
BIULETYN 
INFORMACYJNY

ISSN 1234-0049

Lipiec/Sierpień 2013r
42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. PUŁASKIEGO 25

100-lecie 

Szpitala Chirurgicznego 

im. Ludwika Rydygiera 

w Częstochowie.

Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w CzęstochowieBiuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Częstochowa dnia 7 czerwca 2013 rok

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 
im. dr. Władysława Biegańskiego 
za wybitną i znaczącą działalność 

w ochronie zdrowia i pracę 
na rzecz pacjenta



Biuletyn informacyjny 
wydawany przez 

Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie

(Uchwała nr 5 III Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie)

z dnia 17 luty 1993r.

Adres Redakcji:

UL. PUŁASKIEGO 25   -   IV PIĘTRO

W BUDYNKU FIRMY „PRZEMYSŁÓWKA" S.A.

(róg ul. Kopernika i Pułaskiego w pobliżu Akademii 
Polonijnej)

Tel./fax 34-324-51-12, 34-361-30-18

             503-008-946

Ośrodek szkoleniowy:

tel. 519 86 21 86

szkolenia@oipip.czest.pl

sekretariat@oipip.czest.pl

www.oipip.czest.pl

MILLENIUM BANK 

nr: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Redakcja:

Redaktor Naczelny Maria Szymanek

z-ca Redaktora 
Naczelnego Halina Synakiewicz

Sekretarz Redakcji Barbara Płaza

Redakcja zastrzega sobie prawo doboru mate-
riałów do publikacji, jednocześnie redakcja nie 
zwraca materiałów nie publikowanych. Za błędy 
powstałe w czasie druku nie ponosimy odpowie-
dzialności.

Odpowiedzialność za zawartość 
merytoryczną artykułów ponosi autor

ISSN 1234-0049

Skład i druk:

„BiRaKo”

Ul. Kościuszki 13, 

42-200 Częstochowa

birako@o2.pl

Nakład 1000 szt.

W NUMERZE:
100 lecie Szpitala Rydygiera

Nagrody Prezydenta Miasta

Stanowiska Ministra Zdrowia

Wyjaśnienia Prawnika

NFZ

Akty prawne

Uchwały OR

Kalendarium

Prace dyplomowe

Informacje

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego 

„Szczepienia ochronne 
Nr 03/08”.

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie
Lubliniec dnia 10 czerwca 2013 roku.



100 lecie Szpitala Rydygiera

1Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - Lipiec/Sierpień 2013r

100 LAT SZPITALA RYDYGIERA 

Obchody 100-lecia Szpitala Chirurgicznego 
im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie 

W dniu 6 czerwca 2013 roku w Ratuszu Miejskim otwarto 
wystawę wyposażenia i sprzętu medycznego, połączoną z pre-
zentacją twórczości lekarzy i częstochowskich artystów.

W towarzyszącej obchodom galerii znaleźć można m.in. 
obrazy i rzeźby Bartosza Frączka i Mariusza Chrząstka, a także 
prace, których autorami są lekarze: Krzysztof Muskalski, Jacek 
Klimala, Anna Żelechowska, Jacek Depta, Krystyna Puch, 
Michał Kępa, Katarzyna Głębocka, czy Jacek Ociepka.

Kolekcje eksponatów medycznych pochodzą ze zbiorów: 
Piotra Kuźnika z Muzeum Stomatologii, Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Częstochowskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej, wieloletniego dyrektora Szpitala 
Rydygiera Mieczysława Wyględowskiego, a także Juliusza 
Sętowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie.

W dniu 7 czerwca 2013 roku, w Filharmonii Częstochowskiej 
odbyła się oficjalna inauguracja obchodów z udziałem 
parlamentarzystów, władz miasta i województwa, środowiska 
medycznego oraz przyjaciół szpitala przy ulicy Mirowskiej.
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 Wśród szpitali działających u nas znajduje się pewien 
nobliwy staruszek „Rydygier”. Od tego roku będzie to już 
Stulatek z Zawodzia. Setne urodziny szpitala to idealna chwila, 
by spojrzeć wstecz na dokonania lekarzy, pielęgniarek i całego 
zespołu ludzi pracującego w naszym szpitalu, chociaż nie 
można zapominać o tym, jak ważna jest przyszłość miejskiego 
szpitala. - mówił podczas otwarcia obchodów prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Po inauguracji odbyła się sesja historyczna „100 lat Szpitala 
Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie”. 

Podczas obchodów 100-lecia Szpitala Chirurgicznego im. 
Ludwika Rydygiera w Częstochowie zostały wręczone 
odznaczenia:

 

Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla rozwoju oraz 
promowania Województwa Śląskiego w kraju i na świecie.

Odznaczenie honorowe 
Ministra Zdrowia 

„Za Zasługi 
dla Ochrony Zdrowia” 
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Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego uhono-
rował Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Poło-
żnych w Częstochowie Halinę Synakiewicz odznaczeniem 
Zasłużonemu –Polskie Towarzystwo Lekarskie.

 

Odznaka "Zasłużonemu-Polskie Towarzystwo Lekarskie" 
została ustanowiona w 1972 roku i przyznawana jest, jak 

głosi tekst na dyplomie: "za ochranianie wartości najwyższej 
jaką jest życie ludzkie, za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, 

chorobę i niedostatek, za wiarę w ludzką życzliwość, za 
dbanie o godność człowieka".

W dalszej części obchodów jubileuszu Prof. Tadeusz 
Maliński wygłosił wykład inauguracyjny sesji naukowej 
”Medycyna XXI wieku – inżynieria serca”.
 

W dniu 8 czerwca 2013 roku, odbyła się sesja naukowa 
„Medycyna XXI wieku – postępy w kardiologii, onkologii 
i chirurgii” (w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej przy al. Armii Krajowej 19). Wykłady zostały 
wygłoszone przez profesorów: Krzysztofa Składowskiego, 
Krzysztofa Bankiewicza, Aleksandra Sieronia, Janusza 
Strzelczyka, Andrzeja Bochenka, Stefana Kiesza, Andrzeja 
Kutarskiego oraz Piotra Paluszkiewicza. Podczas sesji 
zademonstrowano na żywo zabieg z Pracowni Hemodynamiki 
Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

TOWARZYSTWO LEKARSKIE 
CZĘSTOCHOWSKIE

Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności

Szanowna Pani 
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
Mgr Halina Synakiewicz

Szanowna Pani,
W imieniu 'Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego 

i Komitetu Organizacyjnego 100-Iecia szpitala im. Ludwika 
Rydygiera w Częstochowie chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować Pani za ogromną pomoc w organizacji Jubi-
leuszu. Towarzyszące wystawy w Muzeum Częstochowskim, 
Inauguracja, sesja historyczna i naukowa, wykład prof. 
Tadeusza Malińskiego, rozdanie odznaczeń, wspaniały koncert 
odbiły się szerokim echem nie tytko w Częstochowie, ale 
w całej Polsce i zagranicą.

Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję na dalszą 
współpracę w przyszłości. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
Prezes

Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego
Lek. med. Beata Zawadowicz

Już po raz siedemnasty 
osoby wyróżniające się wybitną i znaczącą 
działalnością w ochronie zdrowia i pracą na 

rzecz pacjenta otrzymały Nagrody 
Prezydenta Miasta Częstochowy 

im. dr. Władysława Biegańskiego.

W tym roku do nagrody zgłoszonych zostało 28 kandydatów, 
wśród których znalazło się 16 lekarzy medycyny, w tym jeden 
emerytowany, magister farmacji, magister rehabilitacji i 10 
pielęgniarek. Przyznano jedną Nagrodę I stopnia, trzy Nagrody 
II stopnia, dwie Nagrody III stopnia oraz cztery wyróżnienia.

Nagrodę II stopnia odebrała Anna Dygudaj pielęgniarka, 
specjalistka w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego, mgr 
pedagogiki. Od 1992 r. Pielęgniarka Oddziału Neurologi-
cznego i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty-
cznego w Częstochowie.
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Wyróżnieniami uhonorowano Beatę Gradoń i Dorotę 
Orman. 
1. Beata Gradoń – pielęgniarka, specjalistka w zakresie 
opieki paliatywnej. Od 18 lat pracuje w Zespole Opieki 
Paliatywnej „Palium” obecnie pełni funkcję Koordynatora 
Oddziału Opieki Paliatywnej
2. Dorota Orman – pielęgniarka, specjalistka w zakresie 
pielęgniarstwa zachowawczego Od 1995 r. pracuje w Poradni 
Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czę-
stochowie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż jedną 
z generalnych zasad przeprowadzonej trzynaście lat temu 
reformy systemu emerytalnego, było wprowadzenie ujedno-
liconego, powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 
60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. 
Wprowadzenie tej zasady było konieczne przede wszystkim ze 
względu na zmieniające się warunki demograficzne. 
Wdrożenie jednolitego wieku emerytalnego wymagało 
uchylenia przepisów dających możliwość wcześniejszego 
przejścia na emeryturę m. in. z tytułu pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze.
Tylko dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach, na 
mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), utwo-
rzono odrębny, przejściowy system emerytur pomostowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż w okresie 
minionego trzynastolecia trendy demograficzne, niestety nie 
uległy zmianie. Także obecnie systematycznie maleje liczba 
ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Od roku 1990 liczba ta zmalała o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. 
prognozuje się dalszy spadek o ponad 1,6 mln. Równocześnie 
stale rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W chwili 
obecnej jest to blisko 6,3 mln osób, jednakże w następnych 
latach nastąpi jej znaczy przyrost, jak się przewiduje, o ponad 
3,3 mln osób do 2035 roku. Liczba osób w wieku produkcyj-
nym - a więc tych, które mogą sfinansować świadczenia 
emerytalne - na przestrzeni ostatnich kilku lat ustabilizowała 
się na poziomie ok. 24,5 mln osób. Ta sytuacja ulegnie jednak 
dalszemu pogorszeniu.
W świetle powyższego, w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, konieczne były dalsze decyzje dotyczące wieku 
emerytalnego. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 637), od dnia 1 stycznia 2013r. wiek 
emerytalny jest stopniowo podwyższany docelowo do 67 lat. 
Poziom 67 lat zostanie osiągnięty w przypadku mężczyzn 
w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040 roku. Nowe regulacje 
obejmują kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz 
mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mę-
żczyzn nastąpi we wszystkich systemach emerytalnych, w któ-
rych obecnie prawo do przejścia na emeryturę lub w stan 
spoczynku przysługuje po osiągnięciu wieku 60 lat przez 
kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Tak więc głównym wyzwa-
niem dla Polski w najbliższych latach będzie zwiększenie liczby 
osób aktywnych zawodowo i podejmujących zatrudnienie, co 
jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego i zwiększenia 
innowacyjności polskiej gospodarki. Najważniejszym efektem 
podniesienia wieku emerytalnego przewidzianego w ustawie 
z dnia 11 maja 2012r. z punktu widzenia rozwoju gospodar-
czego - będzie powstrzymanie spadku zatrudnienia, a w kon-
sekwencji utrzymanie wzrostu PKB oraz wpływów poda-
tkowych do przedsiębiorstw, które nie będą zmuszone do 
likwidacji miejsc pracy w nadchodzącym okresie ograniczenia 
podaży pracy.
Równocześnie w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat, 
w związku z przyjętą przez Sejm w dniu 11 maja 2012r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw, nie naruszy uprawnień do 
emerytury pomostowej.
Na podstawie przepisów tej ustawy pielęgniarki i położne 
mogą ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej już 
w wieku 55 lat, jeżeli wykonują pracę o szczególnym 
charakterze wymienioną w art. 3 ust. 3 do ustawy o eme-

MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 2013.06.24

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany zapisów 
w ustawie emerytalnej w kierunku obniżenia wieku 

emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz 
niezrównywania wieku emerytalnego 

dla kobiet i mężczyzn
Minister Zdrowia nie posiada uprawnień do ingerowania 
w przepisy dotyczące emerytur, ponieważ ustawa z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) 
należy do właściwości Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dlatego też kwestie dotyczące wieku emerytalnego pielę-
gniarek i położnych były konsultowane z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej.
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ryturach pomostowych i w zał. nr 2 do tej ustawy oraz speł-
niają pozostałe kryteria ustawowe, od których zależy ustalenie 
prawa do emerytury pomostowej.

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 2013.06.24

Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia 
warunków tworzenia kierowniczych stanowisk 

pielęgniarskich i położniczych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. 2013 r. poz. 217) w art. 49 wskazuje, iż w podmiocie leczni-
czym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs 
na stanowiska: kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku 
gdy kierownik nie jest lekarzem; ordynatora; naczelnej 
pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; pielęgniarki 
oddziałowej.
Na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 49 
ust. 8 ww. ustawy, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182).
Natomiast w Taryfikatorze kwalifikacyjnym, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 
896), szczegółowo określono kwalifikacje wymagane od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Otóż, przepis art. 49 ww. ustawy odnosi się tylko do po-
dmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami i reguluje 
sposób obsady stanowisk w drodze konkursu, enumeratywnie 
wymienionych w ust. 1 tego przepisu. Zgodnie z art. 49 ust. 2 
ww. ustawy konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy 
kierownika podmiotu ogłasza podmiot tworzący, a na 
pozostałe stanowiska - kierownik. Z unormowań zawartych 
w powyższym przepisie wynika, że podmiotom odpowie-
dzialnym za dokonanie obsady stanowisk wskazanych w art. 
49 ust. 1 ww. ustawy nie pozostawiono swobody w wyborze 
osoby, i tym samym zatrudnienia tych osób bez przeprowa-
dzenia konkursu.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść art. 42 ust. 1 ww. 
ustawy, który przewiduje, iż ustrój podmiotu leczniczego 
niebędacego przedsiębiorcą oraz inne sprawy dotyczące jego 
funkcjonowania nieuregulowane w ustawie, określa statut. 
W związku z tym, określenie rodzajów poszczególnych 
stanowisk, o których mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy może 
być również przedmiotem regulacji statutowej.
Niemiej jednak, statut podmiotu leczniczego niebędacego 
przedsiębiorcą nie może odmiennie regulować spraw odrębnie 
unormowanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej. Samodzielność aktu wewnętrznego w zakre-
sie kształtowania ustroju i struktury organizacyjnej danego 
podmiotu obejmuje zatem wyłącznie sprawy nieuregulowane 
w ustawie. Natomiast ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, jak i ww. rozporządzenie przewidują 
określone elementy ustroju działania podmiotów leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami, w tym w szczególności obsadę 
stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielę-
gniarek, precyzując dodatkowo warunki, jakie muszą spełniać 
osoby zatrudnione na tych stanowiskach.
Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że sta-
nowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest 
obligatoryjne. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 15 
października 2010 r. (sygn.: IV Sa/GI 519/10) powoływanie 
osób na stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej 
pielęgniarki, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy 
z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie w art. 49 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej), wymaga przeprowadzenia konkursu. W związku 
z tym, jeżeli w akcie wewnętrznym danego podmiotu) 
usunięto te stanowiska lub wprowadzono na ich miejsce inne 
stanowiska, dla obsadzenia których konkurs nie jest 
wymagany, to stanowi to „obejście" prawa. W ocenie sądu nie 
jest możliwe odejście od stanowisk określonych w ustawie 
i wprowadzenia stanowisk, które są sprecyzowane i wskazane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorstwami. Ponadto 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w sentencji wyroku przyjął 
tezę, iż: „możliwe jest wprowadzenie stanowisk przewidzia-
nych w statucie szpitala, ale tylko i wyłącznie obok tych, które 
wymagane są przez ustawę". Podobne stanowiska zostały 
przedstawione w innych wyrokach sądów administracyjnych 
(zobacz: wyrok WSA z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn.: III SA/Kr 
571/10, wyrok WSA z dnia 13 października 2009 r. sygn.: III 
SA.KR 265/09).
Należy zaznaczyć, że przepis art. 49 ust. 1 ww. ustawy nie 
określa stanowiska sensu stricte nazwanego jako: dyrektor ds. 
pielęgniarstwa, co nie oznacza, że kierownik danego podmiotu 
leczniczego niebędacego przedsiębiorcą jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami tego podmiotu, nie może utworzyć 
takiego stanowiska pracy. Istotne jest jednak to, że kierownik 
nie może np. poprzez zmianę statutu wprowadzić zmiany 
organizacyjnej, która powodowałyby zastąpienie stanowisk 
wybieranych w trybie konkursowym, wskazanym w art. 49 ust. 
1 ww. ustawy przez inne stanowiska, którym odpowiadałyby te 
same obowiązki i uprawnienia (np. zastąpienie stanowiska 
naczelnej pielęgniarki, stanowiskiem dyrektor ds. pielę-
gniarstwa).
W doktrynie podkreśla się, że „że wszelkie działania mające na 
celu nieobsadzanie stanowisk wymienionych z nazwy w art. 49 
ust. 1 ww. ustawy i zamieszczonych w regulaminie organiza-
cyjnym, a w ich miejsce tworzenie - w zakresie merytorycznym 
tożsamym z tymi stanowiskami - inaczej nazwanych komórek 
organizacyjnych i innych stanowisk, będą stanowić próbę 
obejścia przepisów ww. ustawy".
Natomiast, NSA w wyroku z dnia 27 sierpnia 2008r. (sygn. II 
OSK 666/08) stwierdził, że: „Skoro art. 44 ust. 1 ustawy 
wymaga, by stanowisko naczelnej pielęgniarki w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej (poza wyjątkiem wskazanym w 
tym przepisie) obsadzane było w wyniku konkursu, a osoba ta 
powinna legitymować się określonym w Taryfikatorze kwali-
fikacyjnym wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie ze 
statutu tego stanowiska i zastąpienie go innym, nieprze-
widzianym w przepisach, któremu miałyby być przypisane te 
same obowiązki i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona 
na stanowisku naczelnej pielęgniarki w oczywisty sposób 
narusza obowiązujące przepisy i wykracza poza zakres spraw, 
które mogą być uregulowane w statucie (...)".
Powyższy wyrok NSA, choć odnosił się do kwestii dotyczącej 
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stanowisk konkursowych w okresie obowiązywania ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), to dotyczy w tym samym 
zakresie uregulowań, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej. W związku 
z powyższym należy stwierdzić, że statut podmiotu leczni-
czego niebędacego przedsiębiorcą nie może określać 
poszczególnych stanowisk wybieranych w trybie konkur-
sowym w sposób inny niż jest to uregulowane w art. 49 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż nie może 
odmiennie regulować spraw unormowanych ww. ustawie. 
Swoboda podmiotów w zakresie kształtowania ustroju i stru-
ktury organizacyjnej podmiotu leczniczego niebędacego 
przedsiębiorcą może obejmować wyłącznie sprawy nieure-
gulowane w ustawie, które również nie mogą być z tą ustawą 
sprzeczne.

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 2013.06.24

Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie 

prawa pielęgniarek i położnych 
do urlopu na poratowanie zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest to szczególne uprawnienie, 
przysługujące tylko niektórym grupom zawodowym z uwagi 
na szczególny rodzaj i warunki wykonywanej przez nich pracy 
np. nauczycielom.
W odniesieniu do nauczycieli podstawą prawną udzielenia im 
takiego urlopu jest art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 27 
października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 
(Dz. U. Nr 233, poz. 1991).
Należy zauważyć, iż w kontekście m.in. wysokich kosztów 
związanych z udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia 
nauczycielom, w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjęto 
prace nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw regulujących 
w odmienny sposób powyższe kwestie. W ramach nowelizacji 
ww. ustawy planuje się doprecyzowanie zasad, trybu i kry-
teriów udzielania urlopu nauczycielowi. Proponowane zmiany 
określają m.in., iż urlop dla poratowania zdrowia będzie 
udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego 
leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 
zawodowej lub innej choroby spowodowanej działaniem 
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w śro-
dowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania 
pracy. Planuje się także zmiany w zakresie wymiaru urlopu 
poprzez proporcjonalne jego obniżenie, stosownie do okresu 
przepracowanego w danym roku.
W związku z brakiem udokumentowanych danych o wpływie 
wykorzystywanych urlopów na obniżenie absencji chorobowej 
oraz na poprawę stanu zdrowia i podtrzymanie aktywności 
zawodowej nauczycieli, wydaje się, że idea udzielania ich 
nauczycielom nie sprawdziła się w dotychczasowym kształcie. 
Dlatego też, w opinii Pani dr Ewy Wągrowskiej - Koski, 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, 
wprowadzenie przedmiotowego urlopu dla innych grup 

zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych, wydaje się 
wątpliwe i mogące budzić kontrowersje, również ze względu 
na wysokie koszty dla budżetu państwa będące efektem 
wprowadzenia takiego przywileju.

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy 
finansowania świadczeń udzielanych przez 

pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
W aktualnym stanie prawnym warunki i zakres udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą reguluje 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
do ustawy:
1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, 
z późn. zm.) - określające rodzaj i zakres świadczeń 
profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży,

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133) - 
określające organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym 
i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach 
ponadgimnazjalnych do ich ukończenia, zwanymi 
„uczniami".

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniami sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (na 
podstawie deklaracji wyboru złożonej przez rodziców/opie-
kunów prawnych dziecka), lekarz dentysta oraz pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta 
sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu okre-
ślonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higie-
nistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną 
w zlokalizowanym w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej.
Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że postulaty o pod-
wyższenie stawek kapitacyjnych w finansowaniu świadczeń 
pielęgniarki szkolnej, są tożsame z postulatami zgłoszonymi 
przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych w okre-
sie konsultacji projektu zarządzenia w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2013 i lata 
następne. Postulaty te, z uwagi na sytuację finansową 
Funduszu, nie mogły zostać rozpatrzone pozytywnie i w bie-
żącym roku decyzja w ich sprawie nie ulegnie zmianie. 
Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że 
stanowiska w przedmiotowej sprawie zostały przez Fundusz 
przyjęte do wiadomości i w miarę posiadanych możliwości 
finansowych, zostaną wzięte pod uwagę przy określaniu 
warunków finansowania świadczeń na 2014 rok.
Natomiast w kwestii wniosku o dodatkowe, poza stawką 
kapitacyjną, finansowanie w świadczeniach pielęgniarki 



Stanowiska Ministra Zdrowia

7Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - Lipiec/Sierpień 2013r

szkolnej, „niektórych świadczeń np. programów profilakty-
cznych", Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że przepisy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, nie przewidują możliwości realizacji przez 
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania programów 
profilaktycznych finansowanych poza stawką kapitacyjną, tym 
samym nie jest możliwe dodatkowe,
poza stawką kapitacyjną, finansowanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarki środowiska nau-
czania i wychowania.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy 

finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej

Zasady realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 
140, poz. 1147, z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 83/2011/ 
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 
listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długoterminowej, zmienionego 
zarządzeniem Nr 20/2012/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. oraz zarządzeniem 
Nr 78/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 13 listopada 2012 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej finansuje świadczenia zdrowotne, 
które pielęgniarka realizuje w sposób kompleksowy, zgodnie 
z ustalonym przez siebie planem opieki, w oparciu o rozpo-
znane problemy pielęgnacyjne. Jednostką rozliczeniową 
w finansowaniu świadczeń pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej jest osobodzień. Kontraktowanie w/w 
świadczeń odbywa się w trybie konkursu ofert lub rokowań. 
Cena jednostki rozliczeniowej jest przedmiotem oferty 
składanej przez świadczeniodawcę i podlega procedurze 
negocjacji w procesie kontraktowania, zgodnie z przepisami 
art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Odnosząc się do kwestii zwiększenia stawki za osobodzień 
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej Narodowy 
Fundusz Zdrowia wskazał, że należy złożyć wniosek sporzą-
dzony zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą warunków 
zawierania i realizacji umów, która dostępna jest na stronie 
internetowej NFZ, w zakładce „Komunikaty" z dnia 8 września 
2011 r.
Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że 
świadczeniodawcy realizujący świadczenia pielęgniarskiej 
opieki dhigoterminowej w Polsce, składają oferty w konkur-
sach ofert, proponując stawki niższe, niż oczekiwane przez 
Oddziały Wojewódzkie NFZ. Średnia cena za osobodzień 
w 2012 r. wynosiła 26 zł, a w br. wynosi 25 zł. Oznacza to, że 
koszty realizacji przedmiotowych świadczeń u różnych 

świadczeniodawców, są na zbliżonym poziomie.
W odniesieniu do propozycji preferowania w zasadach 
kontraktowania świadczeń przyznawania dodatkowych pun-
któw w procesie oceny ofert, podmiotów z doświadczeniem 
w udzielaniu świadczeń określonego zakresu, Narodowy 
Fundusz Zdrowia poinformował, że powyższa kwestia jest 
sprzeczna z przepisami art. 134 ust. 1 ustawy, albowiem 
zgodnie z jego treścią „Fundusz jest obowiązany zapewnić 
równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegają-
cych się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji".
W zakresie spełniania przez świadczeniodawców ubiegających 
się o zawarcie umowy wymagań koniecznych do zawarcia 
umowy i realizacji świadczeń będących jej przedmiotem, 
świadczeniodawca obowiązany jest spełniać je już w dniu 
złożenia oferty.
Co do sugestii bezlimitowego kontraktowania świadczeń pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej domowej (obejmowanie 
chorych opieką bez okresu oczekiwania), proponowane 
rozwiązanie nie jest możliwe do przyjęcia przez Fundusz, ani 
w ocenie obowiązujących przepisów prawa - świadczenia 
opieki długoterminowej, bez względu na ich formę, podlegają 
systemowi kolejek oczekujących, ani w ocenie możliwości 
ekonomicznych płatnika.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie ujednolicenia 

dokumentacji pielęgniarki/położniczej we wszystkich 
podmiotach leczniczych na terenie całego kraju

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. 
zm.) zawiera kompleksowe regulacje dotyczące dokumentacji 
medycznej prowadzonej przez wszystkie podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych. Przepisy rozporządzenia obowiązują 
również pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdro-
wotnych w podmiotach leczniczych, tak też w ramach praktyk 
indywidualnych albo grupowych.
Rozporządzenie wskazuje rodzaje dokumentacji oraz zakres 
informacji i danych, jakie powinna ona zawierać. W tym zna-
czeniu można uznać, iż jest to dokumentacja jednolita. 
Natomiast wprowadzanie jednakowych wzorów poszcze-
gólnych rodzajów druków, wiążących dla wszystkich podmio-
tów udzielających świadczeń pielęgniarskich, nie wydaje się 
celowe, w szczególności z uwagi na coraz szersze zastoso-
wanie postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyją-
tek stanowi karta obserwacji przebiegu porodu, której wzór 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wprowadzenie wzorów dokumentacji medycznej w całym 
zakresie wymaga zmiany brzmienia delegacji ustawowej, na 
podstawie której wydawane jest rozporządzenie Ministra 
Zdrowia.
Dokumentacja pielęgniarska winna spełniać wymogi ww. 
rozporządzenia, szczegółowo odzwierciedlać wykonane 
świadczenia i czynności pielęgniarskie oraz sytuację pacjenta 
w kontekście oddziaływania pielęgniarskiego na jego stan 
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zdrowia i funkcjonowania oraz być komplementarna do 
pozostałej dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej 
prowadzonej w podmiocie leczniczym.
Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządzanie 
podmiotem leczniczym, w tym za rodzaj, zakres i sposób 
przetwarzania prowadzonej dokumentacji medycznej ponosi 
jego kierownik, który może wprowadzić, wypracowane przez 
pielęgniarską kadrę kierowniczą wspólnie z pielęgniarkami 
podmiotu leczniczego, wzory formularzy i zasady ich wypeł-
niania.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego 
czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale 

chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym
Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych został 
uregulowany w dziale III (art. 93-99) ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 
217). Zgodnie z art. 93 czas pracy pracowników zatrudnionych 
w podmiocie leczniczym nie może przekraczać 7 godzin 35 
minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym.
Wedle nieobowiązującej od 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), część pracowników obowiązywała 
skrócona norma czasu pracy, tj. 5 godzin na dobę i przeciętnie 
25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ustawa o działal-
ności leczniczej przewidziała zrównanie czasu pracy ww. grupy 
pracowników do wymiaru 7 godzin 35 minut normy dobowej 
i 37 godzin 55 minut normy tygodniowej, w art. 214 wpro-
wadzając jednakże trzyletni okres przejściowy, w którym pra-
cowników tych obowiązuje jeszcze skrócona norma czasu 
pracy.
Zatem do dnia 1 lipca 2014 r. pracowników komórek organi-
zacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medy-
cyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub 
leczniczych źródła promieniowania jonizującego, jak również 
pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) 
fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, 
cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów, obo-
wiązywać będzie skrócony dobowy oraz tygodniowy wymiar 
czasu pracy (który nie może przekroczyć 5 godzin na dobę 
i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym), jeżeli do 
ich podstawowych obowiązków należą te wskazane w art. 214 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
Zrównanie czasu pracy, o którym mowa powyżej, oparte 
zostało na wnioskach wynikających z analizy stanu obecnego 
oraz możliwych skutków jego zmiany, popartej opiniami 
specjalistów oraz przykładem innych krajów UE. Wnioski te 
wykazały, że skracanie czasu pracy nie jest skuteczną i opty-
malną metodą zapobiegania negatywnym skutkom wykony-
wania pracy w szkodliwych warunkach. Uznaje się bowiem, że 
najbardziej efektywną i zaleconą metodą jest respektowanie 
przez pracodawców norm Kodeksu pracy, w szczególności 

obowiązku przestrzegania przepisów bhp oraz systematy-
cznego monitorowania wszystkich zagrożeń na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy. Zatem zrównanie czasu pracy 
ww. grupy pracowników z czasem pracy obowiązującym 
pozostałych pracowników, nie będzie miało wpływu na 
zdrowie tych pierwszych oraz nie spowoduje pogorszenia 
bezpieczeństwa ich pracy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia 
nie prowadzi w chwili obecnej żadnych prac legislacyjnych, 
mających na celu zmianę przedmiotowych regulacji prawnych.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia 

do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. 
koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: 

norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych 
pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje 
oraz obligatoryjnie wyższy poziom kwalifikacji) do 
warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych 

realizowanych w ramach środków publicznych 
i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych 

świadczeń zdrowotnych w zależności od poziomu 
kwalifikacji pielęgniarek i położnych

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych 
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowanej obowiązany 
jest do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielę-
gniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie 
z § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 
2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.). 
Przy czym należy podkreślić, iż w przypadku pielęgniarek 
i położnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym 
rozporządzeniu, następować będzie z uwzględnieniem 
minimalnej liczby pielęgniarek i położnych, ustalonej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217).
Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy niniejsze normy 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych dotyczą podmiotów 
leczniczych niebędących przedsiębiorstwami. Natomiast 
zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 
podstawą udzielania świadczeń gwarantowanych finanso-
wanych ze środków publicznych jest umowa o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczenio-
dawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. W świetle powyższego każdy podmiot 
wykonujący działalność leczniczą finansowaną ze środków 
publicznych, zawierając umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, obowiązany jest do spełnienia warunków realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej określonych w tzw. rozporzą-
dzeniach koszykowych.
Kwestia dotycząca zapewniena właściwej obsady pielęgniar-
skiej uregulowana jest również w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 81, 
poz. 484), które określa, iż niezależnie od formy działalności 
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podmiotu leczniczego, każdy świadczeniodawca zobowiązany 
jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania 
świadczeń określonymi w ogólnych warunkach, odrębnych 
przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od 
świadczeniodawców, określonymi przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w szczegółowych materiałach informa-
cyjnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń (zarządzenia 
Prezesa NFZ). Zapisy szczegółowych materiałów informa-
cyjnych stanowią integralną część zawieranej z NFZ umowy. 
W materiałach tych w wybranych świadczeniach gwaranto-
wanych zawarte są także warunki dotyczące liczby i kwalifikacji 
zatrudnianego personelu medycznego, w tym także pielę-
gniarek i położnych, np. w oddziale neonatologicznym 
(I poziom referencyjny) do zapewnienia całodobowej opieki 
wskazane jest zapewnienie pielęgniarek lub położnych - 
równoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej 
na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe; w oddziale udaro-
wym do leczenia udaru mózgu - zapewnienie pielęgniarek - 
równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej 
opieki medycznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu na 
dwa łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej - nie mniej niż 
równoważnik 12 etatów. Kwalifikacje są również określone np. 
dla pielęgniarek anestezjologicznych, opieki długoterminowej 
domowej, jak też pielęgniarek i położnych podstawowej opieki 
zdrowotnej.
Świadczeniodawcy, którzy podpisali z NFZ umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, są zobowiązani do prze-
strzegania przepisów dotyczących zatrudnienia i podlegają 
nadzorowi oraz kontroli uprawnionych organów Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Należy też nadmienić, iż zasady i tryb postępowania w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 
54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.) wydane na pod-
stawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 
Jednocześnie należy wskazać, że Fundusz jest obowiązany 
zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców 
ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwa-
rantujący zachowanie uczciwej konkurencji, co określa art. 
134 ww. ustawy.
Zasada równego traktowania świadczeniodawców przejawia 
się w stosowaniu takich samych kryteriów do wszystkich 
świadczeniodawców biorących udział w danym postępowaniu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do niektórych świadczenio-
dawców dodatkowych kryteriów, względnie wyłączenie 
stosowania określonych kryteriów wobec niektórych świa-
dczeniodawców np. wyłączenie przepisów rozporządzenia 
z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania mini-
malnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod-
miotach leczniczych niebędącyeh przedsiębiorstwami (Dz. U. 
poz. 1545) . Należy jednocześnie podkreślić, iż fakt przystą-
pienia oferenta (indywidualne praktyki pielęgniarskie) do 
konkursu ofert nie oznacza, że jego oferta zostanie wybrana 
bez względu na jej ostateczną ocenę punktową.
Zatem kwestia wprowadzenia jednakowych kryteriów kon-
traktowania świadczeń zdrowotnych, np. wymóg zapewnienia 
pielęgniarek lub położnych specjalistek w dziedzinach pielę-
gniarstwa może spowodować trudności w realizacji niektórych 
świadczeń gwarantowanych, z uwagi na zróżnicowaną liczbę 
pielęgniarek i położnych posiadających wymaganą spe-

cjalizację w dziedzinach pielęgniarstwa w poszczególnych 
rejonach kraju. Zmiana innych przepisów np. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być pro-
wadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 
197, poz. 1922, z późn. zm.), w perspektywie powinna 
doprowadzić do wyrównania liczby pielęgniarek i położnych 
specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa w poszczególnych 
rejonach kraju. Wówczas będzie można wprowadzić zmiany 
w tzw. rozporządzeniach koszykowych poprzez określenie 
kryteriów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Wcze-
śniejsze wpisanie tego wymogu, bez zapewnienia wykwali-
fikowanej kadry pielęgniarskiej i położnych, może spowo-
dować trudności w kontraktowaniu świadczeń gwaranto-
wanych.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia 
jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur 

pielęgniarskich i położniczych (ICNP)
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej „ICNP", 
zwana dalej Klasyfikacją jest międzynarodowym standardem 
opisującym m. in. diagnozy oraz wynikające z nich czynności 
pielęgniarskie i położnicze.
W systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilkanaście różnego 
rodzaju klasyfikacji, dotyczących np. schorzeń, diagnoz, samo-
dzielności psychoruchowej pacjentów itp., które merytory-
cznie obejmują podstawowe aspekty pracy pielęgniarki/ 
położnej. Dostrzegając główny cel, polegający na potrzebie 
unifikacji procedur w procesie opieki pielęgniarskiej w Polsce, 
Ministerstwo Zdrowia nie kwestionuje znaczenia Klasyfikacji, 
jej upowszechnienia i wykorzystania, czego wyrazem są 
dotychczasowe prace realizowane w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych do osiągnięcia celem, 
związanym z wprowadzeniem Klasyfikacji jest ujednolicenie 
języka opisującego praktykę pielęgniarską.
W przypadku rozważenia podjęcia decyzji o wdrożeniu 
Klasyfikacji wprowadzane w ramach niej dane mogłyby 
dostarczać do systemu e-Zdrowie bieżącej informacji m.in. 
o diagnozach pielęgniarskich, planowaniu opieki pielęgniar-
skiej, stosowanych procedurach, zużywanych lekach, materia-
łach medycznych itp.
Wśród istotniejszych, zastosowań Klasyfikacji w praktyce 
pielęgniarskiej warto też wymienić jej przydatność w:
- monitorowaniu liczby personelu pielęgniarskiego, w aspe-
kcie m.in. oceny potrzeb kadrowych,
- rzetelnej wycenie świadczeń,
- kształtowaniu wysokości wynagrodzeń pielęgniarki w rela-
cji do faktycznie wykonanych zadań,
- obszarze jakości opieki pielęgniarskiej; zakłada się 
pozytywny wpływ zastosowania Klasyfikacji na wzrost pozio-
mu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, 
w tym zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych, poprzez 
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bieżące monitorowanie działań i interwencji pielęgniarskich.
Niemniej proces wprowadzania Klasyfikacji będzie niewą-
tpliwie wiązał się z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów, wynikających m.in. z:
- potrzeby przeszkolenia kadry pielęgniarskiej i położniczej 
w zakresie posługiwania się Klasyfikacją, (prognozowane 
przez Przewodniczącą Rady ds. e-Zdrowia potrzeby szkole-
niowe dotyczyłyby przeszkolenia około 20 tys. osób, tzw. 
liderów) oraz docelowo objęcie przeszkoleniem pielęgniarek 
i położnych, które w tym zakresie nie zostały objęte progra-
mem kształcenia;
- konieczności zakupu przez podmioty lecznicze programów 
użytkowych (licencji) oraz przez niektóre z podmiotów zakupu 
dodatkowego wyposażenia w postaci sprzętu informatycznego 
o parametrach użytkowych umożliwiających korzystanie z apli-
kacji.
Należałoby również wspomnieć, że dotychczas głównym 
źródłem informacji m. in. o zasobach kadrowych pielęgniarek 
i położnych jest statystyka publiczna, w tym resortowa.
W ocenie Ministerstwa Zdrowia możliwość zastosowania 
Klasyfikacji o zasięgu ogólnopolskim byłaby uwarunkowana 
potrzebą wcześniejszego zbadania, czy dzięki jej wykorzy-
staniu zbierane informacje będą: kompletne, rzetelne, aktu-
alne i czy jej zastosowanie będzie przydatne w ramach spra-
wozdawczości publicznej.
Przy okazji należy dodać, iż stosowany obecnie system 
rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczenio-
dawcami w zakresie świadczeń pielęgniarskich nie wymaga 
korzystania z Klasyfikacji, który bazuje na Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
Rewizja Dziesiąta, powszechnie nazywanej - ICD-10 (§ 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. 
zm.)).
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dotychczasowa wiedza w kwe-
stii efektów pełnego praktycznego zastosowania Klasyfikacji 
do rozliczania procedur pielęgniarskich w systemie ochrony 
zdrowia w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, aby pozwalała 
na arbitralne wprowadzenie Klasyfikacji do systemu, poprzez 
zmianę ww. rozporządzenia, albowiem mogłoby to przynieść 
skutki odbiegające od oczekiwanych.
Poza ogólnym algorytmem postępowania medycznego, 
wynikającym z bezpośredniego przetłumaczenia procedur na 
język polski, przygotowanie takich procedur powinno również 
uwzględniać m.in.: dostępność środków w systemie, w tym 
przewidzianych na finansowanie skutków wprowadzenia 
Klasyfikacji, poziom wyposażenia podmiotów leczniczych 
w sprzęt i materiały, a także zawierać uregulowania w kwe-
stiach organizacyjnych bezpośrednio związanych z opieką pie-
lęgniarską/położniczą.
Ponadto wydaje się, że procedury powinny być skorelowane 
zarówno ze strukturą organizacyjną podmiotu, jak również 
obowiązującą w nim organizacją i trybem pracy oraz wyni-
kającymi z nich zakresami odpowiedzialności pracowników 
medycznych (pielęgniarek, położnych) np. w poszczególnych 
oddziałach, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym lub 
w podstawowej opiece zdrowotnej.
Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę opracowania 
i doprecyzowania, wynikających z Klasyfikacji, odpowiednich 
procedur, które byłyby właściwe dla profilu działalności le-
czniczej, uwzględniając specyfikę poszczególnych podmiotów 
leczniczych.
Nieodzowne zatem wydawałoby się uruchomienie Klasyfikacji 
w formie pilotażowej, sprawdzenie i poddanie ocenie uzy-
skanych wyników na bazie tzw. próbki reprezentatywnej, a na-

stępnie porównanie ich z dotychczas funkcjonującym syste-
mem prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej oraz rozliczeń 
z płatnikiem świadczeń pielęgniarskich.
W kwestii realizacji postulatu środowiska pielęgniarskiego 
wpisującego się w realizację programu e-Zdrowie, Minister-
stwo Zdrowia już od kilku lat pilotuje zadania wynikające z ww. 
programu.
Nadmieniam, iż w tej sprawie zostały uruchomione czynności, 
zlecone podległej jednostce, tj. Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jednostka ta od kilku lat 
realizuje projekt Systemu Informacji Medycznej pod nazwą e-
Zdrowie. Wprowadzenie zatem Klasyfikacji będącej częścią 
programu e-Zdrowie, byłoby możliwe po wcześniejszym 
uruchomieniu systemu informatycznego w ramach ww. pro-
gramu.
W toku realizacji prac wdrożeniowych programu e-Zdrowie 
pod roboczą nazwą: Platformy PI obejmującej Elektroniczną 
Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz Platformy P2 (Pla-
tforma udostępniania on - linę przedsiębiorcom usług i zaso-
bów cyfrowych rejestrów medycznych), stanowiących części 
składowe elektronicznego projektu e-Zdrowie, CSIOZ 
poinformowało Ministerstwo Zdrowia o uzyskaniu zgody 
Międzynarodowej Rady Pielęgniarskiej na niekomercyjne 
udostępnianie Klasyfikacji podmiotom wykonującym działal-
ność leczniczą, stanowiąc przyczynek do dalszych prac nad 
wdrożeniem spójnej terminologii.
Powołana przez Dyrektora CSIOZ Rada do spraw e-Zdrowia 
w pielęgniarstwie, z zadaniem współdziałania z CSIOZ w za-
kresie projektów e-Zdrowia, aktualnie prowadzi prace nad 
elektroniczną dokumentacją pacjenta w odniesieniu do opieki 
pielęgniarskiej. Poza eksperckim wsparciem projektu e-Zdro-
wie kolejnym istotnym zadaniem Rady w opiece pielęgniar-
skiej jest również przedstawianie rekomendacji dla przed-
sięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjno-promo-
cyjnym.
W toku kontynuacji podjętych prac, pozwalających na sukce-
sywne wypracowywanie kolejnych elementów modelu Klasy-
fikacji, stanowiących bazę do podjęcia ewentualnej decyzji 
o jej wdrożeniu, której nadrzędnym założeniem jest poprawa 
funkcjonowania systemu opieki pielęgniarskiej, Ministerstwo 
Zdrowia nadal liczy na aktywną współpracę ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych w tej sprawie.
 

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński

MINISTER ZDROWIA
Warszawa

Stanowisko dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie przypomnienia 

o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji 
Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy 

dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy 
i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów 
Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków 

pracy i życia personelu pielęgniarskiego
Zgodnie z art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy 
ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawa w Polsce są stanowione przez organy władzy publicznej, 
tworzone w ramach demokratycznego systemu funkcjono-
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wania państwa. Prawa te stanowione są zgodnie z zasadami 
określonymi w Konstytucji, zarówno co do sposobu, jak i co do 
treści z przestrzeganiem określonych reguł i zasad. W systemie 
demokratycznym prawo obowiązujące w państwie powinno 
odpowiadać interesom i dążeniom społeczeństwa, które wszak 
ma wpływ na wybór swoich reprezentantów, na ich działal-
ność, na treść ustanawianych norm prawnych (por. W. Skrzy-
dło, Komentarz do art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej). Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, źródłami 
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe oraz rozporządzenia. Przepis art. 8 Konstytucji RP, 
stanowi że jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio chyba, że 
Konstytucja stanowi inaczej. Drugie miejsce w hierarchii 
źródeł prawa zajmują umowy międzynarodowe, ratyfikowane 
przez Polskę za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i ogło-
szone w Dzienniku Ustaw (art. 91 Konstytucji). Katalog źródeł 
prawa pracy, został z kolei ustanowiony w art. 9 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.) - dalej: „K.p.". Zgodnie z tym przepisem, 
źródłami prawa pracy są Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty 
wykonawcze, określające prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych 
pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy oraz oparty na 
zasadzie uprzywilejowania pracownika mechanizm rozwią-
zywania sprzeczności między nimi, wynika z art. 9 § 2 K.p. Zgo-
dnie z tym przepisem, w pierwszym rzędzie wzajemne prawa 
i obowiązki stron stosunku pracy reguluje umowa o pracę, 
w zakresie w niej nieuregulowanym - regulamin pracy i inne 
zakładowe regulacje prawne, a następnie źródła prawa 
powszechnie obowiązującego (Kodeks pracy, ustawy i przepisy 
wykonawcze). Regulacje prawne niższego rzędu (umowa 
o pracę i unormowania o charakterze zakładowym) mogą 
kształtować warunki indywidualnych stosunków pracy w spo-
sób odmienny niż akty prawa wyższego rzędu, ale ukształ-
towanie to nie może być dla pracowników mniej korzystne niż 
to, co przewidziano w przepisach powszechnie obowiązu-
jących.
Konwencja nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy doty-
cząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu 
pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977 r. zo-
stała ratyfikowana przez Polskę oraz ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw (Dz. U. z 1981 r. Nr 2, poz. 5) i weszła w życie w sto-
sunku do Polski dnia 4 listopada 1981 r. Ujęte w formę kon-
wencji, wnioski dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy 
i życia personelu pielęgniarskiego, uzupełnione postanowie-
niami zawartymi w Zaleceniu Nr 157 Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy dotyczącym zatrudnienia oraz warunków pracy 
i życia personelu pielęgniarskiego, na gruncie prawa polskiego 
znajdują odzwierciedlenie w przepisach zawartych m.in. w:
- ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039, z późn. zm.), która 
określa w szczególności zasady wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej, zasady uzyskiwania prawa wykony-
wania zawodów pielęgniarki i położnej, a ponadto reguluje 
zagadnienia związane z kształceniem zawodowym oraz 
kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych;
- ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), określającej 
organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, który reprezentuje osoby wykonujące te zawody 
oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony;

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217), będącej aktem o zasadniczym 
znaczeniu, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów 
leczniczych, w szczególności określającym także normy czasu 
pracy pracowników podmiotów leczniczych (w tym pielę-
gniarek i położnych).
Jedynie przykładowo należy wskazać, że podstawowa dobowa 
norma czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym (w tym pielęgniarek i położnych), w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 
minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej). Z kolei w art. 94 tejże ustawy dopuszczona została 
możliwość przedłużenia wymiaru czasu pracy do 12 godzin na 
dobę, z zastrzeżeniem, iż takiego rozkładu czasu pracy nie 
można stosować w stosunku do pracowników niewidomych 
zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pa-
cjentami. Z kolei w art. 95 ustawy o działalności leczniczej, 
ustawodawca uregulował kwestie związane z pełnieniem 
dyżuru medycznego, definiowanego jako wykonywanie czyn-
ności zawodowych poza normalnymi godzinami pracy. Zgo-
dnie z tym przepisem dyżur medyczny mogą pełnić jedynie 
pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyż-
sze wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym. 
Oznacza to, iż dyżur medyczny mogą pełnić tylko osoby, 
których podstawę zatrudnienia stanowi stosunek pracy. 
Ponadto dyżury medyczne mogą być pełnione jedynie przez 
pracowników tych podmiotów leczniczych, które wykonują 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Ustawa 
o działalności leczniczej dopuszcza możliwość wydłużania 
tygodniowej normy czasu pracy pracownika, który może pełnić 
dyżur medyczny, powyżej 48 godzin (tzw. klauzula opt-out). 
Uregulowanie to, może być jednak zastosowane jedynie 
wobec pracowników którzy wyrazili na to pisemną dobrowolną 
zgodę. Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze 
przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z za-
chowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W ustawie 
o działalności leczniczej znalazły się również regulacje 
związane z okresem wypoczynku. Pracownikowi przysługuje w 
każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzer-
wanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracownikowi 
pełniącemu dyżur medyczny, odpoczynek dobowy musi zostać 
udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru. 
Ponadto w art. 99 ustawy o działalności leczniczej, ustawo-
dawca przewidział dodatki dla pracowników wykonujących 
zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej 
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 
których wysokość jest uzależniona od pory i dnia wykonywania 
pracy.
W związku z powyższym, należy podkreślić, że celem działań 
podejmowanych zarówno przez Ministra Zdrowia jak również 
inne organy i instytucje państwowe powinno być i jest zape-
wnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ale 
również wprowadzanie mechanizmów usprawniających 
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz służących 
poprawie bezpieczeństwa nie tylko pacjentów, ale również 
personelu medycznego.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Aleksander Sopliński
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dotyczącą tematyki poruszanej w przedmiotowym piśmie, 

uprzejmie informuję:

W odniesieniu do kwestii przedstawienia szczegółowej 

informacji dotyczącej planowanych przez Fundusz od 

1 czerwca 2013 r. zmian w kontraktowaniu świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej:

Jak sygnalizowano wstępnie w trakcie spotkania z przed-

stawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) 

w dniu 27 listopada 2012 r., w przypadku świadczeń pielę-

gniarki poz, planowane zmiany miały dotyczyć wyodrębnienia 

na podstawie obowiązującego zakresu zadań pielęgniarki poz, 

grupy świadczeń szczególnie kosztochłonnych i objęcie ich 

odrębnym, poza stawką kapitacyjną, finansowaniem na pod-

stawie cen jednostkowych. Wprowadzenie wzmiankowanych 

rozwiązań od 1 czerwca 2013 r. (termin ten podtrzymał Pan 

Prezes Zbigniew Teter w swoim piśmie znak: CF/DSOZ/2013/ 

076/0234/W/04948/HKL) miało być powiązane ze zmianami w 

zakresie kwalifikacji świadczeniobiorców z list poz do 

kapitacyjnego finansowania świadczeń, wynikającymi z art. 50 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 

164, poz. 1027, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą". Jednakże 

z uwagi na przedłużenie aktualnie obowiązujących zasad 

finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej do 

końca 2013 r., (zarządzenie Nr 24/2013/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2013 r.) 

zakładany wcześniej termin, musiał ulec przesunięciu. Fun-

dusz nie posiada bowiem dodatkowych środków finansowych, 

które mógłby przeznaczyć w bieżącym roku na ich realizację 

zamierzonych zmian.

Dziękuję jednocześnie za przesłane przez NRPiP pismami 

z dnia 11,25 i 26 kwietnia bieżącego roku, propozycje katalogu 

świadczeń pielęgniarskich, które mogłyby podlegać finan-

sowaniu na podstawie cen jednostkowych. Wskazane roz-

wiązania przyjęte zostały do wiadomości i po dokonaniu ana-

lizy przesłanego materiału, w miarę posiadanych możliwości 

finansowych, zostaną wzięte pod uwagę przy określaniu 

warunków finansowania świadczeń na 2014 rok.

W odniesieniu do proponowanych przez NRPiP zmian w obo-

wiązujących przepisach prawa, przekazanych pismem znak: 

NIPiP-NRPiP»DM.0021.93,12 z dnia 29 października 2012 r.:

Wyjaśniam, że w kwestiach zmian w obowiązującym prawo-

dawstwie, Fundusz nie jest stroną uprawnioną do prowadzenia 

uzgodnień oraz podejmowania działań legislacyjnych. Dlatego 

też postulaty zawarte w w/w piśmie, nie były przedmiotem 

omówienia na spotkaniu w dniu 27 listopada 2012 r. (zgodnie 

z treścią pkt 1 protokółu spotkania, przedstawiciele Funduszu 

przedstawili w jego trakcie jedynie stanowisko w sprawie 

postulatów, których realizacja nie wykracza poza kompetencje 

Funduszu), ani też obecnie, nie znajduje uzasadnienia orga-

nizowanie celowego spotkania w ich sprawie.

W odniesieniu do kwestii zapewnienia przez pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej (poz) materiałów opatrun-

kowych pacjentom w całym okresie leczenia, w kontekście 

przepisów § 5 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zwanych 

dalej „OWU":

WYJAŚNIENIA PRAWNIKA

Umowa cywilnoprawna
W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniam, iż w języ-
ku prawniczym funkcjonuje pojęcie „umowa cywilnoprawna”. 
Określenie to oznacza inne niż stosunek pracy formy zatru-
dnienia mające swoje źródło w kodeksie cywilnym. Umowy 
cywilnoprawne są najczęściej stosowane w momencie, w któ-
rym dany podmiot nie planuje zatrudniać pracownika, a zależy 
mu na wykonaniu określonych czynności, zadań. Do umów 
cywilnoprawnych należy zaliczyć:
• umowę zlecenie,
• umowę o dzieło,
• kontrakt menedżerski,
• umowę agencyjną.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.

Należy pamiętać, że powyższe umowy nie są umowami o pracę 
i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu pracy.
Należy także pamiętać, iż to nie nazwa stosunku zobowią-
zaniowego, lecz jego treść decyduje o rodzaju umowy. Jeżeli 
dana umowa cywilnoprawna posiada cechy typowe dla umowy 
o pracę (podporządkowanie, określenie: czasu, miejsca, zadań 
oraz wynagrodzenia, obowiązek osobistego świadczenia), to 
istnieje możliwość sądowego uznania, iż strony łączy umowa 
o pracę, a nie umowa cywilnoprawna.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami przy 
wypełnianiu przez koleżanki arkusza aktualizacyjnego Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zwraca 
uwagę, iż w punkcie 16 „Zatrudnienie dodatkowe” należy 
dokonać wyboru rodzaju zatrudnienia zgodnie ze wskazanymi 
w tym punkcie rodzajami zatrudnienia. Lista rodzajów zatru-
dnienia określona w powyższym punkcie jest listą zamkniętą 
i nie istnieje możliwość wskazania innego rodzaju zatrudnienia 
niż wskazana w ww. punkcie. 
W szczególności wskazać należy, iż błędna jest praktyka 
dopisywania kolejnego punku wskazującego, iż dodatkowe 
zatrudnienie wykonywane jest na podstawie umowy zlecenia. 
Osoby wykonujące dodatkowe zatrudnienie na podstawie 
umowy zlecenia winny zakreślić odpowiedź umowa cywilno-
prawna, gdyż pojęcie umowa cywilnoprawna jest pojęciem 
zbiorczym obejmującym oprócz umowy zlecenia także umowę 
o dzieło, jak również każdą inną umowę, na podstawie, której 
pielęgniarka / położna udziela świadczeń zdrowotnych, do któ-
rej stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, a nie stosuje 
się przepisów ustawy Kodeks pracy.

Radca Prawny OIPiP 
Artur Zubkiewicz

Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Warszawa, 2013.06.11

Pani
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na pismo znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.52.13 

z dnia 14 maja 2013 r. oraz wcześniejszą korespondencję 
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Przepisy aktów prawnych obowiązujące świadczeniodawców 

przy realizacji świadczeń będących przedmiotem umów zawar-

tych z Funduszem, należy czytać i stosować łącznie. Zatem w 

przypadku świadczeń pielęgniarki poz, obowiązek zaopatry-

wania się przez świadczeniodawcę we własnym zakresie 

w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne materiały 

niezbędne do udzielania świadczeń na podstawie umowy (§ 5 

ust. 5 OWU), odnosić się może wyłącznie do takiego zakresu 

w ramach zapewnienia kompleksowości udzielanych świad-

czeń, jaki został objęty gwarancją finansowania świadczeń ze 

środków publicznych na podstawie odnośnych przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.). 

Wszelkie interpretacje wykraczające poza zakres wynikający 

z w/w rozporządzenia są nieuprawnione.

Wyjaśniam dodatkowo, że w lecznictwie ambulatoryjnym, 

w przypadkach postępowania w stanach przewlekłych, o ile 

przepisy szczególne lub warunki umowy nie stanowią inaczej, 

leki, produkty lecznicze i materiały opatrunkowe, zarówno te 

o charakterze podstawowym, jak też opatrunki specjali-

styczne, dostępne są dla świadczeniobiorców w obrocie 

aptecznym, na ogólnie obowiązujących zasadach. Żaden 

podmiot leczniczy nie ma obowiązku zaopatrywania pacjentów 

w ten asortyment na własny koszt, ani też wykonywania 

świadczeń, których zakres wykracza poza warunki zawartej 

umowy.

Nadmieniam również, że o stanowisko do Funduszu w przed-

miotowej sprawie zwróciło się także Kolegium Pielęgniarek 

i Położnych Rodzinnych w Polsce. Wystąpienie dotyczyło treści 

odpowiedzi udzielonej przez Wielkopolski OW NFZ na 

zapytanie jednego z podmiotów realizujących umowę o udzie-

lanie świadczeń pielęgniarki poz. Poza wyżej wymienionym, 

nie wpłynęły do Centrali Funduszu inne zgłoszenia. Kserokopię 

zajętego stanowiska przekazuję w załączeniu.

W odniesieniu do postulatu o podjęcie przez Fundusz działań 

w zakresie wprowadzenia odrębnego druku deklaracji wyboru 

lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz:

Jak już wielokrotnie wyjaśniano w latach poprzednich, wpro-

wadzenie w 2007 r. do stosowania, nowego wzoru deklaracji, 

zbierającego na jednym druku w/w oświadczenia woli ubez-

pieczonych, miało na celu w szczególności uproszczenie 

procedur administracyjnych obciążających ubezpieczonych 

w związku z koniecznością, wypełniania powtarzających się 

w bardzo wielu przypadkach, danych na trzech odrębnych 

egzemplarzach deklaracji (dane o umowach wskazują, że 

w POZ na jednego świadczeniodawcę przypadają średnio 2,33 

zakresy świadczeń będące przedmiotem realizowanych 

umów). W celu ograniczenia występowania kontrowersyjnych 

metod stosowanych przez świadczeniodawców POZ dla 

pozyskania pacjentów, wobec zgłoszeń środowiska pielęgnia-

rek i położnych, Fundusz zamieścił bezpośrednio pod tytułem 

dokumentu uwagę informująca, że: - „ Dokonujący wyboru nie 

ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy 

świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Może dokonać 

wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imien-

nie osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki, 

położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.”

Stanowisko Funduszu w sprawie wskazywanych przez Panią 

Prezes praktyk stosowanych przez podmioty lecznicze 

wzajemnie wobec siebie, jest więc jawne i czytelne. W związku 

z brakiem istotnych merytorycznych przesłanek do zmiany 

wzoru dokumentu oraz niską oceną skuteczności powrotu do 

stosowania odrębnych druków dla wyboru lekarza poz, 

pielęgniarki poz i położnej poz, w przeciwdziałaniu występu-

jącym zjawiskom, w opinii Funduszu brak jest podstaw do 

wprowadzenia postulowanej zmiany.

W odniesieniu do zapytania o „istnienie możliwości udzielania 

świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 

przez pielęgniarką zatrudnioną w domu pomocy społecznej, 

w miejscu pobytu pacjenta innym niż miejsce zatrudnienia":

Podkreślenia wymaga, że zatrudnienie pielęgniarki w domu 

pomocy społecznej, nie ma żadnego związku z udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na podstawie umów zawieranych przez Fundusz 

ze świadczeniodawcami. Zatem zatrudnienie to, nie daje 

pielęgniarce uprawnień do udzielania świadczeń pielęgniar-

skiej opieki długoterminowej domowej zarówno na rzecz pod-

opiecznych danego domu pomocy społecznej, jak też zamie-

szkałych poza nim.

Wyjaśniam jednocześnie, że Fundusz nie gromadzi informacji 

o miejscach zatrudnienia pielęgniarek zgłaszanych przez 

świadczeniodawców do realizacji umów i nie jest stroną w pro-

cesie decyzyjnym dotyczącym kwestii zatrudnienia personelu 

u świadczeniodawców. Wymaga natomiast, aby świadczenio-

dawcy w stosunku do osób zgłaszanych do realizacji umów, 

w celu zapewnienia świadczeniobiorcom dostępności do 

świadczeń określonej ich warunkami, przestrzegali przepisu 

§ 6 ust. 4 OWU. Pomimo, że przepis ten nie wskazuje na 

jednostki pomocy społecznej, czy też inne jednostki nie 

będące świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 

pkt 41 ustawy, stosować go należy odpowiednio.

Zwracam jednocześnie uwagę, że zgodnie z przepisami § 36 

ust. 6 OWU, w przypadku stwierdzenia przez Fundusz w toku 

prowadzonej kontroli realizacji umowy, przerwy w udzielaniu 

świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożli-

wiających Funduszowi wywiązanie się z terminowego i peł-

nego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać 

umowę w części albo w całości bez okresu wypowiedzenia.

W nawiązaniu do prośby o przekazanie informacji o świadcze-

niach wykonanych w 2012 r. przez pielęgniarki poz, położne 

poz, pielęgniarki szkolne oraz pielęgniarki długoterminowej 

opieki domowej, w załączeniu przesyłam odnośne zestawienia 

obrazujące wykonanie świadczeń objętych obowiązkiem 

sprawozdawczym z realizacji umów.

z poważaniem

p.o. Zastępcy Dyrektora

Departamentu Opieki Zdrowotnej

Narodowego Funduszu Zdrowia

Leszek Szalak
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ANALIZA WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH 
DOTYCZĄCYCH KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD WE 
WSZYSTKICH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI 

LECZNICZEJ, WYMAGAJĄCE UZUPEŁNIENIA 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 

– stan prawny 10 stycznia 2013 roku 

Opracowała: Jolanta Kubajka-Piotrowska; Dział 
merytoryczny w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek 

i Położnych; Konsultacja merytoryczna Tadeusz Wadas 
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Wprowadzenie 
Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej na określonych 
stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatkowych wyma-
gań kwalifikacyjnych. Zmiany w obowiązujących przepisach 
prawa w ochronie zdrowia spowodowały, iż pielęgniarki, 
położne, by pozostać na obecnych stanowiskach pracy muszą 
dostosować kwalifikacje zawodowe do określonych wymagań. 
Celem niniejszego opracowania było przygotowanie wykazu 
stanowisk pracy pielęgniarek i położnych występujących we 
wszystkich dziedzinach działalności leczniczej, które wyma-
gają uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa 
w tym zakresie. 
Dokonano przeglądu aktów prawnych, regulujących organiza-
cję oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej. Z powyższych wyłoniono te 
stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty 
graniczne w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. 

I. Akty prawne regulujące kwalifikacje zawodowe pielę-
gniarek i położnych na poszczególnych stanowiskach pracy, 
z uwzględnieniem dat granicznych na uzupełnienie kwalifikacji 
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 
896) 
2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, 
poz. 1570 ze zm.) 
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 
roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1086) 
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (Dz. U. Nr 108, poz. 706)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r 
w sprawie standardów postępowania medycznego w dzie-
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013r., 
poz. 15)
6) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny 
pracy (j.t. Dz. U. z 2004r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.) 
7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 
roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których 
wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga 
posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, poz. 
1223) 
8) Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr191, poz.1410 ze zm.) 
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Przedruk z Dziennika Gazety Prawnej, 3 czerwca 2013, nr 105

Jak napisać pracę magisterską, żeby 
nie była ona plagiatem.

Każda praca dyplomowa może opierać się na już 
rozpowszechnionych publikacjach książkowych i arty-
kułach z czasopism. Trzeba pamiętać o prawidłowym 
oznaczeniu cytatów. Ich przywłaszczenie jest karalne.

Czy ustawy są chronione jak inne utwory?
Piszę pracę magisterską dotyczącą zagadnień praw-
nych. Korzystam z ustaw i orzecznictwa z interneto-
wych baz prawniczych. Czy dokumenty te są chronio-
ne tak jak inne utwory?
NIE Studenci przygotowujący prace na wydziałach prawa 
i administracji bądź też innych kierunkach korzystają nie tylko 
z tekstów naukowych, komentarzy znanych prawników, ale 
przede wszystkim z aktów prawnych, orzecznictwa sądów i ich 
projektów. Nie są one chronione prawem autorskimi mogą być 
wykorzystywane bez powoływania się na ich autora i źródło. 

Zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowią przedmiotu 
prawa autorskiego akty normatywne lub ich urzędowe 
projekty, urzędowe dokumenty, opublikowane opisy paten-
towe lub ochronne oraz proste informacje prasowe. Inaczej 
muszą być jednak traktowane komentarze, monografie, głosy 
i praktyczne wyjaśnienia. Są one chronione przez prawo 
autorskie, w związku z czym można je wykorzystywać tylko 
w granicach dozwolonego użytku w ramach prawa cytatu
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy muszę wskazać adres strony internetowej
W trakcie zbierania materiałów do pracy licencjackiej 
czerpałem także z treści znalezionych w Internecie, 
pod którymi nie wskazano autora. Czy one także 
podlegają ochronie prawnej?
TAK Za utwór chroniony prawami autorskimi należy uważać 
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
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DRUKI MEDYCZNE

ARTYUŁY BIUROWE

KUPONY REKUS

wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie 
nie dokonuje rozróżnień w zakresie ochrony w zależności od 
wartości utworu i uznania, jakim cieszy się autor.
Tak więc wszystko, co oryginalne, np. tekst artykułu, wiado-
mość e-mail lub wpis na forum, zostaje automatycznie objęte 
ochroną prawa autorskiego. Aby jednak ochrona taka była 
możliwa, stworzony utwór musi być możliwy do zidenty-
fikowania jako oryginalne dzieło. Ochrona przysługuje twórcy 
niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca 
nie musi nawet umieszczać w internecie informacji o prawach 
autorskich.
W razie gdy materiały zostały zaczerpnięte ze strony interneto-
wej, należy podać jej adres. Oznaczać trzeba również frag-
menty utworów nieznanych twórców. W takiej sytuacji należy 
podać źródło oraz zamieścić krótką wzmiankę, że powołany 
utwór jest dziełem anonimowego twórcy. Podstawa prawna 
Art. i ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy mogę posługiwać się cytatami z książek
Zamierzam zacząć pisać pracę magisterską. Czy musi 
ona opierać się wyłącznie na stworzonych przeze mnie 
treściach?
NIE Najczęściej promotorzy nie wymagają od studentów, aby 
ich prace dyplomowe opierały się wyłącznie na własnych, 
nowatorskich badaniach. Dlatego prace licencjackie i magi-
sterskie bazują w większości przypadków na dostępnych już 
opracowaniach, monografiach, komentarzach czy artykułach 
prasowych. Studenci mają ustawowe prawo cytowania innych 
twórców. Należy to jednak robić tak, by nie łamać praw 
autorskich. Prawo nie przewiduje żadnych limitów, które 
wskazywałyby wyraźnie, ile procent cytatów można zamieścić 
w pracy dyplomowej. Wszystko zależy od tematu, dziedziny 
nauki i decyzji promotora, który może być zwolennikiem 
obszernych cytatów lub równie dobrze wymagać od studenta 
samodzielności i jak największej własnej inwencji.
Na cytowanie innych autorów pozwala wprost art. 29 prawa 
autorskiego. Zgodnie z nim wolno bez zgody autora przytaczać 
w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpo-
wszechnionych utworów lub drobne utwory w całości Musi to 
jednak być zawsze uzasadnione wyjaśnianiem, analizą kryty-
czną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, a także 
celami dydaktycznymi lub naukowymi.
Podstawa prawna
Art. 29 ust. i ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Czy zawsze muszę oznaczyć użyty fragment
W swojej pracy często powołuję się na jednego autora. 
Czy za każdym razem muszę robić wzmiankę o tym, że 
go cytuję?
TAK Zgodnie z prawem autorskim można korzystać z utworów 
w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia 

imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Wykorzystane treści 
muszą wyraźnie się odznaczać, tak by po ich przeczytaniu było 
wiadomo, który fragment został zaczerpnięty z innego źródła. 
Można to zrobić na różne sposoby, np. oznaczyć cudzysłowem 
lub przypisem. Przypis jest wystarczający, gdy myśl zaczer-
pniętą z innego dzieła wyrażamy własnymi słowami W sytuacji 
gdy w pracy dyplomowej pojawia się dosłownie zaczerpnięty 
fragment cudzego tekstu, poza przypisem należy go konie-
cznie ująć w cudzysłowie.
Ważnym elementem każdej pracy dyplomowej są przypisy. Są 
one oznaczeniem źródeł pojawiających się w pracy informacji 
Przypisy muszą być robione według jednego z góry przyjętego 
schematu. Podstawowym jest ten, który podaje najpierw imię 
lub imiona (zazwyczaj używa się inicjałów) i nazwisko autora, 
następnie po przecinku zapisany kursywą tytuł publikacji a na 
końcu miejsce i rok wydania dzieła oraz stronę, z której zaczer-
pnięto informację (np. J. Kaliński Historia gospodarcza XIX i XX 
w., Warszawa 2004, s. 123). Inaczej będzie skonstruowany 
przypis do artykułu prasowego, gdzie po tytule artykułu 
podajemy tytuł czasopisma (np. P. Szymaniak, Wybór: śmieci 
domowe albo służbowe, „Dziennik Gazeta Prawna", 29-30 ma-
ja 2013 r.). Z kolei powołując się na treści znalezione w inter-
necie, zawsze należy wskazać dokładny link i nie można ogra-
niczać się jedynie do adresu głównego witryny. Tu dodatkowo 
trzeba podać datę, w której znaleźliśmy informację, z uwagi na 
to, że zawartość witryn internetowych ulega często modyfi-
kacji (np. http://www.trochetechniki pl/15-najczesciej-popel-
nianych-bledow-podczas-robienia-zdjec,t,3839.html, 17 mar-
ca 2011 r., a nie http:// www.tro-chetechnikipl/). 
Podstawa prawna 
Art. 23 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy za skopiowanie pracy grożą konsekwencje
Mój kolega zamiast przygotować pracę magisterską 
samodzielnie, skorzystał z pracy napisanej przed kil-
koma laty na innej uczelni Powiedział, że nikt się o tym 
nie dowie, bo wtedy nie było jeszcze systemów anty-
plagiatowych. Czy za takie postępowanie grożą kon-
sekwencje?
TAK Każdy, kto pisząc pracę dyplomową, przywłaszcza sobie 
autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu, popełnia przestępstwo. Grozi za to 
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3. Chociaż większość przestępstw przeciwko 
prawom autorskim jest ścigana na wniosek pokrzywdzonego, 
to przestępstwo plagiatu jest od 1 września 2005 r. ścigane 
z urzędu. Twórca splagiatowanego dzieła może złożyć pozew 
do sądu. Podstawowym roszczeniem jest domaganie się 
zaniechania działań naruszających prawa autorskie. W prakty-
ce do takiego zaniechania dochodzi często po przesłaniu żąda-
nia o usunięcie publikacji będącej plagiatem. Twórca może 
żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa 
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majątkowe, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia 
w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, 
potrójnej wysokości wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. 
Może on też żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli 
działanie naruszającego było zawinione. 
Podstawa prawna 
Art. 79 i 115 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy mogę stracić dyplom wydany przez uczelnię
Słyszałem, że za przedłożenie splagiatowanej pracy 
można stracić tytuł naukowy nawet po wielu latach od 
jego uzyskania. Czy to prawda?
TAK Wprowadzając komisję egzaminacyjną w błąd co do 
autorstwa pracy magisterskiej, student wyłudza dyplom, który 
stwierdza nieprawdziwą okoliczność ukończenia studiów. 
Wtedy oprócz odpowiedzialności karnej i majątkowej nie-
uczciwy student podlega także postępowaniu dyscypli-
narnemu. Może wtedy zostać zawieszony w swoich prawach, 
a także może zostać wstrzymane postępowanie o nadanie mu 
tytułu zawodowego (magistra, inżyniera, licencjata lub innego).
Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym w razie podejrzenia 
popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu 
sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów 
cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego. Jeżeli w jego wyniku zebrany 
materiał potwierdza popełnienie plagiatu, rektor wstrzymuje
postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wyda-
nia orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wymierzenie stu-
dentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub 
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi jedno-
cześnie przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją 
dyscyplinarną. Co do zasady nie można wszcząć postępowania 
dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia uzy-
skania przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasa-
dniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia 
jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten 
nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego 
przestępstwa. Nie stosuje się jednak przedawnienia w odnie-
sieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 
Podstawa prawna 
Art. 214 i 217 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Czy przytaczanie całego utworu jest zabronione
Chciałabym przytoczyć w swojej pracy cały wiersz 
jednego z poetów. Czy jest to zabronione i muszę 
ograniczyć się jedynie do cytatu?
NIE Przy cytowaniu najważniejszy nie jest rozmiar przyta-
czanego utworu, lecz jego relacje z powstającym dziełem i cel 
cytatu. W określonych wypadkach uzasadnione może być 
nawet przytoczenie cudzego utworu w całości, jeżeli następuje 
to w celu wyjaśniania, analizy krytycznej, nauczania lub uzasa-
dnione jest prawami gatunku twórczości Cytowany urywek lub 
cały drobny utwór musi pozostawać w takiej proporcji do 
wkładu własnej twórczości, aby nie było wątpliwości co do 
tego, że powstało własne, samoistne dzieło. Cytat w stosunku 
do całości musi więc odgrywać rolę podrzędną. 
Podstawa
Wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 
232/2004.

Adam Makosz
adam.makosz@infor.pl
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Emerytury pomostowe tylko dla 
położnych świadczących pracę na 

ostrym dyżurze

Uprawnienia
Tylko położne wykonujące obowiązki na ostrym dyżurze mają 
prawo do pomostówek. I to pod warunkiem, że nie pracują na 
kontraktach.
Te ograniczenia powodują, że część specjalistek ma problemy 
z uzyskaniem uprawnień do pomostówek.
- W wielu szpitalach, chociaż wymagana jest od nich ciągła 
gotowość do świadczenia obowiązków, to jednak ich praca nie 
została zakwalifikowana jako ta wykonywana w szczególnych 
warunkach - alarmuje Urszula Michalska, przewodnicząca 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Społecznej.
Według związkowców ta grupa zawodowa powinna mieć 
prawo do emerytury pomostowej niezależnie od miejsca pracy. 
Innego zdania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
które wskazuje, że obecnie obowiązujące wykazy osób upra-
wnionych są efektem szczegółowych dyskusji w komisji 
trójstronnej oraz prac parlamentarnych z udziałem wybitnych 
ekspertów z zakresu medycyny i ochrony pracy.

Świadczenie nie przysługuje specjalistce 
zatrudnionej na kontrakcie

Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomo-
stowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) prawo do wcze-
śniejszego zakończenia pracy w szczególnym charakterze 
mają min. członkowie zespołów ratownictwa medycznego. 
Także pięć lat przed powszechnym wiekiem emerytalnym 
z pracy mogą zrezygnować lekarze i pielęgniarki zatrudnieni 
w warunkach ostrego dyżuru. Jeśli taki warunek spełniają 
położne, również one są uprawnione do emerytury pomo-
stowej.
W praktyce nie każda taka specjalistka ma zatem prawo do 
wspomnianego świadczenia. MPiPS wskazuje, że zgodnie 
z wyjaśnieniem resortu zdrowia praca w warunkach ostrego 
dyżuru nie tylko dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych 
w trybie nagłym, ale także tych, które są wykonywane w ra-
mach zwykłego czasu pracy, kiedy istnieje bardzo duże praw-
dopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które skutkuje konie-
cznością podjęcia działań w trybie nagłym. Samo zaś pojęcie 
ostrego dyżuru oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, 
które spowoduje konieczność udzielania świadczeń zdro-
wotnych w takim trybie. Nieuchronność tych przypadków po-
woduje, że od pracowników wymagana jest szczególna odpo-
wiedzialność oraz szczególna sprawność psychofizyczna.
MPiPS wskazuje, że w przypadku nieumieszczenia przez pła-
tnika składek danego pracownika w ewidencji wykonujących 
obowiązki w szczególnym charakterze taka osoba ma prawo 
do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli jest 
ona uzasadniona, pracodawca obowiązkowo za taką osobę 
płaci dodatkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- Problemem jest jednak to, że coraz więcej szpitali zawiera 
kontrakty z pielęgniarkami i położnymi. A wtedy prawo do 
emerytur pomostowych tracą nawet osoby znajdujące się już 
w wykazach osób wykonujących prace w szczególnych 
warunkach - dodaje Urszula Michalska.

Bożena Wiktorowska
bozena.wiktorowska@infor.pl
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Uchwały podjęte podczas posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie w dniu 25 czerwca 2013 roku
- Stwierdzono prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i wpi-

sano do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie dwie pielęgniarki.

- Wykreślono z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie jedną indywidualną praktykę położnej. 

- W zaświadczeniach o prawie wykonywania zawodu wpisano 
adnotacje urzędową o zaprzestaniu wykonywania zawodu na 
czas nieokreślony dla czterech pielęgniarek i trzech położnych.

- Przyznano pomoc finansową z Funduszu Ratowania Życia 
i Wypadków Losowych dla czterech pielęgniarek w kwocie 
7,800.00 zł .

- Skierowano na odbycie przeszkolenia jedną pielęgniarkę po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat. 

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie w dniu 31 lipca 2013 roku

- Stwierdzono prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej oraz wpisano do rejestru Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Częstochowie trzy pielęgniarki i dwie 
położne.

- Wykreślono z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie trzy pielęgniarki.

- Wpisano do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie cztery pielęgniarki.

- W zaświadczeniach o prawie wykonywania zawodu wpisano 
adnotacje urzędową o zaprzestaniu wykonywania zawodu na 
czas nieokreślony dla trzech pielęgniarek i jednej położnej.

- Przyznano pomoc finansową z Funduszu Ratowania Życia 
i Wypadków Losowych w kwocie 6,000.00 zł dla dwóch 
pielęgniarek.

- Przyznano refundację kosztów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych w kwocie 9,560.00 zł dla szesnastu 
pielęgniarek.

Kalendarium Czerwiec sierpień 2013r

Informacje

24.07.2011r. W siedzibie OlPiP odbyło się zebranie organi-
zacyjne kandydatów na szkolenia specjalizacyjne na lata 2013/ 
2015.
30.07.2013r. W siedzibie OlPiP odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych. Rozpatrzono 
pozytywnie dwa wnioski na łączną kwotę 6.000 zł.
31.07.2013r. W siedzibie OlPiP odbyło się posiedzenie Komisji 
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Poło-
żnych. Rozpatrzono pozytywnie szesnaście wniosków na łączną 
kwotę 9.560 zł.
31.07.2013r. W siedzibie OlPiP odbyło się posiedzenie Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
31.07.2013r. W siedzibie OlPiP odbył się egzamin końcowy 
przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki 
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
6.08.2013r. Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posie-
dzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych przy NRPiP w Warszawie.
7-8.08.2013r. W siedzibie OlPiP odbyła się kontrola Ośrodka 
Szkoleniowego zlecona przez Prezesa NRPiP. Uwag nie 
stwierdzono.

20.06.2013r. Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w szkoleniu 
poświęconym opiece paliatywnej zorganizowanym przez OIPiP 
w Opolu.
20.06.2013r. W Spółdzielni Pracy „Oświata” odbył się egzamin 
końcowy kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo rodzinne”.
27.06.2013r. Przewodnicząca ORPiP w Częstochowie 
uczestniczyła w XXXIX obradach zwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Częstochowy.
28.06.2013r. W Spółdzielni Pracy „Oświata” odbył się egzamin 
końcowy kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ratunkowe”.
05.07.2013r. W Myszkowie odbył się egzamin końcowy kursu 
specjalistycznego „Prowadzenie porodu w wodzie” zorga-
nizowany przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie.
08.07.2013r. Przewodnicząca ORPiP przeprowadziła wizytację 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego i pielęgniarstwa geriatrycznego. Zajęcia z modułu 
„Badanie fizykalne” odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Neuro-
psychiatrycznym w Lublińcu.
08.07.2013r. Na zaproszenie Urzędu Miasta Częstochowy 
Sekretarz ORPiP wzięła udział w spotkaniu dotyczącym projektu 
„Interprof”.
11.07.2013r. Przewodnicząca ORPiP w Częstochowie uczestni-
czyła w XL obradach zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Informacja z działalności Grupy Roboczej ds. 
zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług oraz 

Grupy Koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji 
zawodowych działających przy Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w związku z rojektowanymi 

zmianami Dyrektywy 2005/36/WE... 

Część Pierwsza 
Legitymacja zawodowa, zgodnie z obecną propozycją, 
nie będzie plastikową ani żadną inną kartą, lecz ele-
ktronicznym dokumentem, który zainteresowany bę-
dzie mógł wydrukować.
Komisja Europejska poinformowała, że specjalista będzie 
mógł złożyć wniosek (wraz z dokumentami) o Elektroniczną 
Legitymację Zawodową w drodze elektronicznej za pomocą 
narzędzia internetowego, które należy jemu udostępnić. 
Dokumentacja utworzona zostanie w systemie wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym IMI (tzw. repozytorium) – 
a dostęp do niej będą miały organy właściwe; specjaliści będą 
mieli dostęp do dokumentów tylko przez organy właściwe. 
Wszystkie katalogi znajdowałyby, się w systemie IMI z do-
stępem zastrzeżonym wyłącznie dla właściwego organu 
w państwie pochodzenia i przyjmującym. W państwie 
pochodzenia dokonywana byłaby walidacja (potwierdzenie 
zgodności dokumentów i prawa wykonywania zawodu).
KE zwróciła się do państw członkowskich o wskazanie 
kosztów, które obecnie są ponoszone w postępowaniu o uzna-
nie kwalifikacji w czterech wybranych zawodach (pielęgniarka, 
inżynier budownictwa, przewodnik po górach, fizjoterapeuta). 
Koszty są bardzo zróżnicowane w państwach członkowskich. 
W niektórych wydanie decyzji jest bezpłatne, w innych wiąże 
się z opłatą. Ponadto, różna jest praktyka oceny dokumentów, 
np. czasem dokonują jej eksperci wewnętrzni właściwego 
organu, a czasem zewnętrzni, z czym wiążą się dodatkowe ko-
szty dla organu właściwego. Także w przypadku stażu 
adaptacyjnego niektóre osoby pracują za wynagrodzeniem, 
a inne nie. Przy tej okazji wyraźnie można zauważyć, które 
państwa są przede wszystkim „wysyłającymi", a które „przyj-
mującymi". KE uważa, że wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej nie powinno wiązać się z wyższymi niż obecnie 
kosztami, a właściwie mogłoby nawet je zmniejszyć. Komisja 
Europejska poinformowała, że nie sprzeciwia się pobieraniu 
opłat, państwa członkowskie powinny tę kwestię prze-



Przedstawiciel Polski podziękował Prezydencji Cypryjskiej za 
nowy tekst i przypomniał jednocześnie, że wniosek Polski 
o zmianę zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek 
został złożony i przedstawiony członkom Grupy w czerwcu, tj. 
6 miesięcy temu. Przez ten czas odbywały się konsultacje 
dwustronne z kilkoma zainteresowanymi państwami. Wszy-
stkie kwestie zostały wyjaśnione. Polska uzyskała poparcie od 
wielu państw.
W zakresie wniosku Polski dotyczącego wykreślenia art. 33 
ust. 2 (specjalne prawa nabyte dla polskich pielęgniarek) 
prezydencja Irlandzka powiedziała, że Komisja IMCO także 
przegłosowała taką samą poprawkę, więc tekst PE i obecny 
tekst Rady są w tym zakresie spójne. Nie było dyskusji.
Prezydencja Irlandzka poinformowała, że Komisja IMCO 
przegłosowała również poprawkę dot. zmiany zasad uzna-
wania kwalifikacji polskich położnych na zasadzie praw na-
bytych (wykreślenie ust. 3 w art. 43, analogicznie jak w przy-
padku pielęgniarek) i zapytała państwa członkowskie o opinię; 
żadne państwo nie zgłosiło zastrzeżenia. Należy jednak liczyć 
się z taką możliwością na kolejnym spotkaniu, bo analiza po-
prawek Parlamentu Europejskiego dopiero się rozpoczęła.
Przedstawiciel Polski wyjaśnił, że dotąd w Grupie roboczej nie 
było dyskusji na temat zmiany zasad uznawania kwalifikacji 
polskich położnych (specjalny wymóg doświadczenia 5 z 7 lat 
zamiast ogólnej zasady praw nabytych przewidującej 3 lata 
z 5). Parlament Europejski zaproponował poprawkę nr 114 po-
legającą na usunięciu ust. 3, co oznaczałoby, że polskie 
położne podlegałyby ogólnej zasadzie zapisanej w art. 23.
Polska popiera tę poprawkę. Przedstawiciel Polski zwrócił się 
do państw członkowskich, by także ją poparły, argumentując, 
że jest to analogiczna zmiana, jak w przypadku pielęgniarek. 
Jednak położne to znacznie mniejsza grupa zawodowa, mniej 
mobilna. Prawa nabyte dotyczą położnych, które kształciły się 
w szkołach ponad średnich (policealnych), a ostatni abso-
lwenci ukończyli je w roku szkolnym 2003/04, czyli przed wej-
ściem Polski do UE. Część ukończyła studia pomostowe. 
Obecnie (i od wielu lat) kształcenie położnych jest prowadzone 
wyłącznie w szkolnictwie wyższym. Zatem przyjęcie poprawki 
oznacza właściwie tylko zmianę wymogu doświadczenia (ró-
żnica 2 lat). Polska zadeklarowała gotowość do dwustronnych 
wyjaśnień, jeśli zajdzie taka potrzeba. Komisja Europejska 
zaproponowała, by poprawka była rozpatrzona w trilogu.
W kwestii znajomości języków przedstawiciel Polski poi-
nformował, że Polska preferuje wymóg kontroli jednego z ję-
zyków oficjalnych państwa przyjmującego.
Wg Komisji Europejskiej kontrola języka może odbywać się 
dopiero po uznaniu kwalifikacji; powinna być ona propor-
cjonalna i nie wychodzić poza to co jest konieczne. Komisja 
Europejska jest przeciwna systematycznej kontroli językowej; 
np. w przypadku lekarza w pierwszej kolejności powinno spra-
wdzić się dyplom a następnie umiejętności językowe, odwro-
tna kolejność podważałaby system automatycznego uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli chodzi o możliwość 
sprawdzania języków narodowych funkcjonujących w jednym 
państwie, to Komisja Europejska nie widzi w tym prawi-
dłowości. Jednakże biorąc pod uwagę wypowiedź Luksem-
burgu, że znajomość tylko jednego języka z oficjalnych naro-
dowych języków w Luksemburgu w zawodach dot. sektora 
zdrowia, mogłaby naruszyć cały system, Komisja Europejska 
rozważy włączenie zapisu do odpowiedniego motywu pro-
porcji, mówiącego o podjęciu nauki drugiego języka. W opinii 
Malty – to każde państwo powinno decydować o wymogu 
znajomości języków obowiązujących w danym państwie.
Komisja Europejska wskazała również na duże zapotrze-
bowanie obywateli na ośrodek informacyjno-edukacyjny 
(wsparcia), w którym mogliby „na żywo” porozmawiać o pro-
blemach z uznaniem kwalifikacji i uzyskać wsparcie. Rozumie, 
że to koszt dla państw członkowskich, ale kosztem są także 
trudności obywateli w korzystaniu ze swoich praw.
W kwestii kształcenia pielęgniarek przedstawiciel Polski 
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analizować, ponieważ jest to istotna sprawa dla obywateli, 
którzy z pewnością o to będą pytać. Do kwestii opłat KE ma 
podejście elastyczne, jednak opłaty, tak jak wskazuje to art. 4a 
ust. 7 powinny być rozsądne.
KE nawiązała do zabezpieczeń w dyrektywie w odniesieniu do 
przekazywanych przez państwa członkowskie dokumentów do 
wydania legitymacji. To w gestii państwa członkowskiego leży 
powołanie organu właściwego do wystawiania legitymacji 
zawodowej; może nim zostać również instytucja prywatna, 
która powinna posiadać takie same uprawnienia jak instytucja 
państwowa. Komisja podniosła również kwestię zaufania do 
rodzimego państwa członkowskiego. Jednakże istnieje zawsze 
możliwość interwencji, w tym również KE. KE poinformowała, 
że im większa możliwość ingerowania przyjmującego państwa 
członkowskiego, tym mniejsza efektywność dla całego pro-
cesu uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie 
legitymacji zawodowej.
W związku z wydaniem ELZ terminy uznania kwalifikacji 
zawodowych mają ulec znacznemu skróceniu: uznanie kwali-
fikacji automatyczne (1,5 miesiąca), system ogólny (2,5 mie-
siąca), świadczenie usług bez sprawdzenia kwalifikacji (pro-
ponuje się 2 tygodnie – w przypadku tego terminu nie ma 
jednak aktualnie zupełnej pewności prawnej).
Karta w formie elektronicznego certyfikatu miałaby zawierać 
jedynie podstawowe informacje (imię i nazwisko, data i miej-
sce urodzenia, system uznawania kwalifikacji/świadczenia 
usług wg którego została przyznana, zaangażowane organy 
właściwe, numer, elementy zabezpieczające autentyczność), 
natomiast wszelkie szczegóły dot. kwalifikacji byłyby w dossier 
dokumentów, dostępnym jedynie organom właściwym po-
przez IMI.
Jeśli chodzi o wprowadzenie terminu przetrzymywania da-
nych, KE uważa że istnieje już odniesienie do terminu w rozpo-
rządzeniu IMI. Dane mogą być przechowywane maksymalnie 
18 miesięcy; 3 lata po formalnym zakończeniu sprawy.

CZĘŚĆ DRUGA
Uznawanie Kwalifikacji Zawodowych
Komisja Europejska poinformowała, że Polska przekazała notę 
w sprawie zmiany zasad uznawania kwalifikacji zawodowych 
polskich pielęgniarek. 
Przedstawiciel PL poinformował o przekazanym przez Sekre-
tariat Rady UE, bezpośrednio przed niniejszym spotkaniem, 
noty (wniosku) w sprawie wprowadzenia do dyrektywy 
2005/36/WE przepisów, które umożliwią:
1) automatyczne uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek 
– absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw naby-
tych),
2) zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – 
absolwentek szkół pomaturalnych polegającą na skróceniu 
wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata 
z ostatnich 5 lat zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat).
Dodatkowo przedstawiciel Polski poinformował o konieczności 
wprowadzenia dostosowań technicznych do art. 33 ust. 3 (pie-
lęgniarki) związanych z wejściem w życie nowej ustawy o za-
wodzie pielęgniarki i położnej oraz pracami nad rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie studiów pomostowych. 
Podobnych korekt technicznych będzie wymagał art. 43 ust. 4 
(położne).
Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że zapro-
ponowane przez Polskę zmiany będą mogły wejść w życie 
w 2015 r., tj. w roku transpozycji (11 lat po okresie przystą-
pienia PL do UE).
Przedstawiciel Polski zwrócił uwagę, że żaden z krajów nie 
odniósł się negatywnie do propozycji Polskiej, a więcej niż 
połowa wyraziła dla niej poparcie. Delegacja polska zwróciła 
się więc do Prezydencji Cypryjskiej o włączenie propozycji 
Polskiej do kolejnej wersji tekstu dyrektywy z odnotowanymi 
dotychczas wynikami negocjacji. Prezydencja Cypryjska 
potwierdziła, że tak się stanie.
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poinformował, że dla Polski najistotniejsze są uzyskiwane 
kwalifikacje, ma dość otwarte stanowisko odnośnie różnych 
problemów dotyczących kształcenia pielęgniarek w Europie.

CZĘŚĆ TRZECIA
KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MECHA-
NIZM OSTRZEGANIA
W trakcie negocjacji nad planowanymi zmianami w Dyre-
ktywie 2005/36/WE Niemcy zaproponowały dwie ścieżki 
kształcenia:
- na bazie kształcenia ogólnego trwającego min. 10 lat 
dającego dostęp do kształcenia zawodowego - poparcie Malty, 
Węgier, Luksemburga, Rumunii; zastrzeżenia Wielkiej Brytanii 
(brak ostatecznego stanowiska), Szwecja (wolą 12 lat), 
Austria i Włochy (mogą się zgodzić, ale w przyszłości ma być 
12; trzeba przecież znaleźć kompromis, choć we Włoszech 
kształcenie bazowe wynosi 13 lat), Słowacja, Czechy.
- na bazie 12 lat kształcenia ogólnego dającego dostęp do 
szkolnictwa wyższego (w pierwotnej propozycji KE była tylko 
ta ścieżka).
Polska w dotychczasowych konsultacjach opowiadała się za 
wymogiem 12 lat kształcenia ogólnego jako bazowego dla 
podjęcia kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Ten wymóg jest 
w Polsce spełniony, a kształcenie obecnie odbywa się na 
poziomie studiów wyższych.
W przeszłości jednak w Polsce było prowadzone kształcenie 
pielęgniarek na poziomie szkoły średniej i policealnej. Niektóre 
państwa wciąż mają kształcenie na poziomie zawodowym.
Mając na uwadze ich szczególną sytuację, Polska może 
poprzeć dwie ścieżki kształcenia (NB: jest to warunek dla 
poparcia polskiego wniosku przez Niemcy - wzajemność).
Komisja Europejska stwierdziła, że dostrzega przełom w dy-
skusji. Możliwość kształcenia na bazie 10 lat z pewnością nie 
oznacza, że chcemy obniżyć poziom zawodu. Przepisy 
uzupełniono o listę kompetencji, które muszą być nabyte 
w trakcie kształcenia, co KE uważa za bardzo istotne. Odnośnie 
odwołania do ECTS KE podkreśliła, że jest ono opcjonalne, 
natomiast ECTYET nie może być wprowadzone do dyrektywy.
KE opowiada się także za wymogiem 12 lat kształcenia 
ogólnego w przypadku położnych.
Niemcy mają 10-letnie kształcenie położnych i musiałoby 
zwiększyć do 12 lat, co wiązałoby się z dużymi kosztami 
i zmianami w systemie szkolnictwa (wszystkie szkoły zawo-
dowe musiałyby zostać zreformowane), więc postulują 7-letni 
okres przejściowy. Luksemburg poparł Niemcy, choć już 
wprowadził zmiany do systemu. KE będzie oczekiwała na 
sygnały z Niemiec odnośnie pakietu wdrożeniowego.
W opinii KE bazowe kompetencje to dodatkowy element, 
najważniejszy jest czas trwania kształcenia; przy pielę-
gniarkach jest duże zróżnicowanie dróg kształcenia, ale np. dla 
lekarzy KE nie widzi potrzeby zmiany listy; debata o aktach 
delegowanych będzie kontynuowana. Ponieważ nie ma dużych 
różnic merytorycznych w stosunku do tekstu Rady doty-
czącego kompetencji kluczowych, można by zacząć od tekstu 
PE; kompetencje to kluczowy element dla placówek prowa-
dzących kształcenie, by mogły oferować odpowiedniej jakości 
programy dla pielęgniarek.
Polska jest przeciwna regulowaniu w dyrektywie rynku we-
wnętrznego obowiązku wprowadzenia kształcenia ustawi-
cznego dla zawodów medycznych sektorowych, Jest to 
regulowane przepisami krajowymi. Ponadto nadzór nad 
instytucjami prowadzącymi kształcenie ustawiczne przez 
instytucję zrzeszoną w EQAR będzie niemożliwy do zreali-
zowania, gdyż takie kursy prowadzą nie tylko uczelnie, ale 
i instytucje czy firmy, które nie podlegają nadzorowi instytucji 
zrzeszonych w EQAR (w PL tylko PKA jest członkiem EQAR).
W opinii Polski mechanizm ostrzegania, powinien dotyczyć 
decyzji już prawomocnych/wykonalnych. Ostrzeżenie powin-
no być przesyłane wtedy, gdy przedstawiciel zawodu, na pod-
stawie zastosowanych środków prawnych, nie może wyko-

nywać zawodu na terytorium własnego państwa (samo 
rozpoczęcie postępowania nie oznacza automatycznie zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu). W przypadku kar orze-
kanych przez sąd nie ma obowiązku natychmiastowego prze-
kazywania informacji organowi właściwemu przez sąd - nie ma 
więc gwarancji utrzymania 3-dniowego terminu (przypis ma 
poparcie Grecji).

Materiał przygotował:
Klaudiusz Sigiel

Asystent ds. prawnych 
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ostatnia szansa dla pielęgniarek na 
bezpłatne studia pomostowe

Notatka z udziału w konferencji informacyjno-szkoleniowej

W dniu 11 czerwca 2013r. odbyła się konferencja podsumo-
wująca dotychczasową realizację kształcenia zawodowego 
w ramach Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe 
pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 
współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, Działanie 2.3 
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz 
poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
Od początku projektu do 28 lutego 2013r. studia rozpoczęło 
30721 pielęgniarek i położnych, a ukończyło 23 936 osób. Do 
końca realizacji projektu planowany jest nabór około 5000 
osób w roku akademickim 2013/2014, które rozpoczną się 
w październiku 2013r. Prowadzone są także prace związane 
z pozyskaniem środków na wiosenny nabór 2014r. dla około 
3000 osób. 

Notatkę sporządziła Teresa Kuziara – członek NRPiP.

Kącik edukacyjny!

Szanowne Koleżanki i Koledzy !
Kontynuujemy publikację kącika sprawdzającego naszą 
wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. W każdym 
numerze Biuletynu Informacyjnego będziemy zamieszczać 
10 pytań z różnych dziedzin pielęgniarstwa. Uwaga! Jedna 
odpowiedź jest poprawna.
Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań i udzielaniu 
odpowiedzi.

Zadanie 1.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stoso-
wanie produktów:
A. o indeksie glikemicznym < 50%,
B. o indeksie glikemicznym > 50%,
C. węglowodanów prostych i złożonych,
D. tylko węglowodanów prostych.

Informacje
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Zadanie 2.
Grypę wywołują wirusy z rodziny:
A. Togovirdae,
B. Orthomyxovirdae,
C. Retrovirdae,
D. Herpesvirdae.
Zadanie 3. 
Czynnikiem predysponującym do rozwoju szpitalnego zapa-
lenia płuc jest:
A. obecność sztucznych implantów,
B. długotrwałe cewnikowanie,
C. niedokwaśność soku żołądkowego,
D. nadkwaśność soku żołądkowego.
Zadanie 4.
Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się 
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:
A. ok 3 tygodnie,
B. ok 6 tygodni,
C. ok 6 miesięcy,
D. ok 3 miesiące.
Zadanie 5.
U 4-miesięcznego dziecka rozpoznano mózgowe porażenie 
dziecięce. Podstawowym warunkiem kształtowania właści-
wych postaw u rodziców dziecka jest:
A. pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego,
B. umieszczenie dziecka w ośrodku specjalnym,
C. pomniejszanie wagi problemu,
D. pomoc w społecznym przystosowaniu się do nowej sytuacji.
Zadanie 6.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem dokarmienia naturalnego 
u 2 miesięcznego dziecka jest wystąpienie:
A. choroby atopowej u matki,
B. alergii pokarmowej dziecka,
C. galaktozemii dziecka,
D. leczenie matki heparyną.
Zadanie 7.
Gorączka, przekraczająca 40°C głębokiej temperatury ciała, 
utrata potliwości, zaburzenia wzroku, bóle i zawroty głowy oraz 
drgawki, to stan nagłego zagrożenia życia charakterystyczny dla:
A. złośliwego zespołu neuroleptycznego,
B. hipertermii złośliwej,
C. tężyczki,
D. udaru cieplnego.
Zadanie 8.
Najbardziej skuteczną metodą leczenia ciężkiego zatrucia 
tlenkiem węgla jest:
A. umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B. pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C. podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D. pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.
Zadanie 9.
Demografia jest nauką o:
A. rozwoju i sytuacji społeczno-zawodowej ludności oraz 
rozprzestrzenianiu się chorób,
B. populacji ludzkiej, o jej rozwoju, strukturze biologicznej i 
społecznej,
C. stanie zdrowia populacji ludzkiej i rozwoju gospodarczym 
społeczeństwa,
D. sposobie badania zjawisk biologicznych, kulturowych i 
społecznych w populacji.
Zadanie 10.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:
A. nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B. zespół wyniszczenia nowotworowego,
C. zaburzenia połykania,
D. utratę łaknienia.

Informacje

KONKURSY !

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15

zamierza ogłosić konkurs na stanowiska:
1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego
2. Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego
4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensy-

wnej Terapii
5. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego

Więcej informacji u organizatora

Oferta kursów i szkoleń organizowanych 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE - Specjalizacje
1. Pielęgniarstwo chirurgiczne 
2. Pielęgniarstwo operacyjne
3. Pielęgniarstwo geriatryczne
4. Pielęgniarstwo zachowawcze 
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne
7. Pielęgniarstwo ginekologiczne
8. Pielęgniarstwo położnicze
9. Pielęgniarstwo kardiologiczne
10. Pielęgniarstwo nefrologiczne 
11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
12. Pielęgniarstwo pediatryczne

KURSY KWALIFIKACYJNE
1. Pielęgniarstwo zachowawcze
2. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne 
4. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
5. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne 
7. Pielęgniarstwo pediatryczne
8. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
9. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
10. Pielęgniarstwo ratunkowe

KURSY SPECJALISTYCZNE
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
Nr 03/07
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 01/11
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka Nr 01/07
4. Leczenie ran Nr 11/07– kurs dla pielęgniarek 
5. Leczenie ran Nr 12/07– kurs dla położnych 
6. Szczepienia ochronne Nr 03/08 
7. Szczepienia ochronne noworodków Nr 04/08 
8. Podstawy dializoterapii Nr 08/07 
9. Podstawy opieki paliatywnej Nr 05/07
10. Edukator w cukrzycy Nr 02/11
11. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Nr 06/07
12. Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych 
u dorosłych 
13. Prowadzenie porodu w wodzie
14. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego me-
chanicznie Nr 05/10

SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE
1. Zasady dezynfekcji i sterylizacji 
2. Cewnikowanie pęcherza moczowego 
3. Badanie tętna płodu- zapis kardiotokografii 
4. Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego
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SZKOLENIA JEDNODNIOWE
 1. Postępowanie w stanach zagrożenia życia 
2 Leczenie ran przewlekłych przy zastosowaniu specjali-
stycznych opatrunków
3 Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniar-
kę
4 Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich w świetle 
obowiązującego prawa
5 Kompresjoterapia w przewlekłej niewydolności żylnej 
i obrzęku limfatycznym

Warunkiem rozpoczęcia każdego z kursów jest uczestnictwo 
min. 20 osób.

Częstochowa 08 lipiec 2013 rok

Odpowiedź Pani Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Małgorzaty Handzlik na 

zadane pytanie dotyczące uznawania 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które 
ukończyły Licea Medyczne przed wejściem 

Polski do UE w 2004 roku.

Chciałabym przekazać, iż jeszcze nie potwierdzono ostate-
cznie uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. 
Negocjacje nad dokumentem zakończyły się kilkanaście dni 
temu. Wygląda na to, że moje poprawki wywalczone w marcu 
br. znalazły poparcie, dzięki czemu polskie pielęgniarki będą 
miały uznawane kwalifikacje zawodowe na takich samych za-
sadach jak wszystkie inne pielęgniarki w Unii Europejskiej. De-
cydujące będzie głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu, 
które zaplanowane jest na wrzesień tak, więc po wakacjach 
powinno się wszystko wyjaśnić.

Małgorzata Handzlik

Informacje

„Ci którzy nas opuścili, nie odeszli
są nadal z nami są wciąż obecni, choć niewidzialni.”

Łączymy się z Tobą w smutku…..

Koleżance Bożenie Karoń 
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Taty
składa

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 „Bliscy naszemu sercu, 
zawsze pozostaną głęboko w naszej pamięci…” 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci 

Taty
Koleżance Bożenie Karoń 

składają koleżanki z Przychodni i Oddziałów
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 

,,Gdyby miłość mogła uzdrowić,
a łzy wskrzeszać byłabyś z nami "

W dniu 1.07.2013 roku po długiej walce z chorobą
odeszła nasza koleżanka

BARBARA FALANA
pielęgniarka i długoletni pracownik

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
wyrazy współczucia Rodzinie 

składają
Dyrekcja i Pielęgniarki Miejskiego Szpitala Zespolonego

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”

Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę Pielęgniarkę

Barbarę Falana
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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Firma Family Service „PELARGOS” przeprowadziła dla pielęgniarek i położnych wykłady 
nt: „Rany i odparzenia – pielęgnacja i leczenie /małe dziecko/. Kolka u niemowląt”.

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dnia 14 czerwca 2013 roku.

Spotkanie szkoleniowe nt. „Kompresjoterapia w przewlekłej niewydolności żylnej i obrzęku limfatycznym”
Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dnia 11 czerwca 2013 roku.



Wykłady z „Badań fizykalnych” podczas szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Lubliniec dnia 8 lipca 2013 roku.

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego „Prowadzenie porodu w wodzie”.
Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Myszków dnia 5 lipca 2013 roku.


