nałożenie maseczki. 
Dyrektor szkoły/ przedszkola/żłobka powinien wyzna-
czyć pokój, w którym uczeń/dziecko będzie odizolowane 
do czasu przybycia opiekuna. Uczeń/dziecko/pracow-
nik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy 
międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek 
innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w 
którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opusz-
czeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfe-
kowane i przewietrzone. 

10. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pra-
cownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zaka-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza 
rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 
następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem 
FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawi-
ce, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny. 

11. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilak-
tyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowa-
nia zębów preparatami fluorkowymi w warunkach 
szkolnych. 

dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgnia-
rek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych 
dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszko-
lach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej na-
uki w szkołach. 

Aktualizacja z dnia 08.05.2020r. 

Rekomendacje: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
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Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuń-
cze realizowane w opiece długotermino-
wej są obszarem wymagającym zapew-
nienia najwyższych standardów epide-
miologicznych w okresie rozprzestrze-
nienia się wirusa SARS-CoV-2 (dalej 
„koronawirus”) wywołującego choro-
bę COVID-19 z uwagi na sytuację zdro-
wotną pacjentów i podopiecznych (wie-
lochorobowość i choroby przewlekłe) 
oraz występowanie dodatkowego ryzyka 
związanego z wiekiem.

W celu minimalizacji ryzyka trans-
misji  koronawirusa należy ograniczyć 
wszelkie kontakty pacjentów objętych 
opieką długoterminową, przebywają-
cych zarówno w warunkach stacjonar-
nych, jak i domowych. Ten cel może być 
osiągnięty poprzez:

1) Ograniczenie odwiedzin pacjentów po-
zostających pod opieką domową przez 
członków ich rodzin i znajomych oraz 
personel medyczny do niezbędnego mi-
nimum oraz całkowite wstrzymanie od-
wiedzin gości u pacjentów w placów-
kach stacjonarnych.

2) Ograniczenie do niezbędnego minimum 
liczby wymaganego personelu (w tym 
medycznego) sprawującego bezpośred-
nią opiekę nad pacjentami przebywają-
cymi w zakładach opiekuńczo-leczni-
czych (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuń-
czych (ZPO):

a) w przypadku dużych podmiotów lecz-
niczych należy wydzielić pododcinki i 
podzespoły pielęgniarsko-opiekuńcze;

b) z uwagi na szczególne ryzyko zakażenia 
koronawirusem oraz zachorowania na 
COVID-19 z powikłaniami w ZOL/ZPO 
rekomendowane jest ograniczenie za-
trudnienia personelu pielęgniarskiego i 
opiekuńczego zewnętrznego, tj. zatrud-
nionego w innych podmiotach medycz-
nych, jeżeli system organizacji i zabez-
pieczenia bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego i zdrowotnego pacjentów i per-
sonelu na to pozwoli;

3) Zmianę organizacji pracy personelu le-
karskiego zatrudnionego w ZOL/ZPO 
i posiadającego równoległe zatrudnie-
nie w innych podmiotach leczniczych 
(w szczególności w szpitalach) poprzez 
wdrożenie pracy zdalnej, tj. wykorzy-
stania systemów teleinformatycznych 
do konsultacji pacjentów leczonych w 
placówkach opieki długoterminowej;

4) Jeżeli istnieje potrzeba udzielenia oso-
bistej porady/konsultacji/badania pa-

cjenta przebywającego w ZOL/ZPO, 
należy je odbyć z zachowaniem opty-
malnych i zalecanych warunków bez-
pieczeństwa epidemiologicznego, o któ-
rych mowa w załączniku 3;

5) Należy informować i edukować pacjentów 
leczonych w warunkach domowych oraz 
ich rodziny o konieczności ograniczenia 
przez pacjentów kontaktów społecznych, 
w tym w szczególności kontaktów z osoba-
mi, które przebywały na obszarach ryzyka 
oraz osób, które mogą być źródłem poten-
cjalnego zakażenia ze względu na charak-
ter wykonywanej pracy (służby publiczne, 
pracownicy handlu itp.).

Uwzględniając aktualne, dostępne 
wytyczne zapobiegania zakażeń koro-
nawirusem i COVID-19 oraz specyfi-
kę udzielania świadczeń zdrowotnych 
rekomenduje się następujące działa-
nia zapobiegawcze w opiece stacjo-
narnej w ZOL / ZPO:

1) Osoby zarządzające organizacją opieki 
i pracą personelu powinny zapewnić 
edukację personelu w zakresie zasad hi-
gieny osobistej, higieny rąk i układu od-
dechowego oraz możliwych dróg za-
każenia koronawirusem (m.in. szkole-
nie indywidualne, drogą mailową, filmy 
instruktażowe, plakaty), a także bez-
piecznego korzystania ze specjalistycz-
nej odzieży ochronnej (m.in. prawidłowe 
zakładanie, bezpieczne zdejmowanie). 
Należy również uwzględniać aktualiza-
cję wiedzy personelu w zakresie higie-
ny separacji środowiska praca-dom w 
przypadku pracowników ochrony zdro-
wia (załącznik 1);

2) Należy sprawdzać regularnie komuni-
katy Głównego Inspektora Sanitarnego 
(GIS) i Ministerstwa Zdrowia w związku 
ze zmienną sytuacją epidemiologiczną 
wywołaną wirusem i postępować zgod-
nie z algorytmem kwalifikacji chorych 
do dalszego postępowania, jeżeli wystą-
pił kontakt z osobą z podejrzeniem za-
każenia koronawirusem. Osoby spełnia-
jące kryterium podejrzenia zakażenia 
należy zgłaszać do stacji sanitarno-epi-
demiologicznej (załącznik 2);

3) Aktualne komunikaty dotyczące koro-
nawirusa i COVID-19, w tym m.in. infor-
macje na temat wykonywania badań la-
boratoryjnych w kierunku koronawiru-
sa, aktualne informacje o sytuacji epide-
miologicznej przekazywane przez Mini-
sterstwo Zdrowia oraz GIS, a także ma-
teriały edukacyjne na temat koronawi-

rusa i sposobów unikania zarażenia są 
dostępne na stronie GIS: gis.gov.pl/ oraz 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny 
(NIZP-PZH): pzh.gov.pl;

4) Należy korzystać ze wszystkich dostęp-
nych, wiarygodnych źródeł na temat ko-
ronawirusa i COVID-19, np. na stronie 
Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia 
Publicznego Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w zakładce Newsletter 
znajduje się aktualizowana co tydzień 
prezentacja dotycząca koronawirusa ad-
resowana do profesjonalistów medycz-
nych i opieki (msizp.wum.edu.pl/aktual-
nosci oraz mp.pl/covid19/);

5) Przykład edukacji na temat prawidłowe-
go pobrania, przechowywania i trans-
portowania materiału do badania w kie-
runku koronawirusa jest dostępny na 
stronie internetowej NIZP-PZH: pzh.
gov.pl/komunikat-4/;

6) Osoby zarządzające organizacją opieki 
i pracą personelu powinny wyznaczyć 
wśród personelu koordynatora, który 
będzie odpowiedzialny za zdobywanie 
i uaktualnianie wiedzy, jej przekazy-
wanie reszcie personelu oraz wzmożo-
ny nadzór nad pracą personelu w zakre-
sie wdrożenia zasad ochrony osobistej i 
ochrony podopiecznych oraz dbanie o 
umacnianie ich zdrowia;

7) Przed przystąpieniem do pracy z pacjen-
tem, pielęgniarka oddziałowa/kierownik 
zakładu lub wyznaczona pielęgniarka 
dyżurna dokonuje pomiaru temperatury 
ciała personelu medycznego. Wyniki po-
miarów powinny być odnotowane przez 
osobę dokonującą pomiaru w dokumen-
tacji medycznej;

8) Poszczególne rodzaje środków ochrony in-
dywidualnej (ŚOI) należy stosować zgod-
nie z zaleceniami epidemiologicznymi do-
tyczącymi ograniczenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa i COVID-19, z uwzględ-
nieniem dostępnego personelu, warunków 
i zakresu podejmowanych czynności (za-
łącznik 3);

9) Wszyscy pracownicy ZOL/ZPO powinni 
zachowywać wszelkie środki ostrożności 
i podejmować wymagane działania edu-
kacyjne i profilaktyczne, aby zmniejszyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem i za-
chorowania na COVID-19 (załącznik 4);

10) Odprawy medyczne, spotkania organi-
zacyjne i konsultacje pomiędzy człon-
kami zespołu powinny odbywać się w 
formie telekomunikacji;

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii

i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Zalecenia uwzględniające rekomendacje:
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
Autorzy: dr n. o zdr. Mariola Rybka, dr n. med. Ewa Kądalska, dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Konsultacje: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
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11) W celu zachowania bezpieczeństwa epi-
demiologicznego należy zrezygnować z 
zajęć grupowych terapii zajęciowej, ki-
nezyterapii, wspólnych posiłków w sto-
łówce itp. Zajęcia należy ograniczyć do 
sal chorych, a rehabilitację – do bez-
względnie wskazanego podstawowe-
go zakresu. Zabiegi i ćwiczenia rehabi-
litacyjne należy prowadzić indywidual-
nie w łóżku i/lub sali chorych. Podczas 
takich zajęć i zabiegów personel po-
winien zachować odpowiednie środki 
ostrożności;

12) Z uwagi na fakt, że zakaźność korona-
wirusa rozpoczyna się prawdopodob-
nie na krótko przed wystąpieniem po-
czątkowym objawów COVID-19 i utrzy-
muje się do momentu ich ustąpienia, a 
choroba zakaźna u osób starszych oraz 
zapalenie płuc może rozpoczynać się 
w sposób atypowy, w odniesieniu do 
pacjentów, u których dotychczas nie 
stwierdzono ciężkich zaburzeń poznaw-
czych, należy zwrócić uwagę na objawy 
majaczenia (zmiany w zachowaniu, po-
gorszenie kontaktu słowno-logicznego, 
niespójne myślenie, brak koncentracji, 
niemożność udzielenie odpowiedzi na 
zadawane pytania, splątanie, nadmier-
na senność, osłabienie lub nieobserwo-
wane dotychczas pobudzenie) i obser-
wować te osoby w kierunku rozwoju ob-
jawów COVID-19;

13) W placówkach stacjonarnych należy 
wydzielić pomieszczenie dla osób z po-
dejrzeniem COVID-19 (z dostępem do 
toalety, wyposażone w środki ochrony 
osobistej, termometr oraz środki do de-
zynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni) 
umożliwiając w tym miejscu bezpiecz-
ne przebywanie tej osoby pod nadzo-
rem lekarza lub pielęgniarki w ocze-
kiwaniu na zespół transportu sanitar-
nego;

14) Zachęcanie i umożliwienie podopiecz-
nym pozostawania w zdalnym kontak-
cie z rodziną i innymi bliskimi osoba-
mi (telefon, Internet – komunikator i 
poczta elektroniczna), a jeśli zaistnie-
je taka potrzeba – udzielenie pomocy w 
załatwieniu pilnych spraw urzędowych 
drogą elektroniczną lub telefoniczną;

15) Mając na uwadze sytuację, w której pa-
cjenci ZOL/ZPO z uwagi na stan epide-
mii, zostali pozbawieni bezpośredniego 
wsparcia i obecności osób najbliższych/
opiekunów nieformalnych, a jednocze-

śnie nie mogą samodzielnie kontynu-
ować kontaktu za pomocą telefonów 
oraz internetu, personel pielęgniarski 
powinien zapewnić pacjentom jak naj-
wyższe standardy opieki bezpośredniej 
oraz wsparcie psychologiczne/emocjo-
nalne z uwagi na poczucie osamotnienia 
pacjentów.

Wytyczne szczegółowe dotyczące 
opieki udzielanej przez pielęgniarki 
w warunkach domowych oraz zespoły 
opieki długoterminowej domowej dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży wentylo-
wanych mechanicznie:

1) W procesie udzielania świadczeń opieki 
długoterminowej domowej należy sto-
sować przepisy rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 16 marca 2020r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 
poz.460), zgodnie z którym dopuszcza 
realizację wizyt z wykorzystaniem sys-
temów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności, o ile ten sposób po-
stępowania nie zagraża pogorszeniem 
stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

2) Przed realizacją wizyty, podczas roz-
mowy telefonicznej, należy przeprowa-
dzić ankietę wstępnej kwalifikacji, w celu 
oceny ryzyka i podjęcia decyzji o odby-
ciu wizyty zgodnie z algorytmem postę-
powania w związku z zagrożeniem epi-
demią COVID-19 (załącznik 5);

3) Jeżeli po telefonicznej konsultacji prze-
prowadzonej przez pielęgniarkę istnie-
je potrzeba odbycia wizyty w domu pa-
cjenta, należy taką wizytę odbyć z za-
chowaniem wszelkich warunków bez-
pieczeństwa pacjenta, jego rodziny 
i personelu medycznego;

4) Przed przystąpieniem do pracy z pa-
cjentem, personel medyczny udzielający 
świadczeń domowej opieki długotermi-
nowej dokonuje samokontroli w postaci 
pomiaru temperatury ciała. Wyniki po-
miarów powinny być odnotowane w do-
kumentacji medycznej przez osobę do-
konującą pomiaru;

5) Każdy pacjent w środowisku domowym 
powinien być traktowany jako potencjal-
ne źródło zakażenia, ponieważ okres za-
każania bezobjawowego wynosi praw-
dopodobnie kilka dni, co oznacza, że 
każdy kontakt bezpośredni z pacjentem 

w czasie realizacji procedur medycznych 
wymaga bezwzględnie stosowania środ-
ków ochrony indywidualnej, w tym w 
szczególności masek ochronnych;

6) Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyraża-
ją zgody na wizytę personelu medyczne-
go w domu, personel medyczny powinien 
odnotowuje ten fakt w dokumentacji me-
dycznej z podaniem przyczyny oraz ustala 
warunki prowadzenia porad i konsultacji 
pacjentów w formie kontaktu telefonicz-
nego z pacjentem i/lub jego opiekunem;

7) Zalecane jest edukowanie pozostałych 
pracowników medycznych, członków ze-
społu interdyscyplinarnego i innych osób 
uczestniczących w sprawowaniu opieki 
nad pacjentem w zakresie ograniczenia 
wizyt w domu pacjenta do absolutnego 
minimum (dotyczy to m.in. pracowników 
socjalnych, fizjoterapeutów, kapelanów, 
wolontariuszy itp.);

8) Należy poinformować pacjentów i ich 
rodziny o zmianie formy sprawowanej 
opieki z uwagi na stan epidemii, a po wy-
gaśnięciu epidemii – o przywróceniu do-
tychczasowego trybu opieki;

9) Należy prowadzić stałą edukację człon-
ków rodzin i opiekunów nieformalnych 
w zakresie stosowania środków ochrony 
osobistej w okresie epidemii;

10) W toku sprawowanej opieki należy podej-
mować wszelkie działania organizacyj-
ne mające na celu zapewnienie pacjen-
tom dostępności recept, leków, zleceń na 
wyroby medyczne.

UWAGA! Wszystkie zawarte poni-
żej dokumenty źródłowe, w szczegól-
ności wytyczne międzynarodowe ule-
gają ciągłej aktualizacji, dlatego za-
lecane jest śledzenie na bieżąco ich 
treści na stronach źródłowych.Doku-
menty te nie zastępują wytycznych 
krajowych zatwierdzonych przez Mi-
nistra Zdrowia.

Należy sprawdzać regularnie komu-
nikaty GIS i Ministerstwa Zdrowia w 
związku z dynamicznie zmieniającą się 
sytuacją epidemiologiczną wywołaną 
koronawirusem i postępować zgodnie 
z algorytmem kwalifikacji chorych do 
dalszego postępowania, jeżeli wystąpił 
kontakt z osobą z podejrzeniem zakaże-
nia koronawirusem.

Wykaz załączników:
Załącznik 1.  Higiena separacji środowiska praca-dom wśród pracowników ochrony zdrowia;
Załącznik 2.  Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Cov-2 (GIS, 22 marca 2020r.);
Załącznik 3.  Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19,
  z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności;
Załącznik 4.  Jak uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2?;
Załącznik 5.  Algorytm postępowania w sytuacji epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
Załącznik 6.  Wskazówki dla placówek opieki długoterminowej dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń w kontekście COVID-19.
  Wytyczne tymczasowe WHO (21 marca 2020r.);
Załącznik 7.  Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami COVID-19 oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt.
  Wytyczne tymczasowe WHO (17 marca 2020r.);
Załącznik 8.  Wskazówki dotyczące stosowania masek w opiece domowej, w placówkach opieki zdrowotnej i poza nimi podczas epidemii
   COVID-19. Wytyczne tymczasowe WHO (19 marca 2020r.).
Załączniki dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu w zakładce „Koronawirus -komunikaty” – poz. 67 „Działania Zespołu Zarzą-
dzana Kryzysowego NRPiP z dnia 06.05.2020”

WOKÓŁ ZAWODU WOKÓŁ ZAWODU
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Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku organizowany jest przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego i Koło Liderów Pielęgniar-
stwa od 2005 roku. 

Patronat nad konkursem Pielę-
gniarka Roku obejmuje corocznie Mi-
nister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, a tak-
że kluczowi partnerzy PTP w dziedzinie 
ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem konkursu jest 
wyłonienie wdrożonych w 2019 inno-
wacji w obszarze praktyki pielęgniar-
skiej lub organizacji pracy zespołów 
pielęgniarskich służących poprawie ja-
kości świadczeń zdrowotnych oraz bez-
pieczeństwu pacjenta. 

Rozwiązania te powinny cechować 
się oryginalnością, posiadaniem przez 
aplikujący zespół pełni praw autorskich 
do koncepcji i wdrożonych rozwiązań, 
oraz być oparte na dowodach nauko-
wych. Typowane do Konkursu innowa-
cje miały być efektywniejsze od dotych-
czasowych i być zweryfikowane poprzez 
metody badawcze lub analityczne. 

W związku z koniecznością funk-
cjonowania społeczeństwa a szczegól-
nie pracowników ochrony zdrowia w 
stanie epidemii wywołanych wirusem 
SARS-CoV-2 konieczna była rezygna-
cja z wieloetapowej konwencji Kon-
kursu, a laureaci zostali wyłonieni je-
dynie na podstawie oceny projektów 
konkursowych przez Kapitułę Kon-
kursu w składzie: dr Gretę Kanownik 
- Dyrektor  Departamentu Pielęgnia-
rek i Położnych w Ministerstwie Zdro-
wia, Zofię Małas - Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Kry-
stynę Ptok – Przewodniczącą Ogólno-
polskiego  Związku  Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych, Alicję Szewczyk 
– Prezes Polskiej Federacji Edukacji w 
Diabetologii, Barbarę Jobda - Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgnia-
rek Onkologicznych, dr Iwonę Mazur 
– Prezes Stowarzyszenia Menedżerów 
Opieki Zdrowotnej, Stanisława Mać-
kowiaka - Prezesa Federacji Pacjen-
tów Polskich, dr Grażynę Wójcik – Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-

skiego, dr Annę Andruszkiewicz – Se-
kretarz Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz dr 
Bożenę Gorzkowicz – Przewodniczącą 
Kapituły Konkursu odpowiedzialna  za 
prawidłowość przebiegu Konkursu. 

Merytoryczna ocena aplikacji prze-
biegała według ściśle określonych kry-
teriów uwzględniających: nowator-
stwo projektu w odniesieniu do funk-
cjonujących rozwiązań w pielęgniar-
stwie w Polsce i na świecie, oparcie pro-
jektu na dowodach naukowych, znacze-
nie projektu dla odbiorców opieki pie-
lęgniarskiej, zaangażowanie w projekt 
partnerów zewnętrznych, organiza-
cję i uwarunkowania procesu wdroże-
nia oraz ewaluację stanu zaawansowa-
nia projektu. 

W XV edycji Konkursu Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku 2019 zostało zgłoszo-
nych i po ocenie formalnej zakwalifikowa-
nych 17 projektów innowacyjnych. Wykaz 
wszystkich projektów konkursowych: 

• 1/2020 Warszawa - Tomasz Piątek, 
Szpital Czerniakowski Sp. z o. o. w War-
szawie

 Rozwój roli zawodowej pielęgniarki 
poprzez pełnienie funkcji koordyna-
tora transplantacyjnego w trójstop-
niowej strukturze sieci koordynato-
rów transplantacyjnych na obsza-
rze centralnej Polski.

• 2/2020 Gdańsk - Beata Wieczorek-
Wójcik, Szpital Specjalistyczny im. 
F. Ceynowy w Wejherowie

 Standaryzacja opieki pielęgniar-
skiej z zastosowaniem Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Praktyki Pielę-
gniarskiej ICNP.

• 3/2020 Gdańsk - Grażyna Suchodol-
ska, Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne w Gdańsku

 Skoordynowany model opieki wobec 
pacjentów leczonych z powodu raka 
piersi, ze szczególnym uwzględnie-
niem chorych leczonych chemiote-
rapią.

• 4/2020 Wrocław - Elżbieta Ostrow-
ska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu

 ,,Zespół Wczesnego Reagowania”. 
Zespół w celu poprawy funkcjono-

Sprawozdanie z Konkursu
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019,

XV edycja 
Innowacje Roku 2019

w zakresie poprawy jakości
opieki pielęgniarskiej

wania systemu reagowania w przy-
padku pogorszenia się stanu zdro-
wia pacjentów przebywających na 
oddziałach Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego.

• 5/2020 Wrocław - Joanna Kosiorek,  
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc 
we Wrocławiu

 Nowa jakość oceny i opieki pielę-
gniarskiej pacjenta z POCHP sto-
sującego Nieinwazyjną Wentylację 
Mechaniczną w ramach pododdzia-
łu Nieinwazyjnej Wentylacji Mecha-
nicznej.

• 6/2020 Lublin - Monika Flis-Wcisło, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Lublinie

 Współpraca pielęgniarki i opiekuna 
medycznego celem usprawnienia i 
efektywności czynności higieniczno-
pielęgnacyjnych u osób starszych.

• 7/2020 Lublin - Monika Flis-Wcisło 
i Paweł Paszkiewicz, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Lublinie

 Rola edukacji rodzin pacjentów na 
temat higienicznego mycia rąk oraz 
wdrożenie go we współpracy w opiece 
nad chorym jako determinant zmniej-
szenia zakażeń wewnątrzszpitalnych.

• 8/2020 Białystok - Zyta Taraszkie-
wicz, Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II 
w Suwałkach 

 Leczenie odleżyn w SPZOP im. Jana 
Pawła II w Suwałkach.

• 9/2020 Olsztyn - Iwona Nadratowska, 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie

 Edukacja przed i poporodowa w za-
kresie laktacji.

• 10/2020 Łódź - Beata Gładych, Fun-
dacja Gajusz – Centrum Opieki Pa-
liatywnej dla Dzieci

 Organizacja zespołu terapeutycz-
nego nad pacjentem pediatrycznym, 
hospicyjnym i jego rodziną w róż-
nych etapach jego życia.

• 11/2020 Białystok - Halina Wysocka,  
Specjalistyczny Psychiatryczny Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Suwałkach

 Pielęgniarka jako koordynator te-
rapii.

• 12/2020 Warszawa - Mirosława Mły-
narczuk, Centralny Szpital Kliniczny 

WOKÓŁ ZAWODUWOKÓŁ ZAWODU
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w Warszawie
 Rozwój innowacyjnych metod le-

czenia i opieki nad pacjentem dia-
betologicznym z zespołem stopy 
cukrzycowej.

• 13/2020 Ewelina Podogrocka, NZOZ 
Przychodnia Rodzinna Dom-Med. 
w Jelni

 Koordynacja opieki nad pacjen-
tem przewlekle chorym w środo-
wisku domowym w ramach współ-
pracy POZ oraz OPD.

• 14/2020 Szczecin - Marta Strzelbic-
ka Samodzielny Publiczny Szpital 

Ocena projektów i wyłonienie laureatów.
Po podsumowaniu ocen Kapituły Konkursu wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2019 zdobyła Marta Strzelbicka z członkiem zespołu Jakubem Anweiler repre-
zentujący Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie realizująca innowację: Wdrożenie muzykoterapii 
kliniczno-receptywnej u pacjentów leczonych w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

II miejsce zajęła Beata Wieczorek-Wójcik z zespołem reprezentującym Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie. Tematem innowacji była: Standaryzacja opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfi-
kacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.

III zajęła Ewelina Podogrocka z zespołem reprezentującym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Ro-
dzinną „Dom-Med” w Jelni realizująca innowację: Koordynacja opieki nad pacjentem przewlekle chorym w środowisku do-
mowym w ramach współpracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.

• Nagrodę Specjalną Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego otrzymała Mirosława Młynar-
czuk z zespołem reprezentującym Centralny Szpital Kliniczny WUM w Warszawie za innowację: Rozwój innowacyjnych 
metod leczenia i opieki nad pacjentem diabetologicznym z zespołem stopy cukrzycowej.

• Wyróżnienie Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ otrzymała Pani Halina Wysocka z zespołem – re-
prezentująca Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za pro-
jekt: Pielęgniarka jako koordynator terapii.

• Nagrodę Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych otrzymała Pani Anna Ka-
mińska z zespołem reprezentująca Szpital Uniwersytecki w Krakowie za projekt: Centrum pomocy i leczenia pacjentów 
z chorobą neuronu ruchowego.

• Wyróżnienie Federacji Pacjentów Polskich otrzymała Mirosława Młynarczuk z zespołem reprezentującym Centralny 
Szpital Kliniczny WUM w Warszawie za innowację: Rozwój innowacyjnych metod leczenia i opieki nad pacjentem dia-
betologicznym z zespołem stopy cukrzycowej

• Nagrody specjalne dla laureatów Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019 ufundowała także Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych.

Ogłoszenie wyników Konkursu miało miejsce 21 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem Fb PTP. 
Promocja Konkursu odbyła się z wykorzystaniem nowej strony internetowej PTP, strony Facebook PTP, na stronach od-

działów PTP oraz partnerów Konkursu. Poszerzone informacje o Konkursie i jego uczestnikach pojawiły się 22 kwietnia 2020 
roku w Onet Ofemin. Dnia 12 maja 2020 roku w TVP pr II,  pojawił się materiał z udziałem Laureatki Konkursu Pani Mar-
ty Strzelbickiej. 

Uroczyste przekazanie pucharu przechodniego miało miejsce dnia 14 maja 2020 roku z udziałem Dyrekcji Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, Władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Przewod-
niczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W numerze 1/2020 Problemów Pielęgniarstwa ukaże się sprawozdanie z  XV edycji KPR 2019, a numerze 2/2020 wywiad 
z Laureatką dotyczący realizacji zwycięskiego projektu. W celu dalszych działań na rzecz Konkursu jego laureatów i ich pro-
jektów w kolejnych numerach Problemów Pielęgniarstwa zostaną opublikowane wywiady 

z laureatami II i III miejsca.

Propozycje zmian dotyczące XVI edycji KPR 2020:
• Modyfikacja dokumentacji zgłoszenia projektu do KPR
• Zmiana Harmonogramu konkursu
• Całoroczna promocja konkursu 
• Zał. Sprawozdanie finansowe KPR 2019

Przewodnicząca Kapituły Konkursu
dr. n. med. Bożena Gorzkowicz

Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
 Wdrożenie muzykoterapii kli-

niczno-receptywnej u pacjentów 
leczonych w Klinice Anestezjolo-
gii, Intensywnej Terapii i Ostrych 
Zatruć Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 
w Szczecinie.

• 15/2020 Warszawa - Kajetan Gawa-
recki, Air Med Escort w Warszawie

 Autorski model opieki w daleko-
dystansowych lotniczych trans-
portach medycznych.

• 16/2020 Kraków - Irena Milaniak, 

Odcinek Transplantologii i Me-
chanicznego Wspomagania Krąże-
nia, Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Krakowie

 Wdrożenie interwencji poprawia-
jących przestrzeganie zaleceń te-
rapeutycznych wśród biorców 
przeszczepu nerki i serca.

• 17/2020 Kraków - Anna Kamińska, 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 Centrum pomocy i leczenia pa-
cjentów z chorobą neuronu ru-
chowego.
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„Ktoś tutaj był i był
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma…”

W. Szymborska

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20.04.2020r. odeszła na zawsze 

Ś. > P.
Krystyna Łybacka

Posłanka na Sejm RP od I do VII kadencji
Minister Edukacji i Sportu

Deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

W osobie Zmarłej Samorząd Pielęgniarek i Położnych stracił oddanego Przyjaciela, a z tym trudno się pogodzić. Na-
sze sprawy były bardzo bliskie Jej sercu, czemu dawała wyraz  w licznych interpelacjach poselskich.

Zawsze obecna w ważnych momentach dla środowiska pielęgniarskiego, pełna życzliwości i zaangażowania broniła 
interesów pielęgniarek i położnych.

Całym swoim życiem wypełnionym troską o cudze sprawy zasłużyła na szacunek wszystkich.
W 2011r. na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wyróżniona została Honorową Odznaką 

„Za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór człowieka wrażliwego, pełnego empatii i wysokiej kultury osobistej.

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

2012r.
„(…)to dla mnie bardzo ważne, aby 

przez chwilę chociażby być wśród pań-
stwa i zapoznać się z najbardziej istot-
nymi problemami. Jest oczywiste, że nie 
jestem w stanie sama dokonać zasadni-
czych zmian, ale jestem w stanie próbo-
wać przekonać opcje rządzącą, aby ze-
chciała nad paroma pomysłami się za-
stanowić i być może od niektórych od-
stąpić.

Proszę w każdej chwili informować 
mnie, że coś się zapowiada, coś się dzie-
je i należy się temu przeciwstawić(…)”

„(…)Ostatnia kwestia, którą chcia-
łabym poruszyć to opłacanie wszelkiego 
samodoskonalenia pielęgniarek i położ-
nych z własnych pieniędzy. Jest tu Pan 
Wojewoda, są przedstawiciela Marszał-
ka, Prezydenta Poznania. Apeluję do 
Państwa, bo przecież organy prowadzą-
ce mogą z cała pewnością z wielu posia-
danych środków zagwarantować przy-
najmniej współpłacenie za doskonale-
nie zawodowe pielęgniarek i położnych. 
Patrzę na przedstawicieli Urzędu Mia-
sta-odrobine ruszenia głową i z tzw. 
„kapslowego’ można także pomóc pielę-

gniarkom i położnym. Jeśli chodzi o or-
gany prowadzące typu sejmik- wystar-
czy zastanowić się, do którego z tzw. 
„miękkich projektów” można włączyć 
samodoskonalenie i kształcenie pielę-
gniarek i położnych. Raz jeszcze dzię-
kuję, że mogę być tu dzisiaj z Państwem. 
Bardzo proszę o kontakt w każdej chwi-
li, abym mogła przydać się państwa 
środowisku”.

2014r.
„Dzień dobry Państwu. W tym ty-

godniu z radością, ale i ze zdumieniem 

Fragmenty wystąpień Śp. Krystyny Łybackiej
podczas Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
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usłyszałam z ust państwa przedstawi-
cielek zdanie, które słyszę już od co naj-
mniej kilku lat- mamy w Polsce za mało 
pielęgniarek i jeżeli czegoś nie zrobimy, 
to powstanie luka pokoleniowa nie do 
odrobienia. Nie ma młodych osób, któ-
re chcą być pielęgniarkami. Zastana-
wiam się, co ze świadomością decyden-
tów? Co zamierzają zrobić? To, co po-
wiedziała przede mną Pani Prezes, nie 
jest to tylko kwestią pieniędzy. Środowi-
sko pielęgniarek i położnych pokazało, 
że potrafi pokonywać wyzwania i zada-
nia, które przed nimi postawiono. Odna-
lezienie się na wolnym rynku wymagało 
nie tylko umiejętności medycznych, któ-
re Państwo posiadacie, ale także naby-
cia nowych, w tym minimum wiedzy eko-
nomicznej. Środowisko ze swojej strony 
wykazało ogromne zaangażowanie, a w 
zamian otrzymuje sygnały, które nie są 
związane z brakiem pieniędzy, a są prze-
jawem pewnego stosunku do tej grupy 
zawodowej. Przykładem, z którym obie 
z Panią Prezes walczymy od kilku mie-
sięcy są szkolenia dla pielęgniarek i po-
łożnych i ogromne pieniądze, jakie do-
stają firmy, które nie tyle żyją dla pielę-
gniarek, co żyją z pielęgniarek. Te szko-
lenia często tak naprawdę są prowadzo-
ne przez osoby, które nie mają do tego 
ani właściwych kompetencji, ani właści-
wego oprzyrządowania i np. wywożą pie-
lęgniarki kilkadziesiąt kilometrów, ażeby 
im pokazać oddział, który świetnie znają. 
To nie wymaga pieniędzy, ale minimum 
odpowiedzialności, partnerstwa i odro-
binę logiki.

Kolejna sprawa, o której wspomnia-
ła Pani Prezes, to problem ciągłej dys-

kusji dotyczącej norm zatrudnienia, go-
dzin wykonywania obowiązków. Po-
mysł, aby pielęgniarka była wypoży-
czana na różne oddziały niezależnie 
od swoich umiejętności jest pomysłem, 
który dla każdego kto zna problematykę 
musi budzić zdumienie. I tu również nie 
są potrzebne pieniądze, potrzebna jest 
dobra wola.

(…) Ze swojej strony deklaruję, że 
wszystkie je przejrzę i te, które wyma-
gają interpelacji natychmiast się z taką 
spotkają. Życzę także, aby ten jeden z 
najpiękniejszych zawodów przynosił 
Państwu codziennie ogrom satysfakcji 
nie ze strony rządzących, ale ze stro-
ny pacjentów, których uśmiech jest nie-
kiedy najcenniejszy i doskonale rekom-
pensuje brak rozsądku rządzących”.

2017r.
„Ogromnie się cieszę, że mogę być 

dzisiaj z Państwem, bo nigdy dość oka-
zji aby złożyć Państwu wyrazy uzna-
nia i szacunku nie tylko z racji wykony-
wania zawodu, ale także postawy jaką 
państwo reprezentujecie. Każdy kolej-
ny zjazd jest dla mnie istotna lekcją i 
garścią nowych informacji o warun-
kach Waszej pracy i problemach. Jeże-
li przypomnę sobie zjazdy sprzed kil-
ku lat to pamiętam kiedy po raz pierw-
szy padła ważna informacja, że za parę 
lat będziemy mieli kryzys jeżeli cho-
dzi o liczbę pielęgniarek w Polsce. Tych 
parę lat zostało zmarnowane, ponieważ 
nie słuchano. Teraz ten problem wraca 
w ogromnym natężeniu. Sprawa jest 
oczywista – nikt nie wyjeżdża dlatego, 
że szuka przygody. Bardzo często wy-

jazd jest wyborem lepszych warunków 
życia, lepszego traktowania. Aby w sys-
temie była niezbędna liczba pielęgnia-
rek należy po pierwsze należycie je wy-
nagradzać, ale także żaden kontrakt nie 
powinien być zawarty bez odpowiedniej 
liczby pielęgniarek. Wtedy pielęgniarki 
nie będą szukały pracy.”

„Kolejny problem to pielęgniarki dps
-ów. Dość wytrzymały już zmian wo-
bec swojego statusu. Kilka lat temu był 
taki okres, że nie przyznawał się do nich 
nikt, bo trwała dyskusja pomiędzy Mi-
nisterstwem Zdrowia. Poproszę od Pań-
stwa jak najszybciej o informacje w tej 
sprawie, abym już teraz mogła napisać 
interpelację, a do obecnego na dzisiej-
szym zjeździe Pana Posła Wróblewskie-
go mam prośbę o pomoc i podpisanie 
stosownych interpelacji, aby oba resor-
ty ponownie nie zgubiły tych pielęgnia-
rek w swoich uzgodnieniach.

Mam nadzieję, że podwyżki, o któ-
rych mówiła Pani Prezes zostaną zreali-
zowane. Życzę, aby piękne słowa o hu-
manizmie z Państwa hymnu dotyczyły 
również Państwa, bo istotą humanizmu 
jest człowiek. Nie można rozumieć czło-
wieka jednostronnie. Proces rozumienia 
wymaga wzajemności. Życzę, aby tak, 
jak Panie starają się rozumieć pacjen-
tów, by Państwo byli rozumiani przez 
wszystkich, którzy decydują o Państwa 
warunkach pracy.”

Pani Poseł
Dziękujemy, że była Pani z nami

i dla nas.
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Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2020r. odeszła na wieczny dyżur
Ś. > P.

 Iwona Jęchorek

pielęgniarka specjalistka
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Przez cały okres pracy zawodowej związana ze Szpitalem Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku. 
Poza praca zawodową włączyła się w nurt działań samorządowych pełniąc przez pięć kadencji (III – VII)

funkcję Pełnomocnego Przedstawiciela.

Będzie nam Jej brakowało
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

W imieniu ORPiP w Poznaniu
Teresa Kruczkowska

Przewodnicząca

WSPOMNIENIE WSPOMNIENIE
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Z głębokim smutkiem
żegnamy naszą koleżankę

Ś > P
Beatę Kujawę-Krzyżaniak

,,Nie to jest najważniejsze, jak długo żyję, 
ani co mogę osiągnąć

albo czym się pochwalić.
Najważniejsze jest to,

 że otwieram swoje serce
i z sercem otwartym na oścież żyję każdą chwilą.”

Taka właśnie byłaś Beatko-dziękujemy,
 że mogłyśmy się od Ciebie tego uczyć.

Spoczywaj w pokoju.

Koleżanki
Z Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Z DNIA 25 MAJA 2020r.

1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 22 wnioski dotyczące studiów magisterskich na kie-

runku pielęgniarstwo/położnictwo, na ogólną kwotę 
22000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), 

b) 5 wniosków dotyczących kursów specjalistycznych, na 
ogólną kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 27 wniosków, 
na łączną kwotę 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy 
tysiące złotych).

3. Komisja rozpatrzyła negatywnie 2 wnioski z przyczyn re-
gulaminowych.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI
DS. REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Przewodniczący Komisji: 
J. Woźniak

Członkowie Komisji: 
Tomasz Kaczmarek 

Małgorzata Matuszewska
Wiesław Morek

Jolanta Plens-Gałąska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o przedwczesnej śmierci naszej koleżanki

Ś > P
Beaty Kujawa- Krzyżaniak

Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła
w życiu pielęgniarek katolickich, żyła dla ludzi i Boga, 

gotowa do czynów w imię prawdy, godności i miłości.

Beatko, pozostaniesz w naszej pamięci jako
koleżanka nieprawdopodobnie skromna, cierpliwa

i życzliwa, której z twarzy nie znikał zaraźliwy 
uśmiech i jak w przedziwny sposób uczyłaś pokory

do tego, co wyznaczał los.

Składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu
z mężem, rodzicami i całą rodziną

Katolickie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych Polskich.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 23 maja 2020r. odeszła na wieczny dyżur

nasza koleżanka Pielęgniarka 

Ś > P
Danuta Niewitecka 

Kochała swoją pracę, kochała pomagać ludziom.

Rodzinie i Bliskim składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

Teresa Kruczkowska 

WYDARZENIA
OD 20.04.2020 DO 8.06.2020r.
20.04.20r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosz-
tów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego/ w zmniej-
szonym składzie/, na którym przyznano refundację na 

ogólną kwotę 14 062 zł dla  pielęgniarek i położnych.
23.04.20r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej. Zapomogi 
przyznano na ogólną kwotę 7 200 zł dla pielęgniarek i 
położnych.
27.04.20r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP /forma 
obiegowa/, na którym podjęto 12 Uchwał / dostępne na 
stronie internetowej OIPiP/.
7.05.20r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP /forma obie-
gowa/, na którym podjęto 1 Uchwałę /dostępna na stro-
nie internetowej OIPiP/.

18.05.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział w 
posiedzeniu online Komisji Programowej UM w Poznaniu .

25.05.20r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosz-
tów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego/ w zmniej-
szonym składzie/, na którym przyznano refundację na 

ogólną kwotę 23000 zł dla pielęgniarek i położnych.
26.05.20r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej. Zapomogi 
przyznano na ogólną kwotę 5 000 zł dla pielęgniarek 
i położnych.
28.05.20r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym 
podjęto 24 Uchwały/dostępne na stronie internetowej 
OIPiP/.

29.05.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w posiedzeniu online Komisji Programowej UM w Po-
znaniu.

4.06.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w posiedzeniu online Rady Społecznej WOW NFZ.

8.06.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w posiedzeniu online Rady Społecznej Szpitala Kliniczne-
go Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Opracowała J. Plens – Gałąska
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KOMUNIKAT
W dalszym ciągu obserwujemy w rejestrze pielęgniarek 

i położnych dane niezgodne ze stanem faktycznym. Zgod-
nie z art. 19 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 
dnia 15 lipca 2011r. (Dz. U. 2019.576.tj.z dnia 2019.03.27) 
każdy członek samorządu jest obowiązany aktualizować 
swoje dane w rejestrze w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Bardzo proszę o przestrzeganie zapisów i aktuali-
zację danych. Arkusz aktualizacyjny dostępny jest na 
stronie internetowej okręgowej izby, który po wypeł-
nieniu można przesłać do Działu Rejestru OIPiP w Po-
znaniu.

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu 
Teresa Kruczkowska

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
gratuluje:

Pani Hannie Bartkowiak
– nowo wybranej Pielęgniarce

Oddziałowej Oddziału Chorób Skóry 
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filii nr 1
Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2– 05 /czerwiec, 2020r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie 

osoba zdrowa, bez objawów chorobo-
wych sugerujących chorobę zakaźną 
takich jak: podwyższona temperatura 
ciała, katar, kaszel.

2. Zdający, nie może przyjść na egza-
min, jeżeli przebywa w domu z osobą 
na kwarantannie lub izolacji w warun-
kach domowych albo sama jest objęta 
kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych.

3. Podczas egzaminu na terenie obiektu 
OIPiP mogą przebywać wyłącznie:
– zdający
– osoby zaangażowane w przepro-

wadzanie egzaminu, tj. członko-
wie Komisji Egzaminacyjnej (KE), 
pracownicy OIPiP inni pracowni-
cy odpowiedzialni za utrzymanie 
obiektu w czystości.

4. Na teren obiektu OIPiP mogą wejść 
wyłącznie osoby z zakrytymi ustami 
i nosem (maseczką jedno- lub wie-
lorazową, materiałem, przyłbicą - w 
przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 
nosa maseczką).

5. Wszystkie osoby wchodzące na OIPiP 
zobligowane są do użycia płynu dezyn-
fekcyjnego do rąk, który umieszczono 
przy schodach (parter).

6. Osoby, przystępujące do egzaminu, w 
czasie oczekiwania na wejście do sali 
egzaminacyjnej zobowiązane są do za-
chowania odpowiedniego tzw. dystan-
su społecznego tj. minimum 2 metry 
oraz zakrywania ust i nosa.

7. Przed wejściem na salę egzaminacyjną 
może być także bezdotykowo wykony-
wany pomiar ciepłoty ciała uczestni-
ków egzaminu. Osoba, u której zosta-
ną zaobserwowane objawy (w szcze-
gólności podwyższona temperatura, 

kaszel lub katar) wskazujące, że zgła-
szający się na egzamin może stanowić 
zagrożenie związane  z rozprzestrze-
nianiem się SARS-CoV-2, nie może 
przystąpić do egzaminu. Okoliczność 
ta będzie odnotowywana w protokole 
egzaminacyjnym z podaniem danych 
personalnych tej osoby oraz przyczyną 
niedopuszczenia do egzaminu.

8. Podczas wchodzenia zdających do sali 
egzaminacyjnej członek KE dokona 
identyfikacji zdającego na podstawie 
przedłożonego dokumentu tożsamo-
ści, może także poprosić o chwilowe 
odsłonięcie twarzy w celu zweryfiko-
wania tożsamości z zachowaniem co 
najmniej 1,5-metrowego odstępu.

9. Członkowie KE dodatkowo bezpośred-
nio przed rozpoczęciem egzaminu po-
instruują zdających na temat zasad do-
tyczących bezpieczeństwa epidemio-
logicznego podczas egzaminu, między 
innymi: przestrzegania zasad nie doty-
kania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza 
ust, nosa i oczu, a także higieny kaszlu 
i oddychania. Podczas kaszlu i kicha-
nia należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką - jak najszyb-
ciej wyrzuć chusteczkę do zamknięte-
go kosza i umyć ręce, używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je środkami 
na bazie alkoholu.

10. Zaleca się aby osoby przystępujące do 
egzaminu od chwili wejścia na salę eg-
zaminacyjną, aż do momentu jej opusz-
czenia zakrywali usta i nos .

11. Jeśli do egzaminu przystępuje zdający 
chorujący na alergię albo inne schorze-
nie, którego objawami mogą być kaszel, 
katar lub łzawienie zobowiązany jest 
poinformować o tym fakcie Przewodni-
czącego Komisji Egzaminacyjnej.

12. W trakcie egzaminu każdy zdający ko-

rzysta z własnego ołówka lub długopi-
su. Zdający nie mogą pożyczać przybo-
rów od innych zdających.

13. Wszelkie formularze, karty odpowie-
dzi oraz testy egzaminacyjne rozdają 
oraz odbierają od zdających wyłącznie 
członkowie KE . Zabrania się zdającym 
przemieszczania w tym celu po sali eg-
zaminacyjnej.

14. Przed rozpoczęciem egzaminu zdają-
cy zostaną poproszeni o podpisanie 
oświadczenia potwierdzającego, ze za-
poznali się z wytycznymi dla osób 
przystępujących do egzaminu.

15. Na terenie obiektu OIPiP będzie wy-
znaczone i przygotowane pomieszcze-
nie (wyposażone m.in. w środki ochro-
ny osobistej i płyn dezynfekujący), 
w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania 
niepokojących objawów chorobowych.

16. O zastosowanej izolacji Organizator 
szkolenia informuje właściwą miejsco-
wo stację sanitarno-epidemiologiczną, 
a w razie pogarszania się stanu zdro-
wia zdającego – także pogotowie ra-
tunkowe. W przypadku gdy stan zdro-
wia nie wymaga interwencji zespołu ra-
townictwa medycznego, zdający powi-
nien udać się do domu transportem in-
dywidualnym, pozostać w domu i sko-
rzystać z teleporady medycznej.

23. Zaleca się bieżące śledzenie informa-
cji Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia, dostępnych na stro-
nach gis.gov.pl lub https://www.gov.
pl/web/koronawirus/, a także obowią-
zujących przepisów prawa.

Opracowanie:
na podstawie komunikatu CKPPiP

w oparciu o wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego

Życzymy satysfakcjonującej 
pracy, sukcesów zawodo-
wych i wytrwałości w peł-
nieniu obowiązków.



Odbiór środków ochrony osobistej przekazanych
przez Ministerstwo Zdrowia

Pracownicy OIPiP w Poznaniu wraz z żołnierzami WOT w trakcie rozładunku przekazanych darów


