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ŚWIĘTO W CIENIU PODWYŻEK
Mija rok od głośnego powiedzenia przez pielęgniarki i położne DOŚĆ i rozpoczęcia kolejnej akcji protestacyj-

nej. Ile zyskaliśmy? Chyba tyle, że powołano nowego wiceministra zdrowia, który rozmawia z pielęgniarkami 
i położnymi, ale przecież w tym celu został powołany. 

Podłożem każdego protestu są złe warunki pracy i płacy i w tym przypadku nie odbiegamy od tej zasady. 
Analogicznie jak w ostatnich latach, tak i w tym roku majowe święta pielęgniarek i położnych zostały przy-

tłumione sytuacją zawodową naszego środowiska. Zamiast promować zawód pielęgniarki i położnej, gdyż jest 
to wspaniały miesiąc i czas, kolejny raz stwarza się nam sytuacje prowokujące do protestów. To właśnie w maju 
oficjalnie ogłoszono projekt zmian do ustawy o najniższym wynagrodzeniu. 

W niewielu placówkach pielęgniarki i położne miały ochotę na choćby symboliczne uhonorowanie święta. 
A może decydentom właśnie o to chodziło, by wyciszyć świętowanie i okazje do promowania zawodu. 
W chwili oddania do druku niniejszego Biuletynu losy ustawy nowelizującej ustawę o minimalnych wynagro-

dzeniach niektórych pracowników podmiotów leczniczych, nie są jeszcze przesądzone. Senacka Komisja Zdro-
wia zgłosiła wiele poprawek w ślad za propozycjami samorządu i związku zawodowego. Temu zagadnieniu po-
święcamy wiele stron w tymże numerze. 

Senat poprawki przyjął i teraz dużo zależy od Sejmu, od tego w jakim kierunku pójdą posłowie. 
Senatorowie przegłosowali m. in. dziesięć poprawek podwyższających o 0,25 współczynniki pracy w zapro-

ponowanej przez resort tabeli płac, słusznie argumentując, że „podwyżka, która została przyznana w ustawie 
i miała spowodować radość w środowisku, została skonsumowana przez inflację i podwyższone stopy procen-
towe kredytów”. 

Senatorom dziękujemy. Co zrobią posłowie okaże się w najbliższych dniach.
 

W kwietniu br. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała kolejny raport pt. „Pielęgniarka, położna 
zawody deficytowe w polskim systemie ochrony zdrowia” oraz analizę realizacji zapisów Porozumienia zawar-
tego w dniu 9 lipca 2018r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Liczby odnoszące się do średniej wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych, danych o zgonach, ilości wy-
danych praw wykonywania zawodu, wyjazdów za granicę i przyjazdów do Polski oraz prognozy do 2030r., są dla 
nas i każdego, kto chociaż trochę rozumie polski system ochrony zdrowia - PRZERAŻAJĄCE. 

W następnym numerze Biuletynu zamieścimy znaczne fragmenty Raportu. 
 

Koleżanki, Koledzy, 
mając na uwadze ostatnie lata, zdominowane pandemią, protestami w słusznych sprawach i dużej wagi, ży-

czę wszystkim by kolejne święta majowe przebiegały w bardziej radosnej atmosferze, by nieustanna troska o byt, 
pozycję zawodową pielęgniarek i położnych, a także bezpieczeństwo pacjentów przyniosła oczekiwane, słodkie 
owoce. 

 

Szanowni Decydenci, pamiętajcie o maksymie, że: 
kiedy wnosicie słońce w cudze życie, rozświetla ono także Wasze życie. Czego i Wam, i sobie, życzę. 

Przewodnicząca ORPiP
w Poznaniu

Teresa Kruczkowska
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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
przekazane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Ministrze
W odpowiedzi na pismo znak: DSZ.0210.2.2022.JP z 

dnia l kwietnia 2022r. w sprawie przekazania uwag do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych zgłasza uwagi do przedmiotowej regulacji.

1. W załączniku do projektu ustawy w tabeli „Współczyn-
niki pracy” nazwa „Grupy zawodowe według kwalifi-
kacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” po-
winna przyjąć nowe brzmienie „Grupy zawodowe 
według kwalifikacji posiadanych na zajmowanym sta-
nowisku”.

2. W załączniku do projektu ustawy w Ip. 5 „Farmaceuta, 
fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, 
położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pra-
cownik wykonujący zawód medyczny inny niż określo-
ny w Ip. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na 
poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wyma-
gająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i spe-
cjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wy-
kształceniem i specjalizacją” w kolumnie 3 proponu-
jemy zmianę współczynnika pracy na-1,19.

3. W załączniku do projektu ustawy w Ip. 6 „Fizjotera-
peuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, 
technik elektroradiolog, inny pracownik wykonują-
cy zawód medyczny inny niż określony w Ip. 1-5 wy-
magający wyższego wykształcenia na poziomie stu-
diów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, 
technik analityki medycznej wymagający średnie-
go wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wy-
magająca średniego wykształcenia, która nie posia-
da tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” 
w kolumnie 3 proponujemy zmianę współczynni-
ka pracy na - 1,09.

4. Proponujemy wykreślić dodany projektem ustawy art. 5a 
oraz art. 2 ust. 3 projektu ustawy.

Uzasadnienie
Propozycja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w odniesieniu do wysokości współczynników pracy w 
określonych grupach zawodowych w pkt 5 i 6 zmniej-
sza bardzo duże dysproporcje płacowe zaproponowa-
ne w projektowanej ustawie, pomiędzy pielęgniarka-
mi i położnymi w grupach określonych w punktach 2, 5 
i 6. Tak duże różnice między grupą zawodową określo-
ną w punkcie 2 a grupą zawodową określoną w punkcie 
6, która wynosi około dwóch tysięcy złotych oraz różni-
ce między grupą w punkcie 2 a grupą zawodową określo-
ną w punkcie 5, która wynosi około tysiąc pięćset zło-
tych, nie powinna mieć miejsca, gdyż często zdarza się 
z uwagi na brak pielęgniarek i położnych, pielęgniarki z 
tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa i specjali-
zacją oraz pielęgniarki z tytułem zawodowym licencjata, 
a także pielęgniarki, które w dawnym systemie ukończy-
ły liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe, 
mogą pracować na danym oddziale i wykonywać tożsa-
me obowiązki zawodowe.

Ponadto, w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych niedopuszczalny jest fakt, iż pracownik działal-
ności podstawnej inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym, czy-
li z wykształceniem średnim, zgodnie z przedmiotowym 
projektem ustawy, będzie miał większą podstawę wy-
nagrodzenia niż pielęgniarka albo położna wymagająca 
średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu spe-

Warszawa 19 kwietnia 2022 roku
Pan
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
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cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie ma-
jącej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych re-
gulacja, która daje legitymację pracodawcy do „zalicze-
nia” do określonej grupy zawodowej pielęgniarek/położ-
nych w zależności od zajmowanych stanowisk pracy jest 
nieuprawniona. Zobowiązaniowy charakter stosunku 
pracy sprawia, że niemożliwe jest dokonywanie zmian w 
jego treści jednostronnie.

Niewątpliwie to nie czynność „zaliczenia” przez pra-
codawcę powinna decydować o grupie zawodowej a tym 
samym wysokości najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego. Posiadając określone kwalifikacje potwierdzone 
dokumentami pielęgniarka/położna jest, bądź nie jest 
w danej grupie zawodowej wyodrębnionej w załączniku 
do projektu ustawy - jest to stan obiektywny. Czynność 
„zaliczenia” pielęgniarki/położnej do grupy zawodowej 
jest zbędna i niecelowa. Wszystkie pielęgniarki i położne 
mają równoprawne prawo wykonywania zawodu. Wobec 
tego ich wynagrodzenia mogą się różnić jedynie z obiek-
tywnych powodów (art. 183b Kodeksu pracy) w kontek-
ście posiadanych dodatkowo kwalifikacji (art. 183c § 3 
Kodeksu pracy).

Nadto, omawiana regulacja jest też niezgodna z art. 
42 Kodeksu pracy w kontekście uzasadnienia do projek-
tu ustawy, w którym w zdaniu drugim w pkt 3) wskaza-
no: Jeżeli wskazanie w umowie o pracę pracownika wy-
konującego zawód medyczny lub pracownika działalności 
podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód me-
dyczny, do której grupy zawodowej określonej w załączni-
ku do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika 
stanowisko pracy, będzie powodowało istotna zmianę 
wynikających z umowy warunków pracy i płacy, pra-
codawca będzie zobowiązany do dokonania wypowie-
dzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., póz. 1320, 
zpóźn. zm.).

Powyższe wyjaśnienie ustawodawcy potwierdza tym 
bardziej konieczność wykreślenia dodanego projektem 
ustawy art. 5a oraz art. 2 ust. 3 projektu ustawy. Może 
dojść bowiem do niekorzystnej dla pracownika zmiany 
wysokości wynagrodzenia na skutek „zaliczenia” pra-
cownika do określonej grupy zawodowej. Otrzyma on 
wtedy niższe wynagrodzenie niżby mógł otrzymać bio-
rąc pod uwagę jego kwalifikacje potwierdzone posiada-
nymi dokumentami, gdyż to nie kwalifikacje a owo „za-
liczenie” zadecyduje o wysokości najniższego wynagro-
dzenia danego pracownika. Ponadto, wskazany w pro-
jektowanym przepisie termin (l lipca 2022 r.) jest nie do 
zrealizowania z uwagi na konieczność zachowania trzy-
miesięcznego okresu wypowiedzeń w umowach przy do-
konaniu wypowiedzeń zmieniających.

Dodatkowo, trudno znaleźć w art. 42 Kodeksu pracy 
zasadę wskazaną w uzasadnieniu do projektu ustawy o 
konieczności wypowiedzenia zmieniającego w przypad-
ku „istotnej” zmiany warunków pracy i płacy. Takie nie-
precyzyjne sformułowania w uzasadnieniu do projektu 
ustawy - z którym zapewne pracodawcy i służby prawne 
zapoznają się chcąc poznać intencję ustawodawcy co do 
nowego przepisu - będą niewątpliwie rodzić konflikty i 
spory sądowe, narażając pielęgniarki i położne na koszty 
i utratę zdrowia, gdy zmuszone zostaną dochodzić swo-
ich praw w wieloletnich procesach sądowych.

Tymczasem zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy zakres 
przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego wyzna-
czony jest prostymi, dwiema przesłankami. Po pierw-
sze, w tym trybie dokonywane są zmiany warunków za-
trudnienia na niekorzyść pracowników (tak np.: Wyrok 
SA w Warszawie z 17.12.2012 r., III APa 22/12, LEX nr 
1272005). Warto też przytoczyć wyrok SN z 21.05.1999 r. 
I PKN 88/99, OSNP 2000/15, póz. 586, zgodnie z którym 
ustalenie, czy zmiana warunków pracy dokonana jedno-
stronnie przez pracodawcę była niekorzystna dla pra-
cownika, wymaga uwzględnienia również tego, jak pra-
cownik ją odczuwał. Zmiany korzystne -jak się przyjmu-
je - wprowadzane są na drodze porozumienia zmieniają-
cego, przy czym pracownik zwykle wyraża na nie zgodę 
w sposób dorozumiany, podejmując pracę na zmienio-
nych warunkach. Po drugie, wypowiedzenie zmieniają-
ce jest konieczne, jeśli zmiana dotyczy wynikających z 
umowy warunków pracy i płacy. Chodzi tu o te składni-
ki treści stosunku pracy, które strony powinny określić 
w umowie (zwłaszcza rodzaj pracy i wysokość wynagro-
dzenia za pracę).

W przypadku pielęgniarek i położnych w umowach o 
pracę nie są wskazane grupy zawodowe a stanowiska np. 
pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa, czy pielęgniarka 
naczelna, czyli stanowiska odzwierciedlające kwalifika-
cje. Dlatego nie ma tu podstaw do wypowiedzenia zmie-
niającego z powodu wejścia w życie projektu omawianej 
ustawy.

Natomiast, zgodnie z art. 29 § l Kodeksu pracy, ele-
mentem koniecznym umów o pracę pielęgniarek i po-
łożnych jest wynagrodzenie, z tym, że nie jest ono okre-
ślone kwotowo w umowach. W piśmiennictwie podnosi 
się, że zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze 
powoduje konieczność wręczenia pracownikowi aneksu 
do umowy.

Aneks pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim 
pracownikom, których wynagrodzenie zostało określo-
ne kwotowo. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało 
określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umo-
wie o pracę widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik 
otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowią-
zującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodaw-
ca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do 
umowy (tak: interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy 
z 25.11.2021) a tym bardziej wypowiedzenia zmieniają-
cego.

Zatem, skoro projekt ustawy dotyczy zmiany usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych to pracownicy ci z mocy prawa otrzy-
mają wyższe wynagrodzenia i nie ma tu podstaw do 
wypowiedzeń zmieniających na niekorzyść pracow-
ników.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane wyso-
kości współczynników pracy w grupie 5 i 6 pozwolą na 
rzeczywiste usystematyzowanie poziomu wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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Szanowny Panie Ministrze,
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawo-

dowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w związ-
ku z przekazaniem do konsultacji publicznych pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych (UD366) wraz z uzasadnieniem i OSR 
– pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 01-04-2022r. znak 
DSZ.0210.2.2022.JP – przedstawiam poniższe uwagi do 
projektu i wnoszę w imieniu środowiska zawodowe-
go o ich uwzględnienie w dalszych pracach legisla-
cyjnych.

Główne zastrzeżenia do przekazanego projektu to:
1/ brak akceptacji OZZPiP dla przygotowanej przez 

Ministerstwo Zdrowia treści nowego załącznika do 
ustawy,

2/ brak zapewnienia gwarancji finansowania świad-
czeniodawcom podwyżki wynagrodzeń jakie spowo-
duje nowelizacja, przynajmniej w takim trybie jaki 
obowiązywał od 01-07-2021r., a także brak pewno-
ści przekazania dodatkowych środków finansowych 
na pokrycie pozostałych wydatków świadczeniodaw-
ców, które generuje nowelizacja ustawy i sytuacja 
społeczno-ekonomiczna,

3/ brak określenia w nowelizacji docelowych współ-
czynników pracy dla pracowników medycznych w 
kolejnych latach wraz z przyjęciem ich harmonogra-
mu corocznego wzrostu,

4/ nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pra-
cowników medycznych, pomimo iż w ustawach o 
wykonywaniu poszczególnych zawodów jest wpisa-
ny obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

5/ brak uwzględnienia zgłaszanych od lat przez OZZPiP 
postulatów dążenia do spłaszczenia różnic płaco-
wych; przeciwnie - nowelizacja w zaproponowanym 
brzmieniu kolejny raz jeszcze zwiększy różnice płaco-
we pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi,

6/ wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego 
do ustawy. W ocenie OZZPiP uzasadnienie tego zapisu 
ustawy w OSR odczytujemy jako swoistą instrukcję dla 
pracodawców w zakresie degradacji pracowników,

7/ nieuznawanie pielęgniarkom i położnym innego 
wyższego wykształcenia w dziedzinach mających za-
stosowanie w ochronie zdrowia,

8/ brak w ustawie zapisu nakładającego na pracodaw-
ców obowiązek automatycznego podniesienia wy-
nagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesie-
nia kwalifikacji zawodowych. Stoimy na stanowisku, 
że powinno następować to automatycznie z począt-
kiem następnego miesiąca po udokumentowaniu 
podniesienia kwalifikacji.

Poniżej w uzasadnieniu przedstawiamy szczegółowo 
stanowisko OZZPiP i od przyjęcia naszych postulatów 
i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy.

U Z A S A D N I E N I E
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 

i Położnych nie akceptuje proponowanego załącz-
nika do ustawy w brzmieniu zawartym w projekcie. 
Swoje uwagi w tej sprawie przekazaliśmy bezpośrednio 
na spotkaniu z Panem Ministrem Piotrem Bromberem w 
dniu 11-04-2022 r. w Warszawie, gdzie uzasadnialiśmy 
przyczyny konieczności dokonania zmian.

Nowy podział pracowników medycznych oraz pra-
cowników działalności podstawowej na grupy zawodo-
we, jaki został przygotowany przez Ministerstwo Zdro-
wia bez udziału i akceptacji większości reprezentacji za-
wodów medycznych ochrony zdrowia, wywołuje wiele 
kontrowersji także w naszej grupie zawodowej. Pojawiają 
się głosy, że poszczególne zawody powinny być wyodrębnio-
ne do odrębnych grup oraz stawka wynagrodzenia zasadni-
czego powinna być ustalona stała i równa dla poszczególnego 
zawodu (z zachowaniem relacji pomiędzy zawodami z uwa-
gi na kompetencje, odpowiedzialność zawodową, ale i deficyt 
na rynku pracy), a zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kursów, 
specjalizacji powinno być wynagradzane poprzez gwaranto-
wane stałe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.

W obecnym projekcie nowelizacji pielęgniarki i położ-
ne znajdują się w trzech grupach :
– w grupie 2 – pielęgniarka, położna z tytułem magistra 

i ze specjalizacją,
– w grupie 5 – pielęgniarka, położna :
– z wykształceniem magisterskim bez specjalizacji,
– z licencjatem i specjalizacją,
– średnim wykształceniem i specjalizacją,
– w grupie 6 – pielęgniarki, położne :
– z licencjatem,
– wykształceniem średnim.

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD KRAJOWY

Warszawa, dnia 19.04.2022r.
Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, Warszawa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ul. Podwale 11 (II p.) | 00–252 Warszawa |
tel. (022) 504 42 67 | fax (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.pl | www.ozzpip.pl
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Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, że w wyniku konsultacji, ale także w toku procesu 
legislacyjnego nie dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do oddzielnych pozycji, ale również 
nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy grupami zawodowymi.

Kolejna kwestia to bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 5 i 6).
Jeżeli MZ dokona nowelizacji w/w ustawy w zaproponowanym brzmieniu to poziomy wynagrodzeń
zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku
nie będą mogły być niższe niż kwoty podane w tabeli :

2 Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z ty-
tułem zawodowym magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,29 x 5.662,53 zł. = 7.304,66 zł

5 1/ Pielęgniarka albo położna wymagająca wyższego wykształcenia na po-
ziomie magisterskim,

2/ Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I 
stopnia) i specjalizacji,

3/ Pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją

1,02 x 5.662,53 zł. = 5.775,78 zł

6 1/ Pielęgniarka, położna wymagający wyższego wykształcenia na pozio-
mie studiów I stopnia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa albo położnictwa lub w dziedzinie mającej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia

2/ Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która 
nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo położ-
nictwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,94 x 5.662,53 zł. = 5.322,78 zł

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 
2 000. zł. na wynagrodzeniu zasadniczym jest w na-
szej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w syste-
mie równoważnym różnica na wynagrodzeniu mie-
sięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie 
uwzględniło zgłaszanego przez środowiska medycz-
ne postulatu wprowadzenie dodatkowego wskaźni-
ka procentowego odnoszącego się do doświadczenia 
zawodowego i podwyższającego wskaźnik podsta-
wowy, argumentując to faktem, że w podmiotach lecz-
niczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocze-
śnie w swoim projekcie nowelizacji Ministerstwo Zdro-
wia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 
6 nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się rów-
nież osoby funkcyjne na stanowiskach kierowniczych, 
które i tak mają przyznane w zakładach pracy indy-
widualne dodatki funkcyjne.

Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brut-
to tych osób wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy funk-
cjonujące obecnie siatki płac w zakładach pracy. Z dru-
giej strony pielęgniarki i położne z wieloletnim doświad-
czeniem zawodowym, które niedługo nabędą uprawnie-
nia emerytalne lub nawet już takie uprawnienia posia-
dają, w przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. 
zaliczone do 6 grupy zawodowej z najniższym współ-
czynnikiem pracy w naszym zawodzie. Ta proponowana 
przez Ministerstwo Zdrowia różnica w poziomach wy-
nagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wywołuje 
oburzenie środowiska.

Gdyby Minister Zdrowia wykonał zobowiązania 
zawarte w „Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej do 
realizacji przez Radę Ministrów uchwałą nr 124/2019 
z dnia 15-10-2019r. i doprowadził do dookreślenia 
kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych 
do poszczególnych poziomów studiów (studia pierw-

szego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa, można by było na 
tej podstawie różnicować w sposób istotny zakresy 
obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami i uzasadniać utrzymanie tak du-
żych różnic płacowych. Tak się jednak nie stało. Dla-
tego konieczne jest zmniejszenie różnic pomiędzy 
grupami zawodowymi. Propozycje w tym zakresie 
przedstawiamy poniżej w tabeli.

Interwencja MZ jest konieczna również z tej przyczy-
ny, że – chyba w wyniku jakiegoś błędu negocjacyj-
nego na Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony 
Zdrowia – pracownik działalności podstawowej, a więc 
pracownik niemedyczny z wykształceniem wyższym, a 
zatem z wykształceniem wyższym I stopnia (licencjat 
lub inżynier) ma otrzymać gwarantowane wynagrodze-
nie zasadnicze przy współczynniku 1,00 tj. na poziomie 
5.663,-zł. Wynagrodzenie zasadnicze takiej osoby 
ma być zatem wyższe o 341,-zł miesięcznie od pie-
lęgniarki lub położnej z wyższym wykształceniem 
I stopnia, dla której przypisano współczynnik pra-
cy na poziomie 0,94 i której zawód jest trwale defi-
cytowy? Ten błąd należy w trybie pilnym naprawić!

Kolejny raz zwracamy uwagę, że nie możemy zaak-
ceptować zapisu w Tabeli, iż zaliczenie danego pra-
cownika do danej grupy zawodowej uzależnione jest 
od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stano-
wisku. Ten zapis niweczy prowadzenie ścieżki awan-
su zawodowego pracowników, a przecież był to ele-
ment w/w „Polityki”. Brak możliwości automatyczne-
go przenoszenia do wyższej grupy zawodowej zniwe-
czy sens kształcenia, a przecież określenie ścieżki ka-
riery zawodowej pielęgniarek i położnych miało być po-
wiązane z posiadanymi kwalifikacjam zawodowymi 
– przed- i podyplomowymi oraz doświadczeniem zawo-
dowym.
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Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o 
pracę mają określone zatrudnienie i stanowisko pra-
cy opisane ogólnie jako pielęgniarka, położna dane-
go podmiotu leczniczego. Nie są w umowach o pra-
cę ich stanowiska pracy przypisane do danego od-
działu czy do danej jednostki organizacyjnej pod-
miotu leczniczego. Był to zabieg, który pracodaw-
cy przeprowadzili już wiele lat temu w celu uzyska-
nia elastycznych możliwości przenoszenia pracowni-
ków – bez konieczności prowadzenia wypowiedzeń 
zmieniających – pomiędzy poszczególnymi jednost-
kami organizacyjnymi w zależności od bieżących po-
trzeb. Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki spo-
sób ma pracodawca ustalić kwalifikacje wymaga-
ne na danym stanowisku pracy? Problem ten bę-
dzie tym większy, gdy dojdzie do konieczności wyko-

nania obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a 
nowelizowanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze postulujemy zmianę 
zapisu w załączniku do ustawy i przynajmniej dla 
pracowników medycznych dokonanie zapisu, że za-
liczenie pracownika medycznego do danej grupy  za-
wodowej jest uzależnione od posiadanych kwalifika-
cji na zajmowanym stanowisku. W zakresie pracow-
ników działalności podstawowej rozumiemy argumenty 
MZ, zatem akceptujemy pozostawienie zapisu o wyma-
ganych kwalifikacjach. Aby zatem dokonać zmiany po-
stulujemy rozdzielenie tabeli na dwa załączniki nr 1 do-
tyczący pracowników medycznych oraz nr 2 dotyczący 
pracowników działalności podstawowej.

Przy uwzględnieniu w/w zastrzeżeń proponujemy do-
konać następującej zmiany w załączniku do ustawy:

Załącznik nr 1
„Współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podsta-

wie stosunku pracy”

LP. Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych
na zajmowanym stanowisku

Współ-
czynnik 
pracy

1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45

2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik 
wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 posiadający wyższe wykształ-
cenie na poziomie magisterskim i specjalizację; pielęgniarka z tytułem zawodowym magi-
ster pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,29

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent 1,25

4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,09

5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektro-
radiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 
1-4 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna po-
siadająca wyższe wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna 
ze średnim wykształceniem i specjalizacją

1,19

6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pra-
cownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wy-
kształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik anali-
tyki medycznej, technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka 
albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,09

7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 posiadający śred-
nie wykształcenie oraz opiekun medyczny

0,86

Załącznik nr 2
„Współczynniki pracy dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczni-

czych na podstawie stosunku pracy”

LP. Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych
na zajmowanym stanowisku

Współczynnik 
pracy

1. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym

1

2. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem średnim

0,78

3. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego

0,65
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W Ocenie Skutków Realizacji działania nowelizacji 
ustawy, założono że szacunkowy udział wydatków NFZ 
w ogólnych wydatkach określonych dla drugiego półro-
cza 2022 r. na poziomie 7 201 mln zł może sięgnąć pozio-
mu 6 591,77 mln zł. MZ zabezpiecza na realizację tej no-
welizacji z planu finansowego NFZ (czyli ze środków po-
chodzących ze składki zdrowotnej) kwotę do wydania w 
okresie od 01-07-2022r. do 31-12-2022r. na poziomie pra-
wie 6 mld 600 mln zł.

Resztę finansowego zabezpieczenia ma stanowić dota-
cja z budżetu państwa na pokrycie wynagrodzeń lekarzy 
stażystów, rezydentów i PRM.

OZZPiP nie akceptuje takiego ogólnego założenia. 
OZZPiP wnioskuje o wprowadzenia analogicznej 
zasady jaka obowiązywała w 2021r. tj. zobowiąza-
nia Narodowego Funduszu Zdrowia do wydania zarzą-
dzenia (analogicznego jak zarządzenie Nr 130/2021/DEF 
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 
09.07.2021 r. w sprawie określenia współczynników ko-
rygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez 
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy 
udziale pracowników działalności podstawowej, innych 
niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także le-
karzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację). 
Na spotkaniu w Warszawie w dniu 11-04- 2022r. Pan 
Ministrer Piotr Bromber wstępnie zadeklarował, że 
Ministerstwo Zdrowia jest także za utrzymaniem ta-
kiej zasady analogicznej jak w 2021r.

Oczekujemy potwierdzenia przez Ministra Zdrowia, 
że na podstawie § 16 ust. 4d załącznika do rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) Pre-
zes Funduszu określi współczynniki korygujące, o 
których mowa w § 16 ust. 2, dotyczące świadczeń udzie-
lanych przez pracowników wykonujących zawód medycz-
ny oraz przy udziale pracowników działalności podstawo-
wej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medycz-
ny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wy-
nagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), w celu przeznaczenia do-
datkowych środków na pokrycie kosztów podwyższe-
nia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników 
od 01-07-2022 r. do wysokości nie niższej niż najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem 
warunków określonych w tej ustawie.

Takie zobowiązanie musi nastąpić wraz z wejściem w 
życie nowelizacji bowiem tylko wówczas zostanie zapew-
niona gwarancja przekazania na rzecz pracodawców wy-
starczających środków na pokrycie wymuszonych nowe-
lizacją wzrostów wynagrodzeń. Jednocześnie tylko dzię-
ki takiemu zapisowi środki przekazywane przez NFZ będą 
środkami „znaczonymi” tj. będzie pewność że przekaza-
ne zostaną do pracowników na wzrosty ich wynagrodzeń. 
Rozumiemy, że NFZ może protestować przeciwko ta-
kiej dystrybucji środków, ale jest to jedyna gwarancja 
przeprowadzenia nowelizacji ustawy przy zachowa-
niu spokoju społecznego. Poza tym uwagi NFZ dotyczą-

ce czasochłonności i trudności przeprowadzenia tej pro-
cedury będą nieuzasadnione, bowiem mechanizm ten zo-
stał już przeprowadzony i zastosowany w praktyce w roku 
ubiegłym, a systemy informatyczne zostały przetestowa-
ne. Oczekujemy gwarancji ze strony MZ, że dokładnie 
w analogiczny sposób zostaną zabezpieczeni praco-
dawcy w niezbędne środki na pokrycie wzrostów wy-
nagrodzeń wynikających z ustawy. Poza tym tylko w 
ten sposób można ustalić czy OSR w sposób prawidło-
wy przewidział środki finansowe na właściwym po-
ziomie.

W Stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochro-
ny Zdrowia z dnia 05-11-2021r. wskazano, że świad-
czeniodawcom zostaną zapewnione środki na corocz-
ny wzrost wynagrodzeń o których mowa w nowelizowa-
nej ustawie, a informacja o wysokości nakładów przezna-
czonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do pu-
blicznej wiadomości. Rozumiemy, że ta kwota to właśnie 
owe 6 591,77 mln zł. na II półrocze 2022r. Jednocześnie 
MZ deklarowało, że środki na realizację ustawy będą sta-
nowiły ok. 50% wszystkich środków jakie będą otrzymy-
wać pracodawcy na wzrosty kontraktu. Jest zrozumiałe, 
że z uwagi na skokowy wzrost inflacji, kosztów mediów, 
konieczność wykonywania remontów i modernizacji, wy-
miany sprzętu, zakupu leków oraz w szczególności pod-
niesienie od 01-07-2022r. stawki godzinowej pracowni-
ków zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, wyko-
nujących działalność gospodarczą, czy podwykonawców 
(tj. osób nie objętych nowelizowaną ustawą) konieczne 
będzie zabezpieczenie pracodawców w dodatkowe 
środki. Te dodatkowe pieniądze będą potrzebne również 
po to, aby w toku negocjacji płacowych jakie będą musia-
ły być przeprowadzone w związku z nowelizacją ustawy 
można było zachować proporcje siatki płac w danych za-
kładach pracy (bo przecież nowelizowana ustawa mówi 
tylko o najniższym gwarantowanym wynagrodzeniu za-
sadniczym). Skoro tak, to prosimy o ujawnienie jaka do-
datkowa kwota ponad w/w 6 591,77 mln zł. jest zabez-
pieczona w planie finansowym NFZ na II półrocze 2022r. 
na realizację w/w potrzeb pracodawców nie objętych 
wprost działaniem ustawy. OZZPiP wnosi o zapewnie-
nie, iż ta dodatkowa kwota będzie przekazywana praco-
dawcom sukcesywnie już od 01-07-2022r. Mamy nadzie-
ję, że MZ - nauczone błędami popełnionymi w roku 
2021 r. - nie dopuści do niepokojów społecznych, gdy 
dodatkowe środki na w/w cele nie wynikające wprost 
z ustawy zostały świadczeniodawcom przekazane po 
masowych protestach pracowników ochrony zdrowia 
dopiero w październiku 2021r. z wyrównaniem od 01-
07- 2021r. - po to aby obejść zapis § 16 ust. 4f załączni-
ka do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z 
późn. zm.).

OZZPiP kategorycznie sprzeciwia się „manewrowa-
niu” tymi samymi środkami finansowymi. Skoro na 
realizację nowelizacji ustawy zostało przewidziane na II 
półrocze 2022r. prawie 6 mld 600 mln zł to środki te mu-
szą być przeznaczone na ten cel. Wnioskujemy do MZ i 
NFZ, aby pozostałe bieżące potrzeby pracodawców wyni-
kające z nowej dynamicznej sytuacji społeczno-politycz-
nej i rynkowej były zabezpieczone w planie finansowym 
NFZ i przekazane pracodawcom.
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Z tego powodu jeden egzemplarz naszego stanowi-
ska przekazujemy do Prezesa NFZ celem udzielenia 
przez niego pisemnej odpowiedzi w w/w kwestiach.

Po raz kolejny wnioskujemy o dodanie w ustawie 
zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek 
automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasad-
niczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawo-
dowych. Stoimy na stanowisku, że powinno następować 
to automatycznie z początkiem następnego miesiąca po 
udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji.

Projekt ustawy wprowadza definicję „stażysty” i „rezy-
denta”, jednak załącznik do ustawy nie wskazuje w której 
grupie zawodowej znajdują się rezydenci. Wobec tego w ta-
beli powinien znaleźć się zapis w grupie 2 w brzmieniu „Le-
karz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent”.

Art. 3 ust. 1b odsyła do art. 15i ust. 4 ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty. Zwracamy uwagę, że ten 
art. 15i ust. 4 zawiera nieaktualną nazwę ustawy.

Wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawane-
go do ustawy. W ocenie OZZPiP uzasadnienie tego zapi-
su ustawy w OSR odczytujemy jako swoistą instrukcję dla 
pracodawców w zakresie degradacji pracowników. Zajmo-
wane przez pracownika stanowisko pracy wynika z umo-
wy o pracę, a nie z aktualnego zajmowanego akurat na 
dzień 01-07-2022 r. stanowiska w danej jednostce organi-
zacyjnej zakładu pracy.

Szanowni Państwo Parlamentarzyści

W najbliższym czasie pod obrady Sejmu i Senatu trafi rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD366).

Poprzednia nowelizacja tej ustawy w 2021 roku wywołała wśród pracowników publicznej ochrony zdrowia po-
wszechne niezadowolenie, którego wyrazem było powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
oraz największe w historii protesty w miastach wojewódzkich i przed Sejmem, wielka manifestacja 11 września 2021 
oraz „Białe Miasteczko 2.0” utworzone przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

„Publiczna ochrona zdrowia kona!” - to hasło z każdym dniem nabiera przerażającej mocy. W obliczu błyskawicz-
nie starzejącego się społeczeństwa i braku zastępowalności pokoleniowej w zawodach medycznych nasz ledwo dzia-
łający system ochrony zdrowia od kilku miesięcy zmaga się z problemem zabezpieczenia zdrowotnego ogromnej fali 
uchodźców wojennych z Ukrainy. Właśnie teraz widać, jak wielkie braki kadrowe występują w ochronie zdrowia i jak 
trudna do realizacji będzie poprawa w tym zakresie.

Najnowszą analizę sytuacji personelu ochrony zdrowia zawiera „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna”, zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Autorzy badania 
wskazują, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który ma najniższe wskaźniki liczby pielęgniarek i położ-
nych przypadających na tysiąc mieszkańców.

Większość palcówek nie przewiduje w najbliższych latach wzrostu zatrudnienia, co oznacza, że istotna poprawa sytuacji ka-
drowej w ochronie zdrowia jest raczej mało prawdopodobna. „Gros pracodawców także chętnie zwiększyłaby zatrudnienie, ale 
jak twierdzi - nie ma na to pieniędzy, co jest związane z wyceną świadczeń i poziomem ich kontraktowania przez NFZ” - czy-
tamy w raporcie. Te placówki, które poszukują pracowników, mają poważny kłopot z ich znalezieniem. W skali 2021 roku 16 
proc. ośrodków szukało pracowników, z czego aż 80 proc. miało problem z pozyskaniem ich. Zdecydowanie najtrudniej jest po-
zyskać pielęgniarki, które stanowią 36 procent poszukiwanego personelu, w przypadku lekarzy - 29 procent.

Jak prognozują w raporcie eksperci, wszystko wskazuje na to, że tak też pozostanie w przyszłości. Dodatkowo mamy 
też do czynienia z odpływem pracowników poza sektor zdrowotny i za granicę.

Z kolei zatrudnienie pracowników na stanowiskach niemedycznych - takich jak menadżerowie, sekretarki medycz-
ne, analitycy danych medycznych - rozważa bardzo niewiele placówek.

Utrzymanie proponowanych przez MZ zapisów art. 
5a przy braku decyzji zmiany treści załącznika do 
ustawy, przy braku jednoczesnym zabezpieczenia fi-
nansowania podwyżki wynagrodzeń w sposób ana-
logiczny jak w 2021 r. spowoduje ogromne napięcia 
społeczne w poszczególnych zakładach pracy i będzie 
powodem dużej liczby procesów sądowych w ochro-
nie zdrowia.

Problem jest znaczący, skoro MZ w uzasadnieniu do 
projektu ustawy przestrzega pracodawców o obowiązku 
przeprowadzania procedury wypowiedzeń zmieniających 
w trybie art. 42 Kodeksu pracy, jeżeli zastosowanie nowe-
lizacji w praktyce spowoduje istotną zmianę wynikają-
cych z umowy warunków pracy i płacy. Pytamy, czy MZ 
wskazuje tym samym pracodawcom ścieżkę na ob-
niżanie należnych pracownikom medycznym pozio-
mów wynagrodzeń zasadniczych poprzez degradowa-
nie ich do niższej grupy zawodowej przy okazji no-
welizacji ustawy??? Czy tak powinna być realizowana 
„Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniar-
stwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez Radę Mi-
nistrów w 2019 roku???

Za Związek
Krystyna Ptok

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 18 maja 2022 r.
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Niską skuteczność systemu zdaje się potwierdzać tak-
że pandemia COYID-19. Według danych Eurostatu, Pol-
ska należy do grupy państw europejskich, w których w 
2020 roku odsetek nadmiarowych zgonów w porówna-
niu z latami wcześni ej szymi, był najwyższy. Również 
dane za kolejne miesiące 2021 r. pokazują, że w Polsce 
poziom nadmiarowych zgonów nadal należy do naj-
większych w Europie - czytamy w raporcie.

Wnioski z raportu PARP znajdują potwierdzenie w 
„Raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o 
strukturze wiekowej kadry pielęgniarskiej i położniczej” 
z maja 2022 roku. Rozkład struktury wieku w zawodzie 
pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalno-
ści pokoleń i utrwalający się przez kolejne lata deficyt 
kadrowy w tej grupie.

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielę-
gniarek to 51-60 lat, który obejmuje 84 444 pielęgnia-
rek, co stanowi 36,0% liczby zatrudnionych. Mimo naby-
cia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie 
aż 68905 pielęgniarek (przedziały 61-70 i przedział pow. 
70 lat). Stanowi to 29,36 % ogółu zatrudnionych.

W przypadku położnych największy liczbowo prze-
dział wiekowy to również przedział 51-60 lat, któ-
ry obejmuje 10 118 zatrudnionych położnych. Stano-
wi to 34,9% zatrudnionych położnych. Osoby pracują-
ce pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stano-
wią 25,81% i jest ich 7 483.

W 2022 roku aż 76 388 pielęgniarek i położnych pracuje mimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia na 
emeryturę. W chwili obecnej brak jest zastępowalności dla tej grupy osób. W kolejnych latach również nie prognozu-
je się zastępowalności pokoleń dla kolejnych grup wiekowych.

Do obecnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracow-
ników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przedkładamy Państwu opinie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które zostały również przesłane w trybie 
konsultacji społecznych do Ministerstwa Zdrowia.

Od uwzględnienia przez Parlament zgłaszanych przez nasze środowisko wniosków będzie zależało, czy pielęgniarki 
i położne wraz z innymi pracownikami ochrony zdrowia odwieszą protest i znów wyjdą na ulice.

Przewodnicząca OZPiP
Krystyna Ptok

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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W odpowiedzi na dramatyczną sytuacje życiową, zawodową 
i rodzinną, w jakiej znalazły się miliony uchodźców, w tym set-
ki tysięcy pacjentów wymagających fachowej pomocy, medycznej, 
zwracamy się do wszystkich partnerów, instytucji rządowych oraz 
organizacji międzynarodowych o wypracowanie i wdrożenie sys-
temowego wsparcia dla ofiar inwazji rosyjskiej.

Jako przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego, zwracamy się do 
naszych polskich decydentów o podjęcie działań, na rzecz wsparcia dla 
naszych Koleżanek pielęgniarek uciekających przed wojną na Ukrainie, 
niezależnie od ich miejsca czasowego pobytu i dalszych planów.

Pielęgniarki polskie reprezentowane przez przedstawicieli na-
stępujących organizacji: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w ścisłej 
współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN oraz Euro-
pejską Federacją Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN, po przepro-
wadzeniu konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia 
oraz przedstawicielami ośrodków akademickich kształcących pie-
lęgniarki w Polsce, w dniach 11-12 kwietnia 2022 roku, uzgodni-
ły i proponują następujące kierunki niezbędnych działań. Wymie-
nione poniżej kierunki działań są zgodne i zapewniają pełną reali-
zację zapisów zawartych w dokumencie „Zalecenia Komisji (UE) 
2022/554 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie uznawania kwalifikacji 
osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją”.
1. Uznajemy, że w celu zapewnienia optymalnych warunków do 

asymilacji społecznej i zawodowej dla pielęgniarek ukraiń-
skich, które podejmą decyzję o czasowym osiedleniu się na tere-
nie Polski (lub innych krajów UE), niezbędne jest zaoferowanie 
dedykowanych programów uzupełniających studiów zawodo-
wych, stanowiących ścieżkę do uzyskania uprawnień do samo-
dzielnego funkcjonowania na rynku pracy, czyli prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki. W warunkach rosnących dynamicz-
nie potrzeb zdrowotnych i przy jednoczesnym głębokim niedo-
borze kadry pielęgniarskiej, zapewnienie czasowego lub stałego 
dostępu do rynku pracy, będzie korzystne zarówno w perspekty-
wie indywidualnej, jak również korzyści dla polskiego i ukraiń-
skiego systemu opieki zdrowotnej.

2. Inwestycja edukacyjna zaoferowana pielęgniarkom ukraińskim 
przebywającym okresowo poza terenem własnego kraju, będzie 
gwarantem dla ich godnego i bezpiecznego funkcjonowania na 
nowym rynku pracy. Działania te długofalowo, będą inwestycją 
w rozwój pielęgniarstwa ukraińskiego, poprzez wzmocnienie roz-
woju zawodu pielęgniarki i jego liderów, czyli pośrednio przyczy-
nią się do rozwoju i odbudowy ukraińskiego systemu opieki zdro-
wotnej po zakończeniu działań wojennych.

NACZELNA RADA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

3. W celu wdrożenia programów uzupełniających szkoleń zawodo-
wych, rozwiązania legislacyjne przyjęte przez rząd polski zarów-
no dla celów walki z pandemią oraz skutkami wojny na Ukrainie, 
dotyczące określenia warunków podejmowania pracy dla pie-
lęgniarek posiadających kwalifikacje zawodowe uzyskane poza 
UE, powinny zostać znowelizowane w celu wprowadzenia uła-
twień w uzyskiwaniu bezterminowych uprawnień zawodowych.

4. Aktualizacja polskich przepisów prawnych powinna zapewnić 
dostęp do szkoleń/studiów uzupełniających dla pielęgniarek 
uchodźców, mentoringu na stanowiskach pracy, godnych i rów-
noprawnych warunków pracy dla pielęgniarek ukraińskich, ale 
równolegle zagwarantować bezpieczeństwo realizacji świadczeń 
zdrowotnych dla polskich pacjentów i nie wprowadzać dodatko-
wych obciążeń i napięć dla personelu krajowego.

5. Równocześnie uwzględniając, że Polska zmaga się z drama-
tyczną sytuacją niedoborów kadrowych we własnym syste-
mie opieki zdrowotnej, należy zbudować system wsparcia i na-
rzędzi motywacyjnych dla pielęgniarek polskich, które będą 
współuczestniczyć w procesie edukacyjnym i adaptacyjnym dla 
Koleżanek Ukrainek. ale także będą zaangażowane w proces 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców będących 
ofiarami wojny.

6. W celu zapewnienia pełnego dostępu do świadczeń zdrowotnych 
dla napływające kilkumilionowej populacji uchodźców w tym w 
szczególności kobiet i dzieci, oraz osób starszych, przewlekle cho-
rych i niesamodzielnych, zwracamy się do wszystkich partnerów 
o pełne wykorzystanie nowych poszerzonych kompetencji pie-
lęgniarek czyli pielęgniarek specjalistek i pielęgniarek zaawan-
sowanej praktyki, które mogą być kluczowe we wprowadzeniu 
nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym e-zdrowia w procesie 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla powyższych populacji.

7. W celu zapewnienia warunków do efektywnej komunikacji w 
zespołach terapeutycznych, w tym komunikacji z pacjentami, 
należy zintensyfikować działania mające na celu podniesienie 
kompetencji językowych pielęgniarek pochodzących z Ukra-
iny. Działania te powinny obejmować ocenę stopnia znajomo-
ści języka polskiego, w tym języka medycznego oraz organizację 
różnych form szkoleń językowych.

8. Polska jako kraj, który przyjął na swoje barki największe obciąże-
nie związane z pomaganiem ofiarom wojny na Ukrainie, potrze-
buje wsparcia ze strony organizacji międzynarodowych, w celu 
zapewnienia niezbędnych rozwiązań zarówno w celu wzmoc-
nienia systemu opieki zdrowotnej na rzecz uchodźców, jak i bez-
pośredniej pomocy dla profesjonalistów medycznych pochodzą-
cych z Ukrainy, w tym w szczególności pielęgniarek.

STANOWISKO W SPRAWIE POMOCY DLA PIELĘGNIAREK
UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY PRZED ROSYJSKĄ INWAZJĄ

Warszawa dnia 14 kwietnia 2022r.

Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas

GRAŻYNA WÓJCIK
Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

PAUL DE RAEVE
Dyrektor Zarządzający

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ICN

KRYSTYNA PTOK
Przewodnicząca

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych

HOWARD CATTON
Sekretarz Generalny

Europejska Federacja Stowarzyszeń
Pielęgniarskich EFN

Sygnatariusze Stanowiska w sprawie pomocy dla pielęgniarek uciekających z Ukrainy przed rosyjska inwazją:



Warszawa, 3 marca 2022 r. Pani

Małgorzata Zadorożna
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Kadr Medycznych
w Ministerstwie Zdrowia
 
Szanowna Pani Dyrektor,
 
W związku z otrzymywanymi przez Na-

czelną Izbę Pielęgniarek i Położnych za-
pytaniami zwracam się uprzejmą prośbą o 
odniesienie się do poniższych pytań:

Będziemy wdzięczni za udzielenie od-
powiedzi. 
1. Czy jest planowane w aktualnej sytu-

acji wprowadzenie dodatkowych re-
gulacji prawnych umożliwiających 
dostęp do zawodu pielęgniarki i po-
łożnej w Polsce dla pielęgniarek i po-
łożnych z Ukrainy będących uchodźca-
mi w trybie nadzwyczajnym? Czy będą 
wprowadzane zmiany do art. 35 i 35a 
ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej? Ww. osoby prawdopodobnie 
nie są wstanie przedstawić żadnych 
dokumentów potwierdzających cho-
ciażby ukraińskie wykształcenie zawo-
dowe, które są wymagane przez obo-
wiązujące w Polsce przepisy prawa w 
celu uzyskania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej.

2. Czy studenci pielęgniarstwa, położnic-
twa kształcący się dotychczas na Ukra-
inie będą mieli możliwość kontynu-
owania kształcenia na kierunku pielę-
gniarstwo, położnictwo w Polsce? Czy 
MZ planuje wydanie komunikatu dla 
ww. osób podobnego do Komunika-
tu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 
możliwości kontynuowania studiów na 
kierunku lekarskim w Polsce przez stu-
dentów kształcących się dotychczas w 
Ukrainie?

3. Czy polskie pielęgniarki, położne będą 
mogły wjechać na teren Ukrainy w 
celu udzielania świadczeń zdrowot-
nych ofiarom wojny na Ukrainie czy 
też pomocy ukraińskiemu personelowi 
medycznemu?

4. Czy przewidują Państwo objęcie 
dzieci ukraińskich uchodźców kalen-
darzem obowiązkowych szczepień 
ochronnych?

Z poważaniem
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Piotr Bromber

Warszawa, 15 kwietnia 2022 r.
Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w nawiązaniu do pisma znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.16.2022 z dnia 3 mar-

ca 2022r., dotyczącego pielęgniarek i położnych w kontekście sytuacji na 
Ukrainie oraz objęcia dzieci ukraińskich uchodźców kalendarzem obowiązko-
wych szczepień ochronnych, uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 
wprowadzono dodatkowe regulacje prawne umożliwiające dostęp do zawodu 
pielęgniarki i położnej w Polsce dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, będą-
cych uchodźcami. Ponadto, na stronie Ministerstwa Zdrowia został umiesz-
czony Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z 
Ukrainy w Polsce, który szczegółowo wskazuje jakie dokumenty powinny po-
siadać pielęgniarki i położne, które będą ubiegały się o zgodę Ministra Zdro-
wia na pracę w Polsce, w tym też osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczy-
ły granicę Ukrainy z Polską: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praca-dla-per-
sonelu-med-z-ukrainy.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej umożliwienia kontynuowania kształ-
cenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w Polsce studentom kształ-
cącym się dotychczas na Ukrainie uprzejmie informuję, że ustawa o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa wprowadziła zmiany do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce (art. 45, art. 93, art. 96), których celem jest umożliwienie kontynuowania 
nauki na studiach w Polsce dotychczasowym studentom (obywatelom Polski i 
Ukrainy) uczelni ukraińskich, w tym również studentom kierunku pielęgniar-
stwo i położnictwo. Wprowadzone rozwiązania pozwalają uczelniom na okre-
ślenie szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania w związku z koniecz-
nością umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w wyniku działań 
wojennych na terytorium Ukrainy były zmuszone opuścić ten kraj.

Jednocześnie informuję, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień 
ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą realizowane według Indywidu-
alnego Kalendarza Szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO) na 2022 rok. Informacje dotyczące realizacji polskiego Programu Szcze-
pień Ochronnych są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia w Komuni-
kacie w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły 
granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, opublikowanym na stronie Urzędu, pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-
dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-
u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitei-polski-
ej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-
panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-na-
podstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok

Z poważaniem,
Piotr Bromber Podsekretarz Stanu
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Ministerstwo Zdrowia
Departament Lecznictwa

Warszawa, 25 kwietnia 2022
 
Pan
Bernard Waśko
Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Szanowny Panie Prezesie,
w związku z pismem Pani Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, z dnia 12 kwiet-

nia 2022 r. (znak: NIPiP-NRPiP-DM.025.49.2022.MK), w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz 
ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położ-
nej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej, biorąc pod uwagę zakres kompetencji Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, wynikający m.in. z art. 97 oraz art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy oraz 
przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do wiadomości Ministerstwa Zdrowia, powołując się na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem,
Michał Dzięgielewski Dyrektor

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po-

nownie zwracam się o zwiększenie wartości rocznej stawki 
kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczenio-
wych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opie-
ki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
pielęgniarki szkolnej.

Mając na uwadze Zarządzenie nr 38/2022/DSOZ Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2022 
r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawar-
cia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, któ-
re zwiększyło od dnia 1 kwietnia 2022 r. powyższe war-
tości o 4,5%, w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych ww. stawka nie pokrywa rzeczywistej inflacji na 
rynku usług medycznych, związanych ze wzrostem kosz-
tów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmio-
tów leczniczych.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż z dniem 
1 kwietnia 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprze-
stał wypłacania dodatkowej opłaty ryczałtowej w wyso-
kości 3% wartości świadczeń za utrzymanie stanu goto-
wości do udzielania świadczeń zdrowotnych w reżimie 
sanitarnym, uwzględniającym wprowadzenie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epide-
micznego a następnie epidemii. Powyższy stan epidemii 
cały czas obowiązuje i praktyki zawodowe oraz podmio-
ty lecznicze są zobowiązane w dalszym ciągu do utrzy-
mania i finansowania podwyższonego reżimu sanitarne-
go, który związany jest z ponoszeniem dodatkowych wy-
sokich kosztów.

W związku z powyższym, wzrost wartości rocznej stawki 
kapitacyjnej zwiększy się jedynie o 1,5%, natomiast rzeczy-
wista inflacja wynosi około 10%.

Ponadto, zasadne i konieczne jest także podwyższenie 
współczynników odpowiednich dla właściwej grupy wieko-
wej świadczeniobiorcy oraz wprowadzenie dodatkowych, na-
stępujących grup wiekowych:

osoby w wieku od 7. do 39. roku życia - współczynnik 1,0;
osoby w wieku od 40. do 65. roku życia - współczynnik 1,2; 
osoby w wieku od 66. do 75. roku życia - współczynnik 2,7; 
osoby w wieku powyżej 75. roku życia - współczynnik 3,1.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśla, iż pie-
lęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej nadal 
udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19 
w miejscu zamieszkania. Często są to pacjenci z chorobami 
współistniejącymi wymagającymi zachowania ciągłości le-
czenia i pielęgnacji. Powyższa sytuacja nie znajduje także od-
zwierciedlenia w dodatkowym wzroście finansowania świad-
czeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położ-
ne podstawowej opieki zdrowotnej.

Mając na uwadze powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych podtrzymuje Stanowisko nr 56 Prezydium Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. 
w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej 
oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za reali-
zację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 
położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki 
szkolnej, i dlatego ponownie zwracam się jak na wstępie.

Wiceprezes NRPiP
Mariola Łozińska

Korespondencja w sprawie wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jedno-
stek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, po-
łożnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.
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Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Maria Małgorzata Janyska
   Posłanka na Sejm RP

Sz. P.
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgnairek i Położnych
w Poznaniu

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo,
Zawsze gotowi jesteście nieść pomoc, jesteście przy 

nas w dobrych, a także trudnych chwilach.
Pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni ob-

chodzą dziś swoje święto - z tej okazji życzę Paniom 
- i Panom - nieustającej satysfakcji z wykonywanego 
zawodu, możliwości rozwoju i codziennego szacunku.

Wszystkiego dobrego!

Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Piotr Bromber

Pani
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Szanowna Pani Przewodnicząca,
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Położnej przekazuję na Pani ręce wszystkim pie-
lęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzenia sa-
tysfakcji z pracy zawodowej.

Pragnę wyrazić uznanie dla Państwa codziennej 
pracy, wymagającej zarówno kompetencji, jak i od-
powiedzialności oraz samodyscypliny.

Dziękuję za zrozumienie dla drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku
Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu

Pani Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Sznowna Pani Przewodnicząca
„Pielęgniarstwo jest sztuką sztuk pięknych” - twierdziła prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Ni-

ghtingale. Pielęgniarstwo jest bez wątpienia sztuką, w tym najszlachetniej rozumiana formą pomocy drugiemu 
człowiekowi jako najważniejszemu przejawowi ludzkiego humanizmu. Bo nadrzędnym celem pielęgniarstwa i po-
łożnictwa było i będzie niesienie wsparcia w zdrowiu i w chorobie.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej do do-
skonała okazja, aby przekazać Państwu wyrazy uznania oraz po-
dziękować za wysokiej jakości pracę na rzecz drugiego człowieka. 
Dziękuję, że każdego dnia otaczacie swoich pacjentów profesjonal-
ną opieką, dzięki której mogą mieć poczucie, że to właśnie oni są 
najważniejsi. Dziękuję, że Wasza troska, zaangażowanie i umiejęt-
ność niesienia pomocy nie ma granic.

Na Pani ręce wszystkim pielęgniarkom, pielĘgniarzom, położ-
nym - członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Po-
znaniu z okazji majowych świąt życzę: zdrowia - bo bez niego nic 
nie jest możliwe; pracy która przynosi satysfakcję i spełnienie; 
szacunku pacjentów dzięki, któremu mamy przekonanie, że nasza 
praca ma sens oraz dobrych warunków pracy i płacy - dzięki, któ-
rym to wszystko może być możliwe.

Z wyrazami uznania i szacunku
Prezes NRPiP

Zofia Małas
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Jedną z najpiękniejszych i podnio-
słych uroczystości wpisanych w tra-
dycję uczelni jest czepkowanie stu-
dentek i studentów kierunku Pielę-
gniarstwa. Drodzy studenci, pamię-
tajcie, że to dzisiejsze czepkowanie to 
również wasze zobowiązanie i dekla-
racja do dalszej, ciężkiej pracy i jesz-
cze większego wysiłku w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności.

Atrybutem współczesnej pielę-
gniarki są wysokie kompetencje za-
wodowe rozumiane jako umiejętno-
ści poznawcze, praktyczne, afektyw-
ne i społeczne. Współczesna pielę-
gniarka jest profesjonalistą przygoto-
wanym do samodzielnego realizowa-
nia procesu pielęgnowania, którego 
podmiotem jest pacjent i jego środo-
wisko. Jednak dla kształtowania toż-
samości zawodowej młodych pielę-
gniarek i pielęgniarzy, niezbędnej dla 
rozwoju zawodu, są symbole i trady-
cja pielęgniarstwa. 

Do symboli zawodowych pielę-
gniarek należy niewątpliwie hymn 
pielęgniarski, przysięga pielęgniar-
ska, czepek pielęgniarski. 

Czepek ma znaczenie symboliczne: 
jest wyznacznikiem pokory i gotowo-
ści służenia drugiemu człowiekowi. W 
kulturze ludowej oznaczał stan kobie-
ty: zamężna, wdowa. Informuje rów-
nież o przynależności do grupy za-
wodowej. Znaczenie funkcjonalne to 
ochrona i zabezpieczenie włosów.

Ceremoniał uroczystego czepko-
wania, czyli nadania prawa do nosze-
nia czepka,  ożywiał symbol czepka i 
powodował, że miał szczególne zna-
czenie. Czepek zawsze podnosił ran-
gę zawodu, kształtował jego wizeru-
nek. Pielęgniarka w czepku postrze-
gana była jako osoba od której można 
oczekiwać profesjonalnej pompocy, 
wsparcia, współczucia, empatii. Cze-
pek jako symbol pielęgniarstwa, cie-
szył się ogólnym szacunkiem. Mimo 
upływu wielu lat od chwili, w której 
przestał być używany w codziennej 
praktyce zawodowej, jest ciągle żywy, 
rozpoznawalny w społeczeństwie.

W literaturze przedmiotu znajdu-
jemy wzmianki mówiące, że czepki 
jako element zawodowego stroju za-
częły nosić amerykańskie pielęgniar-
ki jeszcze przed rokiem 1897 i były ich 
prekursorkami .  

W Polskich szkołach pielęgniar-
skich, zwracano szczególną uwagę na 
kształtowanie właściwej sylwetki za-
wodowej przyszłej pielęgniarki/pie-
lęgniarza. Kształtowano pozytywne 
pełne empatii cechy charakteru. Od 
pierwszych lat funkcjonowania szkół 
pielęgniarskich w Polsce tworzony był 
specyficzny ceremoniał. Uroczystości 
zawodowe nawiązywały do pięknych  
tradycji inicjacji w pielęgniarstwie 
polskim oraz  europejskim i świato-
wym. Charakteryzowały się odczu-
walnym przez uczestników wzrusze-
niem. Czepek był ważnym elementem 
w kształtowaniu poczucia integracji 
ze środowiskiem zawodowym. 

Pierwsze czepki w Polskiej szko-
le zgodnie z literaturą pojawiły się 
w tak zwanej „Starej Szkole” - Szko-
le Zawodowej Pielęgniarek w Krako-
wie otwartej 5 listopada 1911 roku, 
gdzie  uczennice nosiły  okrągłe czep-
ki z niedużym wyłogiem, pokrywające 
włosy. W czasie uroczystości lub poza 
murami szkoły uczennice na  czepek 
zakładały granatowy welonik. 

 Kształt czepka ulegał zmianom. 
W latach 20 czepki w szkole Krakow-

skiej był okrągłe, pokrywające wło-
sy, szyte z batystu. A w szkole PCK w 
Warszawie zapinano go na guziki.  

Poznańska i Warszawska Szkoła 
pielęgniarstwa wprowadziła czepki 
tzw. motylki okalające wyłogiem całą 
głowę.

Uczennice żydowskiej szkoły nosi-
ły podobne czepki, różniące się tylko 
bardzo wysokim wyłogiem z przodu. 

Czarny pasek- aksamitka na czep-
ku  ma również swoja historię. W XVI 
wieku prawo noszenia aksamitnych 
kapturów we Francji, miały tylko ko-
biety pochodzące ze szlacheckich ro-
dów. Dały początek umieszczania pa-
sków na białych czepkach.

Pierwsze czepkowanie i paskowa-
nie wg. nestorki  polskiego pielęgniar-
stwa Jadwigi Iżyckiej wprowadziła 
szkoła Warszawska wzorując się na 
zwyczajach amerykańskich. Uczen-
nicom zakładano pasek na czepek na 
pół roku przed ukończeniem  szkoły.  

Czepkowanie było jedną z niezwy-
kle ważnych uroczystości zawodo-
wych organizowanych w szkołach 
funkcjonujących po II wojnie świato-
wej, w których starano się kultywować 
tradycję. Było to zakończenie pierw-
szego etapu przygotowania do peł-
nienia roli zawodowej, forma pierw-
szego „wtajemniczenia” zawodowego. 
Uczennice adaptowały się do warun-
ków szkoły, zdobywały podstawową 
wiedzę o zawodzie. A po uroczystości 
czepkowania nabywały prawo nosze-
nia czepka. Uzupełniał on umundu-
rowanie noszone przez uczennice li-
ceum i słuchaczki studium w pracow-
niach pielęgniarskich i na zajęciach 
praktycznej nauki zawodu.

Paskowania były kolejnymi etapa-
mi zagłębiania się w tajniki zawodu. 
Polegały na umieszczaniu poziomych 
czarnych aksamitnych pasków na bia-
łym czepku.

Termin uroczystości czapkowania 
jaki i kolejnych paskowań uwarunko-
wany był planem nauczania. Najpierw 
pojawiał się biały czepek a następ-
nie na nim pierwszy pionowy czarny, 
cienki pasek, następnie drugi i trzeci. 
Ceremonie te odbywały się w określo-
nych odstępach czasu.

Uroczystości czepkowania i pasko-
wania łączono w szkołach, z ważny-
mi datami w dziejach narodu i historii 
pielęgniarstwa polskiego i światowe-
go, szkoły. Na przykład z dniem pra-
cownika służby zdrowia, dniem patro-
na szkoły. 

Najczęściej jednak łączono je z mię-
dzynarodowym dniem pielęgniarki i 
położnej przypadającym na 12 maja, 

CZEPKOWANIE
dr n. o zdr. Jolanta Kolasińska – „Pielęgniarskie symbole zawodowe”

Referat wygłoszony przez autorkę podczas uroczystości
czepkowania w PWSZ w Gnieźnie
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dzień urodzin prekursorki i twórczy-
ni zawodu pielęgniarki - Florencji Ni-
ghtingale. 

Głównym elementem uroczysto-
ści czepkowania był sam akt nałoże-
nia czepka. W większości szkół cze-
pek najlepszej uczennicy w pierw-
szej kolejności, wręczał kierownik 
szkolenia praktycznego lub dyrek-
tor szkoły, lub opiekun roku. Osobą 
nakładającą czepek była pielęgniar-
ka z prawem wykonywania zawo-
du. Kolejnym ważnym etapem uro-
czystości było złożenie ślubowania 
i odśpiewanie hymnu pielęgniar-
skiego. 

Ostatnim etapem edukacji 
w szkole pielęgniarskiej było zło-
żenie egzaminu końcowego, dy-

plomowego i uzyskanie świadec-
twa ukończenia szkoły. Absolwent-
ki wówczas nabywały prawo do no-
szenia czepka pielęgniarskiego z 
poprzecznym paskiem o szerokości 
2 cm w kolorze czarnym. 

W 2000 roku czepek zdjęto z głów 
i zastąpiono go metalową broszką, 
w kształcie czepka, przypinaną do 
munduru. 

Analizując krótką historię mia-
sta Gniezna w połączeniu z histo-
rią kształceniem w zawodzie pielę-

Źródła:
1. Czepek pielęgniarski – infor-

macje z Wirtualnego Muzeum Pielę-
gniarstwa Polskiego.

gniarki odwołajmy się do kilu zna-
czących dat.
– 3 września 1963 rok - Inaugu-

racja działalności szkoły pie-
lęgniarskiej na terenie miasta 
Gniezna. 

– 9 październik 1965 rok - pierw-
sza w historii szkoły uroczy-
stość czepkowania. 

– czerwiec 1968 rok - pierwszy 
egzamin dyplomowy, do które-
go przystąpiło 52 uczniów oraz 
uroczystość  dyplomatorium 
absolwentów. 
Kolejne lata niosły ze sobą re-

formy w kształceniu pielęgniarek i 
pielęgniarzy.

Poprzez Liceum Medyczne, Me-
dyczne Studium Zawodowe aż do 
kształcenia na poziomie szkoły 
wyższej a obecnie Akademii Nauk 
Stosowanych.

Dziś kształcimy pielęgniarki i 
pielęgniarzy, którzy osiągają ty-
tuł licencjata pielęgniarstwa a na-
stępnie mają możliwość zdobywa-
nia dalszych szczebli w karierze 
zawodowej i naukowej. 

W naszej uczelni kierunek pie-
lęgniarstwa otwarty został w 2009 
roku a pierwsze czepkowanie w 
murach uczelni odbyło się w maju 
2011 roku i wpisało się na stałe 
w kalendarz uroczystości uczel-
nianych. 

Przez lata model kształcenia, 
pielęgniarek, stroje zawodowe 
zmieniały się, nie zmieniła się jed-
nak misja z jaką pielęgniarki wy-
konują swój zawód. Zawsze i nie-
zmiennie przyświeca nam idea po-
mocy potrzebującym i cierpiącym.
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Pani
Annie Koplin

Pielęgniarce Koordynującej
Zespołem Pielęgniarek Anestezjologicznych

w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu, 
w związku z przejściem na emeryturę

składam najserdeczniejsze podziękowania
za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, nieprzeciętne

zaangażowanie, przekazaną wiedzę i doświadczenie.
Pani Aniu, życzymy wiele pomyślności, zdrowia,

nieustającej pogody ducha i realizacji planów.
W imieniu koleżanek i własnym

Barbara Wisłocka
Naczelna Pielęgniarka Szpitala Klinicznego

im. K. Jonschera w Poznaniu

11.04.22r. – T. Kruczkowska uczestniczyła zdalnie w Radzie 
Programowej kierunku pielęgniarstwo UMP w Poznaniu.

11.04.22r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego /w zmniej-
szonym składzie/, na którym przyznano refundację na 
ogólną kwotę 5 333 zł dla pielęgniarek i położnych.

20.04.22r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym pod-
jęto 20 Uchwał /dostępne na stronie internetowej OIPiP/.

22.04.22r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w uroczystości otwarcia nowej części Centrum Medycz-
nego HCP – Budynek F, w którym znajduje się m.in. nowy 
Blok Operacyjny, Sterylizatornia oraz Lądowisko dla he-
likopterów

28.04.22r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w posiedzeniu Komisji Historycznej NRPiP.

29.04.22r. – T. Kruczkowska – uczestniczyła w ceremonii 
otwarcia Biura Wielkopolskiego Oddziału Terenowego 
Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu.

03.05.22r. – Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w obcho-
dach 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na za-
proszenie Prezydenta M. Poznania.

09.05.22r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu uczestniczy-
ła w zdalnym posiedzeniu Konwentu Przewodniczących.

10.05.22r. – W Sali konferencyjnej hotelu IOR w Pozna-
niu odbyło się spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Pie-
lęgniarską Kadrą Kierowniczą i Konsultantami Woje-
wódzkimi. Gościem honorowym była Wicezprezes NRPiP 
p. Mariola Łodzińska. Wykład nt. możliwości uzaskania 
PWZ przez pielęgniarki z Ukrainy przygotował p. T. Nie-
wiadomski z Działu Rejestru OIPiP w Poznaniu.

– Wiceprzewodniczący ORPiP p. T. Kaczmarek uczestni-
czył w posiedzeniu Prezydium NRPiP.

12.05.22r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu brała udział 
w obchodach Dnia Pielęgniarki w Szpitalu Klinicznym 

H. Święcickiego UM w Poznaniu. Odznaczenia zasłużo-
nym pielęniarkom wręczył obecny na uroczystości Mini-
ster Zdrowia A. Niedzielski.

– Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 25 
Uchwał/ dostępne na stronie internetowej OIPiP/.

13.05.22r. – T. Kruczkowska – uczestniczyła w Uroczystym 
Czepkowaniu w PWSZ w Gnieźnie.

16.05.22r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbylo się spo-
tkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.

18.05.22r. – Przewodnicząca uczestniczyła w zdalnym posiedze-
niu Komisji Prawa i Legislacji oraz Komisji Kształcenia NRPiP.

– T. Kaczmarek – brał udział w posiedzeniu Rady Społecz-
nej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu.

23.05.22r. – Sekretrz ORPiP w Poznaniu J. Plens-Gałą-
ska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ 
MSWiA w Poznaniu.

25.05.22r. – Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotka-
niu w NIPiP, dotyczącym projektu bezpłatnego kształce-
nia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych.

30.05.22r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na którym 
przyznano refundację na ogólną kwotę 11 800 zł dla pie-
lęgniarek i położnych.

31.05.22r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu uczestniczyła 
w posiedzeniu Komisji Historycznej NRPiP w Warszawie.

01.06.22r. – T. Kruczkowska brała udział w obchodach Dnia 
Dziecka organizowanym w Wielkopolskim Centrum 
Zdrowia Dziecka przez Marszałka Województwa Wielko-
polskiego

02.05.22r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym pod-
jęto 21 Uchwał/dostępne na stronie internetowej OIPiP/.

08.06.22r. – Posiedzenie Rady WOW NFZ, w którym uczest-
niczył p. T. Niewiadomski.

20.06.22 – Spotkanie zespołu Pielęgniarek Rodzinnych

Opracowała J. Plens – Gałąska



PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI
DS. REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Z DNIA 11 KWIETNIA 2022r.

Z DNIA 30 MAJA 2022r.

1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 3 wnioski dotyczące studiów magisterskich na kierun-

ku pielęgniarstwo/położnictwo, na ogólną kwotę 3000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych), 

b) 1 wniosek dotyczący studiów licencjackich na kierunku 
pielęgniarstwo/położnictwo, na kwotę 600 zł (słownie: 
sześćset złotych), 

c) 8 wniosków dotyczących kursów specjalistycznych, na 
ogólną kwotę 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset 
złotych),

d) 1 wniosek dotyczący konferencji, seminariów, zjazdów, 
na kwotę 133 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 13 wniosków 
na łączną kwotę 5 333 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta 
trzydzieści trzy złote).

1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 3 wnioski dotyczące studiów magisterskich na kierun-

ku pielęgniarstwo/położnictwo, na ogólną kwotę 3000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych), 

b) 3 wnioski dotyczące studiów licencjackich na kierunku 
pielęgniarstwo/położnictwo, na kwotę 1800 zł (słownie: 
jeden tysiąc osiemset złotych), 

c) 2 wnioski dotyczące specjalizacji dla pielęgniarek i po-
łożnych, na kwotę 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

d) 2 wnioski dotyczące kursów kwalifikacyjnych, na ogólną 
kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

e) 14 wniosków dotyczących kursów specjalistycznych, na 
ogólną kwotę 2800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset 
złotych),

f) 4 wnioski dotyczące konferencji, seminariów, zjazdów, na 
kwotę 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 28 wniosków 
na łączną kwotę 11 800 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
osiemset złotych).

3. Komisja zaakceptowała wycofanie 1 wniosku na prośbę 
e-mail pielęgniarki. 

PROTOKOŁY

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi...”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Ś > P
mgr Mirosławy Zwarycz

wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń 

Szpitala Klinicznego
„Przemienienia Pańskiego” UM w Poznaniu

Rodzinie zmarłej serdeczne wyrazy współczucia składają

Koleżanki i Koledzy
 Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej

Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu

20 kwietnia 2022r.

Komunikat w sprawie przedkłada-
nia zaświadczeń o ukończeniu kursów 
specjalistycznych przed przystąpie-
niem do egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022r. Mini-
ster Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA 
PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi wa-
runek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o za-
kwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświad-
czenia o ukończeniu:

1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa;

2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-
krążeniowa noworodka;

3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego;

4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielę-
gniarek;

5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

24 marca 2022r.

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów
W związku z wchodzącym w życie w dniu  5 kwietnia 2022 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 mar-

ca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że dotychczas wydane dyplomy uzyska-
nia tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty zachowują ważność i 
nie wymagają wymiany.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem od sesji jesiennej 2022 r. dyplomy będą wydawane na nowych wzorach. Obie 
wersje dyplomów zachowują równoważny status.
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SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

10 MAJA 2022r. 

W dniu 10.05.22r. w sali konferencyjnej hote-
lu IOR odbyło się spotkanie Pielęgniarskiej Kadry 
Kierowniczej oraz Konsultantów Wojewódzkich 
w różnych dziedzinach pielęgniarstwa. W spo-
tkaniu udział wzięła Wiceprezes NRPiP Pani Ma-
riola Łodzińska, która złożyła wszystkim życze-
nia i omówiła działania, jakie w ostatnim, trud-
nym czasie podejmowała Naczelna Rada wspólnie 
z OZZPiP. Prezentację nt. zasad przyznawania Pra-
wa Wykonywania Zawodu dla obywateli Ukrainy 

przedstawił Pan Tomasz Niewiadomski z Działu 
Rejestru OIPiP w Poznaniu. W czasie spotkania 
poruszony został również temat wynagrodzeń 
dla pielęgniarek i położnych, który powoduje 
zamieszanie w naszym środowisku. Na zakoń-
czenie spotkania Przewodnicząca ORPiP Teresa 
Kruczkowska złożyła wszystkim życzenia z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej, z prośbą o przekazanie ich pielęgniar-
kom i położnym placówkach.

fot: Jolanta Plens-Gałąska


