








Dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielę-
gniarki i położne na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2O15r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz, U. z 2015 r. póz. 1628 z późn, zm.)

TAK NIE

• wynagrodzenie (umowy o pracę, 
umowy cywilno-prawne, umowy 
kontraktowe)

• dodatek za pracę w porze nocnej 
i dodatek za pracę w niedzielę i 
święta niebędące dla pracownika 
dniami pracy

• dodatki stażowe nieprzekracza-
jace 20% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego danego pra-
cownika

• składki na ubezpieczenie społecz-
ne i Fundusz Pracy (również na 
Fundusz Emerytur Pomostowych)

• dodatki stażowe przekraczające 20% 
miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego danego pracownika

• wynagrodzenie za pracę w ramach 
dyżurów medycznych pielęgniarek i 
położnych

• dodatki funkcyjne
• premie i nagrody
• nadgodziny
• ekwiwalent za urlopy
• odprawy emerytalne i rentowe
• nagrody jubileuszowe
• odprawy z przyczyn ekonomicznych
• inne



Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z 
dnia 11 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) wyraża 
ogromne zaniepokojenie coraz częstszymi bezpośred-
nimi atakami na osoby wykonujące zawody pielęgniar-
ki i położnej w trakcie realizacji i w związku z wykony-
waniem czynności polegających na udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych. W związku z powyższym zwraca-
my się z apelem do Ministra Zdrowia o pilne podję-
cie działań mających na celu realne zagwarantowanie 
personelowi medycznemu bezpieczeństwa wykonywa-
nia zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 
2019.576 ze zm.; dalej zwana; u.z.p.p.): Pielęgniarka i 
położna podczas i w związku z wykonywaniem czynno-
ści polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 
1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjona-
riuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 
1600 i 2077).

Pragniemy zwrócić uwagę, iż powyższy zapis ozna-
cza nie tylko szczególną ochronę prawnokarną dla 
osób wykonujących zawody pielęgniarki lub położ-
nej, ale nakłada także na władzę publiczną obowiązek 
stworzenia optymalnie bezpiecznych warunków pracy 
personelu medycznego.

Bez wątpienia, czynności pielęgniarskie i położ-
nicze stanowiące udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, wykony-
wane w ramach świadczeń zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych, osobom ubezpieczonym 
oraz innym osobom uprawnionym do nich na podsta-
wie odrębnych przepisów, mieszczą się w zakresie peł-
nienia funkcji publicznej w rozumieniu art. 228 kk. Z 
uwagi na to, że świadczenia zdrowotne finansowane 
ze środków publicznych mogą być także udzielane w 
niepublicznych podmiotach leczniczych, to również i 

w tym przypadku pielęgniarki i położne, zatrudnione 
w takim zakładzie, które wykonują czynności zawodo-
we wymienione w art. 4 i art. 5 u.z.p.p., w tym zakresie 
są osobami realizującymi zadania publiczne, o jakich 
mowa w art. 228 kk (wyrok SN z dnia 20 czerwca 2001r. 
w sprawie o sygn. akt. I KZP 5/2001).

Pragniemy zauważyć, iż obecnie w większości 
podmiotów leczniczych w Polsce brak jest proce-
dur regulujących postępowanie w sytuacji agre-
sywnego zachowania pacjenta lub jego osób bli-
skich. Brak jest zarówno osób przeszkolonych, 
które rzeczywiście mogłyby zareagować w sytuacji 
agresywnych zachowań beneficjentów podmiotów 
leczniczych, brak jest ciągłego monitoringu i in-
nych urządzeń umożliwiających pielęgniarce i po-
łożnej powiadomienie odpowiednich służb o gro-
żącym im niebezpieczeństwie. Co więcej, nie szko-
li się personelu zatrudnionego w podmiotach lecz-
niczych w kierunku pożądanych reakcji w sytu-
acji zaistnienia niebezpieczeństwa dla ich zdrowia 
lub życia, które pozwoliłyby na minimalizowanie 
ewentualnie skutków tych zachowań.

Stanowczo podkreślamy, że z uwagi na narastają-
cy problem agresji wobec osób wykonujących zawody 
pielęgniarki i położnej za pilne uznajemy podjęcie za-
równo prac legislacyjnych, które nakładałyby stosow-
ne zobowiązania na podmioty zatrudniające personel 
medycznych, jak podjęcie praktycznych działań, aby w 
każdym miejscu gdzie pielęgniarka lub położna udzie-
la świadczeń zdrowotnych realizując zadania publicz-
ne, miała zapewnione środki bezpieczeństwa, a ich 
zapewnienie było obowiązkiem ustawowym każdego 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze powyższe Prezydium NRPiP ape-
luje o jak najszybsze podjęcie koniecznych prac.
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