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Koleżanki 
i Koledzy,

ze względu na 
dużą dynamikę 
wydarzeń wokół 
naszych Zawo-
dów Pielęgniarki 
i Położnej, prze-
kazuję w Państwa 
ręce informacje 
bieżące. Musimy 
być świadomi jak 

wiele jest zagrożeń dotyczących naszych 
wspólnych samorządowych zawodowych 
osiągnięć. Zależy nam na dalszym rozwo-
ju Pielęgniarstwa lecz niestety nie wszyscy 
podzielają te poglądy i postępują wręcz 
w odwrotnym kierunku. Dlatego pragnę 
podkreślić, że informacje zawarte w tym 
biuletynie oraz podjęte na tej kanwie dzia-
łania są kluczowym obszarem do obrania 
kierunku Polskiego Pielęgniarstwa. 

Dawna medycyna pozwalała nam na 
kształcenie się w liceach i studium police-
alnym – to był wspaniały poziom kształ-
cenia uszyty na dawną miarę. Dzisiejsze 
wymagania natomiast warunkują nowe 
okoliczności. Nie wracajmy zatem, na-
wet mimo wielkiego sentymentu (jak ob-
serwuję), do personelu średniego, a wraz 
z tym - do obniżenia wynagrodzeń. Pewne 
jest bowiem, że zawodowe szkoły branżo-
we nie będą gwarancją podwyżki rangi, 
wzrostu uprawnień i pensji.

Słowo wstępne
mgr Anna Czarnecka
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OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1500

piątek – bez interesantów
tel. 58 320-06-82

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

Koordynator ds. Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Prezydium
Protokół z zebrania Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 30 września 2016 r.
W dniu 17 października 2016 roku odby-
ło się zebranie Prezydium ORPiP w Gdań-
sku. W zebraniu wzięło udział 7 osób, 
Członków Prezydium. Zebranie przebiega-
ło w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 204/VII P/16 w spra-
wie pomocy finansowej dla członków 
samorządu innych Izb (Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Go-
rzowie Wielkopolskim). Pomoc finan-
sowa została przyznana w wysokości 
200 zł.

5. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
205/VII P/16 w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli samorządu do 
prac w komisji postępowania kwa-
lifikacyjnego w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC sp. z o.o.:

 – kurs specjalistyczny w zakresie 
Endoskopia;

 – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki .

Komisji postępowania egzaminacyj-

nego w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez PULS-
-MEDIC sp. z o.o.:
 – kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa dla pielę-
gniarek i położnych;

 – kurs specjalistyczny w zakresie 
Szczepień ochronnych program 
dla pielęgniarek;

 – kurs specjalistyczny w zakresie 
Wykonywania i interpretacji zapi-
su elektrokardiograficznego.

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
206/VII P/16 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli do udziału w pracach 
komisji postępowania kwalifikacyj-
nego w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda:
 – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

Ochrona zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek,

 – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwa onkologicznego 
dla pielęgniarek.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 207/VII P/16 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. PULS-ME-
DIC Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 23; 
80-809 Gdańsk. Kurs specjalistyczny 
Endoskopia dla pielęgniarek.

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Oku-
listycznego w sprawie uwolnienia 
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środków finansowych na szkolenie 
organizowane 28 listopada 2016 r., po-
święcone podawaniu środków kontra-
stowych w okulistycznych badaniach 
diagnostycznych. Temat szkolenia 
,,Dokumentowanie działań pielęgniar-
skich w okulistycznych pracowniach 
diagnostycznych”. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 208/VII P/16 w tej 
sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Wiceprzewod-
niczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku o sfinansowa-
nie uczestnictwa w V Międzynarodo-
wym Kongresie,,Razem łatwiej”, któ-
ry odbędzie się w dniach 1-3grudnia 
2016 roku w Kołobrzegu. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 209/VII 
P/16 w tej sprawie.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 277/Z/
VII/2016 do Uchwały Nr 287/Z/
VII/2016 .Stwierdzenia i wpisy – 3, 
wykreślenia z rejestru – 3 (w tym 1 po-
łożna), wpis do rejestru – 5.

11. Pani Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska przybliżyła 
propozycję ,,E-platformy”, która zo-
stanie przedstawiona i przedyskutowa-
na na zebraniu Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. 

12. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka:
 – przedstawiła projekt Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017 r. – 2020 r.

 – zapoznała Członków Prezydium 
z pismem z Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warsza-
wie, w którym zawarta jest infor-

macja dotycząca nowego systemu 
kształcenia kadry pielęgniarskiej. 
Członkowie Prezydium otrzymali 
kserokopię pisma Ministra Zdro-
wia do Ministra Edukacji Naro-
dowej z prośbą o rozważenie włą-
czenia do systemu oświaty kształ-
cenia w zawodzie pielęgniarki. 
Przekazana została również 
Członkom Prezydium, kseroko-
pia pisma Ministra Zdrowia do-
tyczącego proponowanych zmian 
w prawie oświatowym, związa-
nych z proponowanym nowym 
systemem kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki,

 – omówiła podjęte działania o za-
chowanie prawidłowych schema-
tów organizacyjnych w placów-
kach ochrony zdrowia,

 – poinformowała, że zostały zaktu-
alizowane listy wysyłkowe kalen-
darzy na rok 2017.

13. Członkowie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych posta-
nowili, iż w związku ze zgłoszeniami 
dotyczącymi zatrudniania na oddzia-
łach szpitalnych w miejsce pielęgnia-
rek, ratowników medycznych, Prze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka ustali termin spotkania 
z Dyrektorem Pomorskiego Oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdrowia 
w celu podjęcia działań i dokonania 
kontroli oraz likwidacji nieprawidło-
wości.

14. Zakończenie zebrania.

 Jolanta Zając 
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

 

kalendarium
23-24 września
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Ma-
rzenę Olszewską-Fryc w Ogólnopolskiej 
konferencji pt. ,,Wyzwania dla gastroen-
terologii dziecięcej w kompleksowej tera-
pii schorzeń XXI wieku’’ zorganizowanej 
przez Klinikę Pediatrii i gastroenterologii 
GUM.

28 września
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Ma-
rzenę Olszewską-Fryc w spotkaniu z udzia-
łem przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego odpowiedzialnych za wprowadzenie 
systemów informatycznych i dokumentacji 
pielęgniarskiej w szpitalach w Wojewódz-
twie Pomorskim.

29 września
Udział i reprezentowanie OIPiP przez 
Marzenę Olszewska-Fryc w uroczystości 
immatrykulacji studentów I roku Wydzia-
łu Nauk O Zdrowiu z Oddziałem Pielę-
gniarstwa i Instytutem Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej w roku akademickim 
2016/2017 w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.

3 października
W Bolszewie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w spotkaniu Forum 
ZZ na którym przedstawiła sytuację Pie-
lęgniarek i Położnych w woj. pomorskim. 
Temat zainteresował wszystkich obecnych 
na zebraniu-pielęgniarstwo bowiem doty-
czy każdego kto był lub będzie Pacjentem.

4 października
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
w Sali Herbowej Przewodnicząca Anna 
Czarnecka brała udział w obradach Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
Przewodnicząca przedstawiła wszystkim 
stronom Rady sytuację pielęgniarstwa: 
stereotypy, bariery i możliwości. Prezen-
tacja wzbudziła wielkie zainteresowanie 
wśród słuchaczy.

7 października
Udział Marzeny Olszewskiej-Fryc jako 
przedstawiciela OIPiP w konferencji szko-
leniowej na zaproszenie Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Ręki i Katedry Kliniki 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
GUMed.

8 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodniczące – brały udział w multidy-
scyplinarnej konferencji w DPS w Sopo-
cie (relacja na stronie 7). Przewodnicząca 
przedstawiła prezentację pt. „Prognoza 
demograficzna a sytuacja pielęgniarek 
w woj. pomorskim.”

Udział i reprezentowanie OIPiP przez 
Marzenę Olszewską-Fryc w inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017 w SWPS 
na Uniwersytecie Humanistycznospołecz-
nym w Sopocie.

10-11 października
W Gdańsku Przewodnicząca Anna Czar-
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Konferencja 
multidyscyplinarna w domu 
Pomocy Społecznej w Sopocie

W dniu 8 października 2016 r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Sopocie odbyła się 
Sesja Polskiego Towarzystwa Gerontolo-
gicznego Oddział Gdańsk pt. „Medyczne 
i społeczne aspekty opieki nad pacjentem 
z chorobami otępiennymi”. Gospodarzem 
spotkania była Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Sopocie Agnieszka Cysew-
ska. Do udziału w sesji zostali zaproszeni 
członkowie Towarzystwa Gerontologiczne-
go, kierownicy działów medycznych DPS 

–ów z naszego województwa, lekarze i pie-
lęgniarki współpracujące z Domem. Sesję 
zaszczyciła wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Hanna Zych-
-Cisoń, Radni Miasta Sopotu, Przewodni-
cząca Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzheimera w Sopocie 
– Aleksandra Mieszkowska oraz pracowni-
cy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.
Wśród uczestników spotkania należy rów-
nież wymienić przedstawicieli Okręgowej 

necka i Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc brały udział w konferencji 
krajowej pt. „Problemy epidemiologiczne 
w pediatrii” zorganizowanej przez trzy na-
sze komisje: Komisję ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego, Komisję ds. Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego oraz Komisję 
ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania – działające przy OIPiP 
w Gdańsk. Konferencja była bardzo cie-
kawa, praktyczna i profesjonalna.

13 października
Na zaproszenie Prezes PTPOP oraz człon-
ków Zarządu – Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc brały udział w Forum 
Dyskusyjnym dla Pielęgniarek w Hospi-
cjum im. Ks. E.Dudkiewcza w Gdańsku. 
To bardzo ciekawa i owocna w wiedzę 
oraz wymianę poglądów inicjatywa. 

14 października
Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia 
Menedżerów Pielęgniarstwa Przewod-
nicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w konferencji pt. „Dobre praktyki w pielę-
gniarstwie i położnictwie”. Jako prelegent 
i współzałożyciel KOPiP - Anna Czarnec-
ka przedstawiła prezentację pt. „Kontynu-
acja działań KOPiP”. Konferencja cieszy-
ła się dużym powodzeniem. Bardzo cieka-
we tematy bieżące przedstawiła jako Gość 
Specjalny Pani Prezes NRPiP Zofia Małas. 

15 października
W Kwidzynie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w inauguracji Roku 
Akademickiego Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej. Wspólnie z Przewodniczącym 

Izby z Torunia życzyli studentom owoc-
nego roku.

17 października
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca 
Anna Czarnecka prowadziła obrady Pre-
zydium ORPiP (relacja na stronie 3).

18 października
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w obradach Prezy-
dium NRPiP.

Udział i reprezentowanie OIPiP przez 
Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszew-
ską-Fryc w spotkaniu z okazji ,,Dnia Pa-
trona Ochrony Zdrowia” oraz podczas 
wręczenia przez Prezydenta Miasta Gdyni 
Nagród i wyróżnień dla pielęgniarek i po-
łożnych.

19 października
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka czynnie uczestniczyła w Konwencie 
Przewodniczących Okręgowych Rad Pie-
lęgniarek i Położnych z całej Polski.

26 października 
W Warszawie w siedzibie NRPiP Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w obradach Komisji ds. Warunków 
Pracy i Płacy. Celem spotkania było zaopi-
niowanie projektu ustawy MZ o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych.
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Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku – Przewodniczącą Annę Czarnecką, 
wiceprzewodniczące Marzenę Olszewską 
-Fryc, Danutę Adamczyk-Wiśniewską, 
przewodniczącą Komisji ds. DPS – Danu-
tę Mataczyńską oraz zastępcę Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej – Jolantę 
Stachowicz.
Dyrektor Domu Agnieszka Cysewska z kie-
rownikiem Działu Medyczno-Rehabilita-
cyjnego Izabellą Filińską podziękowały za 
kolejny rok współpracy obfitujący w nowe 
zadania, zdobywania nowych umiejętno-
ści, radzenia z codziennymi wyzwaniami 
i utrzymywania godnych i bezpiecznych 
warunków życia seniorów personelowi 
współpracujących instytucji. Podziękowa-
nia otrzymała m.in. Przewodnicząca Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
– Anna Czarnecka oraz Przewodnicząca 

Komisji ds. DPS przy OIPiP w Gdańsku – 
Danuta Mataczyńska.
Moderatorem sesji był dr n. med. Jerzy 
Foerster – Przewodniczący Gdańskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Geron-
tologicznego. Pierwsza część sesji była 
poświęcona medycznym aspektom opieki, 
natomiast druga społecznemu wymiarowi 
chorób otępiennych.
Program sesji obejmował:
Dr n. med. Ewa Narożańska, „Copernicus” 
Szpital Św. Wojciecha, ,,Różne oblicza sta-
rzejące się mózgu’’
Dr med. Anna Mikosik , Gdański Uniwer-
sytet Medyczny, ,,System kalpaina-kal-
pastatyna czyli od limfocyta do tymocyta 
ludzkiego układu odpornościowego’’
Dr med. Daria Schetz, Gdański Uniwersytet 
Medyczny, „Uzależnienie od leków w śro-
dowisku pacjentów w starszym wieku”
Mgr Inż. Stanisław Malinowski, Polskie 
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Centrum Opieki, ,,Teleopieka we wczesnym 
etapie chorób demencyjnych’’
Dr med. Jerzy Foerster, Gdański Uniwersy-
tet Medyczny, „Leki poprawiające procesy 
poznawcze’’
Prof. UG, dr hab. Piotr Czekanowski, Uni-
wersytet Gdański, ,,Społeczne wymiary cho-
roby Alzheimera, wybrane zagadnienia’’
Mgr Anna Czarnecka, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
,,Prognoza demograficzna, a sytuacja pie-
lęgniarek w województwie pomorskim’’
Mgr Marlena Meyer, gerontopedagog, licen-
cjonowany trener w programie,,Positive Ap-
proach to Care’’ ,,Positive Approach to Care’’ 
– innowacje w edukacji i opiece w chorobach 
Alzheimera i innych formach demencji
Mgr Izabella Pragert, psycholog DPS So-

pot, ,,Alternatywne formy terapii – prezen-
tacja robota Foki Paro’’
Poruszane kwestie cieszyły się dużym za-
interesowaniem obecnych, prowokowa-
ły do pytań i dyskusji, a także poszerzyły 
wiedzę. Wielkie emocje i zainteresowanie 
wzbudził wykład Przewodniczącej OIPiP 
– Anny Czarneckiej, przedstawiła progno-
zy demograficzne oraz sytuację pielęgnia-
rek i położnych w naszym województwie, 
poruszyła kwestie niezwykle interesujące 
i dotyczące bardzo aktualnego problemu, 
z którym boryka się nasze środowisko. 
Innowacją była prezentacja japońskiego 
osobistego robota Foki Paro, pierwszego 
w Polsce, który pracuje z chorymi na Al-
zheimera.

 Izabella Filińska

OIPiP w gdańsku gratuluje rozbudowy 
Szpitala w Tczewie, niezłomności 
i aktywności oraz dni zdrowia
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cO rObIĄ Izby?

Koleżanki i Koledzy, to już nie są prze-
lewki ani żarty. Moje apele dotyczące ko-
nieczności naszej jedności i współdziała-
nia muszą funkcjonować w realu. Każda/y 
z nas z osobna i wspólnie może wiele zro-
bić dla wzmocnienia naszej Marki i wize-
runku Polskiego Pielęgniarstwa oraz zasad 
jego czyli NASZEGO FUNKCJONOWA-
NIA. Z pełną odpowiedzialnością jestem 
zobowiązana napisać, że nasze wielolet-
nie osiągnięcia są zagrożone i musimy się 
mocno skonsolidować oraz wspierać, a nie 
osłabiać np. niekonstruktywną krytyką lub 
nieustającym narzekaniem. 

Koleżanki i Koledzy, by odpowiedzieć 
na ww. tytułowe pytanie, brzmiące częściej 
jako stwierdzenie, że „izby nic nie robią” 
przypomnę, iż często zadawane jest ono 
w podobnych negatywnych insynuacjach 
jak wypowiadanie się krytykantów, że: 
„Pielęgniarki to tylko siedzą i kawę piją...” 
Sami wiecie jak bardzo jest to nieprawdzi-
we, niesprawiedliwe i krzywdzące! Trak-
tujmy siebie poważnie i z szacunkiem. 

Dlatego czuję się odpowiedzialna jako 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku odpo-
wiedzieć na tytułowe pytanie.

By konkretnie opisać naszą szeroką 
działalność na rzecz Pielęgniarek, Pielę-
gniarzy i Położnych i znaczenie OIPiP nie 
można pominąć naszej historii – historii 
walki o rozwój i wzmocnienie Pielęgniar-
stwa w polskim systemie służby zdrowia. 
Inicjatorzy i prekursorzy tej idei mieli głów-
ną myśl przewodnią: podniesienie prestiżu 
naszych zawodów i uczynienie z nas kom-
petentnych partnerów tworzących inter-
dyscyplinarne zespoły medyczne. Biuletyn 
poświęcony tym wydarzeniom wydany zo-
stanie w miesiącu grudniu i będzie podsu-
mowaniem XXV-lecia naszego Samorządu 
Zawodowego. Idea utworzenia Izb Pielę-
gniarskich rozpoczęła się podczas Zjazdu 
Pracowników Służby Zdrowia NSZZ So-
lidarność w Gdańsku w 1989 r. W tym sa-
mym roku podczas obrad Okrągłego Stołu 
(gdy pracownicy mieli wreszcie coś do po-
wiedzenia!), zapisano w załączniku do pro-

tokołu: „W celu obrony interesów zawodo-
wych najliczniejszej grupy wśród zawodów 
medycznych, zespół uznaje za niezbędne 
powołanie izb pielęgniarek i położnych. 
Przygotowanie projektu i przeprowadzenie 
konsultacji w środowisku do 30 czerwca 
1989 r.”. W całej Polsce prężni ludzie two-
rzyli grupy inicjatywne, a następnie Komi-
tety Organizacyjne. W wyniku wytężonej 
ciężkiej pracy społecznej – w 1991 roku 
powstała nasza Korporacja Zawodowa! Na 
czele ORPiP w Gdańsku z ogromnym man-
datem zaufania stanęła Pani Władysława 
Murawska, która do dziś aktywnie służy 
nam pomocą bardzo merytorycznie opiniu-
jąc projekty ustaw i rozporządzeń otrzymy-
wanych z ministerstw.

Ustawowym, wiodącym celem Samo-
rządu Zawodowego jest: 
„Samorząd zawodowy pielęgniarek i po-
łożnych, zwany dalej „samorządem”, re-
prezentuje osoby wykonujące zawody pie-
lęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę 
nad należytym wykonywaniem tych zawo-
dów w granicach interesu publicznego i dla 
jego ochrony.” 

OIPiP przejęła liczne zadania od admi-
nistracji państwowej dotyczących naszych 
zawodów oraz zaczęła realizować liczne 
wytyczone cele. Najważniejsze osiągnięcia 
historyczne, o których nie możemy zapo-
mnieć to: 
−	 uregulowanie prawne wykonywania 

zawodów Pielęgniarki i Położnej – 
Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Po-
łożnej (1996 r.) nadająca samodziel-
ność zawodową

−	 wprowadzenie pielęgniarek i położ-
nych do samodzielności zawodowej 
oraz do samodzielnych indywidual-

nych i grupowych praktyk (zawody 
zaufania publicznego = wysoka ranga 
profesjonalistów w swojej dziedzinie)

−	 wydzielenie świadczeń pielęgniar-
skich i położniczych (mimo wielkich 
przeszkód stawianych przez „kon-
kurencję”) w kontraktowaniu usług 
z Kasą Chorych, a następnie z NFZ 
– co przemieniło nas z roli podwy-
konawcy w wykonawcę świadczeń 
medycznych – pielęgniarki i położne 
bowiem mogą samodzielnie podpisy-
wać umowy na świadczenia z zakresu 
opieki zdrowotnej w ramach posiada-
nych kompetencji i kwalifikacji (oczy-
wistym faktem jest, iż całkiem inne 
wynagrodzenie otrzymuje wykonaw-
ca od podwykonawcy – jest to zatem 
wielki sukces oraz wskazanie naszych 
umiejętności przedsiębiorczych)

−	 stworzenie warunków do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w kształce-
niu podyplomowym poprzez utworze-
nie Działu Szkoleń w OIPiP, a w nie-
których przypadkach nawet refundo-
wanie ponoszonych na doskonalenie 
zawodowe środków finansowych

−	 opracowanie i przygotowanie wykazu 
świadczeń w szczególności z zakresu 
opieki długoterminowej oraz wdroże-
nia jej pilotażu w woj. podkarpackim, 
a w efekcie – realizowanie tych świad-
czeń w ramach własnych kontraktów 
w całej Polsce

−	 pomoc i wsparcie w zakładaniu Niepu-
blicznych Zakładów Opieki Zdrowot-
nej i Zakładów Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczych organizowanych i prowa-
dzonych przez pielęgniarki

−	 wspieranie utworzenia studiów kierun-
kowych dla pielęgniarek i położnych 

„Oczywistym jest, że nikt nie zadba o nas tak, jak my sami! 
Korporacja Zawodowa oraz Związki Zawodowe! Razem możemy więcej! 

Wszechobecna żądza pieniądza powoduje różnicę interesów 
i ataki mające na celu likwidację naszych wieloletnich osiągnięć:

samodzielności zawodowej (podległość służbowa i odrębny pion pielęgniarstwa), 
profesjonalnej wiedzy i ustawicznego rozwoju zawodów Pielęgniarki i Położnej w Polsce,

co ostatecznie może przełożyć się na zmniejszenie wynagrodzeń.
Uwaga! Minister Zdrowia znów w odniesieniu do nas używa określeń: personel średni....”

 Anna Czarnecka (14.10.2016 r.)
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oraz zmiany systemu kształcenia 
−	 wspieranie finansowe (np. autokary) 

akcji organizowanych przez organi-
zacje związkowe na rzecz poprawy 
warunków pracy i płacy pielęgniarek 
i położnych

−	 ustawowe zapewnienie możliwości 
wykonywania zawodu pielęgniarki 
w DPS, a wręcz konieczności zatrud-
niania Pielęgniarek do realizacji zadań 
pielęgniarskich w DPS (niestety do 
2011 r. Pielęgniarki pracowały w DPS 
jako opiekunki co w oczywisty sposób 
wpływało na ich zarobki)

−	 konsekwentnie z samodzielnością za-
wodową wyodrębnienie w schematach 
organizacyjnych podmiotów leczni-
czych PIONÓW PIELĘGNIARSTWA 
(podległość służbowa: Naczelna Pielę-
gniarka/Dyr. ds. Pielęgniarstwa – Pie-
lęgniarki Oddziałowe – Pielęgniarki). 

Tyle z historii nt. rozwoju i obrony intere-
sów naszych grup zawodowych.

A co dzieje się obecnie? 
OIPiP zgodnie z tematyczną ustawą zobo-
wiązana jest do:
1) prowadzenia rejestrów pielęgniarek 

i położnych, w tym rejestrów pielę-
gniarek i położnych czasowo i okazjo-
nalnie wykonujących zawód; 

2) stwierdzania oraz przyznawania prawa 
wykonywania zawodu; 

2a) prowadzenia postępowań związanych 
z zawieszaniem i pozbawianiem prawa 
wykonywania zawodu oraz ogranicza-
niem w wykonywaniu zawodu; 

3) wydawania prawa wykonywania zawodu; 
4) wystawiania i wydawania członkom 

samorządu zaświadczeń stwierdza-
jących, że pielęgniarka lub położna 

posiada kwalifikacje zgodne z wyma-
ganiami wynikającymi z przepisów 
prawa Unii Europejskiej oraz że posia-
dany dyplom, świadectwo lub inny do-
kument potwierdzający posiadanie for-
malnych kwalifikacji odpowiada do-
kumentom potwierdzającym formalne 
kwalifikacje pielęgniarki lub położnej 
wynikające z przepisów prawa Unii 
Europejskiej, oraz innych zaświad-
czeń wymaganych przez odpowiednie 
władze lub organizacje państw człon-
kowskich Unii Europejskiej zgodnie 
z przepisami prawa Unii Europejskiej; 

4a) prowadzenia postępowań w przedmio-
cie niezdolności pielęgniarki lub po-
łożnej do wykonywania zawodu; 

5) prowadzenia działalności prewencyj-
nej w zakresie odpowiedzialności za-
wodowej; 
i wiele innych czynności administra-
cyjnych związanych i niezbędnych do 
wykonywania zawodów Pielęgniarki 
i Położnej tj. np. przeprowadzanie staży 
i egzaminów po 5-letniej przerwie w wy-
konywaniu zawodów. Praca w biurze 
OIPiP tętni z otwartością do Was. 

Ponadto zgodnie z aktami prawnymi 
oraz ideą przewodnią utworzenia Samo-
rządu Pielęgniarek i Położnych jesteśmy 
Organem reprezentującym nasze Środowi-
sko Zawodowe przed władzami/decydenta-
mi, pracodawcami i społeczeństwem. Jako 
Przewodnicząca wszędzie niezłomnie bu-
duję markę naszych zawodów i walczę ze 
stereotypami. Niestety wciąż/nadal/jeszcze 
pomimo upływu 20 lat naszej samodziel-
ności zawodowej i rozszerzenia uprawnień 
dopasowanych do mocno rozwiniętej me-
dycyny ustawicznie musimy (i robimy to) 
zmieniać wiedzę decydentów, członków 

zespołów medycznych oraz wiedzę ogól-
nospołeczną na temat CZYM JEST DZIŚ 
PIELĘGNIARSTWO. Nową wiedzę nie-
ustannie buduję (budujemy) wskazując 
Kim jest Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna 
i Położny – wskazując na wysokospecjali-
styczną wiedzę i umiejętności – poprzez to 
budujemy nowe wartości i nowy nasz wize-
runek. Nie waham się powiedzieć, iż zmie-
niamy skutecznie (chociaż z ogromnym 
trudem łamie się bariery czyli utrwalone 
przez lata schematy i stereotypy ) – SpO-
ŁECZNE WYMIARY PIELĘGNIAR-
STWA – KTÓRE NIE SKŁADA SIĘ 
Z SIÓSTR I NIE JEST PERSONELEM 
ŚREDNIM!

Koleżanki i Koledzy nie ma szkół dla 
Przewodniczących ORPiP – trzeba mieć 
instynkt walki i wiedzę. Realizując powie-
rzony mi przez Was mandat wykorzystuję 
swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na kilku 
uczelniach (za własne pieniądze) oraz prak-
tyczną wynikającą z 23 lat pracy w zawo-
dzie pielęgniarki i często odwagę na Waszą 
rzecz – najlepiej jak potrafię. Niejednokrot-
nie wymaga to konkretnego narażania się 
władzom/decydentom, pracodawcom, poli-
tykom, lecz moją myślą przewodnią jest 
Wasze dobro, poprawa warunków pracy 
i płacy oraz pośrednio dobro pacjentów. 
Strach nie może blokować moich dzia-
łań, bo cel jest najważniejszy. Zatem jak 
i Wy przyjmiecie za swój cel dobro swoje 
i pacjenta oraz Wasze bezpieczeństwo – nie 
bójcie się być mega asertywnym zgodnie 
z przepisami prawa. Np. nie wykonujmy 
zleceń ustnych lub nieczytelnych – na co 
konkretnie zwrócił nam uwagę MZ. Szko-
da tylko, że podobnej „połajanki” nie skie-
rował równolegle do lekarzy, którzy takie 
„zlecenia” czyli polecenia wydają wbrew 

prawu. NRPiP konkretnie na ten temat za-
jęła stanowisko! 

Co robią Izby? Ciąg dalszy ...
Zadaniami samorządu są w szczególności: 
1) sprawowanie pieczy nad należytym wy-
konywaniem zawodów; 2) ustalanie i upo-
wszechnianie zasad etyki zawodowej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzega-
niem; 3) ustalanie standardów zawodowych 
i standardów kwalifikacji zawodowych 
obowiązujących na poszczególnych stano-
wiskach pracy; 4) współdziałanie w usta-
laniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa; 5) integrowanie środowiska 
pielęgniarek i położnych; 6) obrona godno-
ści zawodowej; 7) reprezentowanie i ochro-
na zawodów; 8) zajmowanie stanowiska 
w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, 
polityki zdrowotnej państwa oraz organiza-
cji ochrony zdrowia; 9) edukacja zdrowot-
na i promocja zdrowia. 
Samorząd wykonuje swoje zadania 
w szczególności przez: 1) stwierdzanie 
i przyznawanie prawa wykonywania za-
wodu; 2) prowadzenie rejestrów na pod-
stawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039); 3) 
opiniowanie i przedstawianie wniosków 
w sprawie warunków wykonywania za-
wodów; 4) opiniowanie warunków pracy 
i płacy pielęgniarek i położnych; 5) opi-
niowanie i wnioskowanie w sprawach 
kształcenia zawodowego; 6) prowadzenie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych; 7) przewodniczenie i uczest-
nictwo jego przedstawicieli w komisjach 
konkursowych na kierownicze stanowiska 
pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne 



18 Biuletyn Informacyjny  10/2016  Biuletyn Informacyjny  10/2016 19

stanowiska kierownicze w podmiotach 
leczniczych, o ile odrębne przepisy przewi-
dują taki obowiązek; 8) opiniowanie pro-
jektów aktów normatywnych w zakresie 
dotyczącym ochrony zdrowia i zasad orga-
nizacji opieki zdrowotnej; 9) opiniowanie 
programów kształcenia zawodowego; 10) 
orzekanie w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej; 11) prowadzenie działalności 
edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 12) 
udzielanie informacji na temat uznawania 
kwalifikacji zawodowych, uregulowań 
prawnych dotyczących ochrony zdrowia, 
ubezpieczeń społecznych oraz zasad ety-
ki zawodowej w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zawodu; 13) współpracę 
z towarzystwami naukowymi, szkołami 
wyższymi i jednostkami badawczo-rozwo-
jowymi w kraju i za granicą; 14) współ-
pracę z organami administracji publicznej, 
samorządami i organizacjami pielęgniarek 
i położnych za granicą oraz samorządem 
innych zawodów medycznych w kraju; 
15) organizowanie i prowadzenie instytucji 
samopomocowych i innych form pomocy 
materialnej dla pielęgniarek i położnych; 
16) zarządzanie majątkiem własnym; 17) 
prowadzenie działalności wydawniczej; 
18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych będących obywatelami państw 
członkowskich Unii Europejskiej, zamie-
rzających wykonywać zawód pielęgniarki 
lub położnej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 19) wykonywanie innych za-
dań określonych w odrębnych przepisach. 

Istotne jest, iż ustawowe uprawnienia 
samorządu nie naruszają uprawnień związ-
ków zawodowych wynikających z odręb-
nych przepisów. Działalność ustawowa 
wręcz uzupełnia się i we współpracy two-
rzy spójną CAŁOŚĆ ! 

Co się dzieje z naszymi składkami?
Dzięki nim OIPiP w Gdańsku realizuje 
sumiennie swoje zadania.

W OIPiP działa 21 Komisji ds. poszcze-
gólnych dziedzin pielęgniarstwa. Komisje 
te działają bardzo aktywnie przy oparciu 
o środki finansowe pochodzące ze składek 
członkowskich oraz poszukiwanych spon-
sorów. Komisje są bardzo ważnym tema-
tycznym ciałem doradczym ORPiP oraz or-
ganizują dla Państwa liczne BEZPŁATNE 
konferencje w każdej z dziedzin pielęgniar-
stwa i położnictwa.

Oczkiem w głowie naszych działań jest 
Wasze bezpieczeństwo czyli szeroko pro-
wadzona wspólnie z Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej prewencja zawo-
dowa – BEZPŁATNE dla Was konferencje 
i szkolenia (nawet w miejscu pracy gdy zgła-
szacie taką potrzebę) – nt. „Jak bezpiecznie 
wykonywać nasze zawody w obliczu obo-
wiązujących aktów prawnych”. Już w tym 
roku przeszkoliliśmy ponad 1000 osób, 
a dzięki artykułom z tych szkoleń umiesz-
czanym w naszych Biuletynach wszyscy 
otrzymujecie aktualną wiedzę prawną na 
dany temat. Artykuły te oraz wiedza zdobyta 
na szkoleniach jest trudnym do przecenienia 
narzędziem, którym należy posługiwać się 
wśród współpracowników czy wobec praco-
dawcy w sytuacjach zagrażających naszemu 
bezpieczeństwu w aspekcie wykonywania 
naszych zawodów. 
MZ przeznacza na prewencję na 1 oso-
bę (Pielęgniarkę lub Położną) jedynie 7 
groszy miesięcznie czyli niecałą złotówkę 
rocznie! My wiedząc jak bardzo istotna 
jest prewencja i zapoznawanie z aktual-
nym prawem dotyczącym wykonywania 
naszych zawodów oraz realizacji ustawy 
o działalności leczniczej – składki człon-

kowskie przeznaczamy na szkolenia pre-
wencyjne prowadzone przez autorytety 
prawne! Poza tym do Waszej dyspozycji są: 
prawnik dyżurująca w OIPiP w Gdańsku 
oraz prawnicy w kancelarii prawnej Seneka 
– którzy dla Państwa bezpłatnie udzielają 
porad prawnych.
Ponadto prawnicy współpracujący z OIPiP 
w Gdańsku odpowiadają na nurtujące Was 
pytania oraz piszą prawne opinie nt. zgła-
szanych przez Państwa problematycznych 
zagadnień. Na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku prowadzona jest baza informa-
cyjna, którą możecie się posługiwać w sy-
tuacjach problematycznych.
OIPiP w Gdańsku ubezpiecza z Waszych 
składek każdego naszego Członka Samo-
rządu w aspekcie OC zawodowego. Bez-
pieczeństwo bowiem to podstawa! 
Na terenie siedziby OIPiP w Gdańsku, wy-
chodząc naprzeciw zgłaszanym przez Was 
potrzebom prowadzone są cykliczne szko-
lenia (dla Państwa bezpłatne) dotyczące 
przedsiębiorczości, zasad księgowości oraz 
warsztaty informatyczne nt. Prowadzenia 
indywidualnych i grupowych praktyk.
Nasza Izba prowadzi również refunda-
cję kosztów doskonalenia zawodowego 
zgodnie z tematycznym regulaminem. 
W ubiegłym roku ORPiP przeznaczyła 
na ten cel z Państwa składek ok. miliona 
złotych, a już w roku bieżącym – ponad 
800 tysięcy złotych. Wypłaty są realizowa-
ne zgodnie z regulaminem w ramach moż-
liwości finansowych OIPiP. Faktem jest, że 
na realizację złożonych wniosków należy 
poczekać uzbrajając się w cierpliwość. Nie-
jednokrotnie zwracana kwota dla Pie-
lęgniarki, Pielęgniarza, Położnej/go jest 
równa siedmiu latom wpłacania składek 
członkowskich. Warto jednak pamiętać, że 

nie każda Izba oferuje tego typu wsparcie. 
Jest to wartość dodana! - nieobowiązkowa! 
My jednak realizujemy ją – mimo krytyki, 
że trzeba poczekać... Warto jednak!
Pierwsza w kolejności do realizacji jest jed-
nak pomoc socjalna, która jest przez naszą 
OIPiP realizowana i niestety z przyczyn 
olbrzymiej ilości chorób nowotworowych 
– wypłacana w sumarycznie dużej kwocie 
na bieżąco. Często liczy się bowiem każdy 
tydzień, a nawet dzień ...
Aby wspomóc zdrowie naszych Członków 
– ORPiP od kilku lat realizuje dla Pań-
stwa pomoc zdrowotną poprzez bezpłatne 
warsztaty psychologiczne i rehabilitację 
schorowanych kręgosłupów zgłaszających 
się do nas Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Po-
łożnych. Docieramy do Was ze wsparciem 
do miejsc zatrudnienia bez względu na roz-
legły obszar działalności naszej OIPiP.
OIPiP zapewnia również bezpłatnie do Wa-
szej dyspozycji bibliotekę na terenie naszej 
siedziby oraz bibliotekę online IBUK.
Zapewniamy również wszystkie waż-
ne wiadomości korporacyjne/zawodowe 
umieszczane na stronie internetowej: www.
oipip.gda.pl
Promujemy nasze zawody oraz wzmacnia-
my ich markę niemal 24 godziny na dobę. 
Wszystkie relacje z promocji opisujemy 
w Biuletynie, który tworzymy i drukujemy 
do Waszej dyspozycji.
Opiekujemy się również Paniami emeryt-
kami – naszymi starszymi Koleżankami 
wspierając działalność Ich Koła przy OIPiP 
w Gdańsku.

Czytając powyższe proszę abyście 
docenili istotę funkcjonowania naszego 
Samorządu zawodowego i ludzi, którzy 
robią wszystko co w naszej mocy, aby po-
prawiać warunki pracy i płacy.
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Nie bez znaczenia jest fakt, że psycho-
logowie do dziś nie mają ubranych w ramy 
prawne zasad wykonywania przez Nich za-
wodu i gratulują nam, że my to mamy.
Fizjoterapeuci niedawno to osiągnęli, ale 
nadal walczą o stworzenie swojego Samo-
rządu Zawodowego. Usilnie pracują nad 
tym ratownicy medyczni. Rozumieją tego 
rangę i powagę.

Samorząd Diagnostów Laboratoryjnych 
powstał w wyniku 15 lat zabiegania o niego!

Nasz Samorząd we współpracy ze 
ZZPiP doprowadził do wzrostu wynagro-
dzeń, których druga transza jest właśnie 
realizowana. To już sumarycznie ponad 
500 zł netto na wymiar etatu. Nigdy nie 
było aż takiego wzrostu .... Oczekujemy na 
trzecią transzę choć w wielkim niepokoju 

Warszawa, 3 października 2016 r.

MINISTER ZDROWIA

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister 
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 
2016 r., przy którym zostały przesłane do 
zaopiniowania projekty ustaw: Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
oraz ustawa – Prawo oświatowe, uprzejmie 
informuję, iż zgłaszam następujące uwagi:

I. W projekcie ustawy Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo oświatowe pro-
ponuję dodać artykuł dotyczący zmian 
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1251) w brzmieniu:

„Art. (...). W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1251) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) wart. 52:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Szkołą pielęgniarską jest trzyletnia 
branżowa szkoła II stopnia.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Kształcenie w szkole, o której mowa 
w ust. 2a, odbywa się z uwzględnieniem 
podstawy programowej i ramowego planu 
nauczania, określonych w drodze rozporzą-
dzenia wydanego przez ministra właściwe-
go do spraw zdrowia w porozumieniu z mi-
nistrem do spraw oświaty i wychowania.’’;
2) w art. 57:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Krajowej Rady wchodzi do 24 
członków, których powołuje i odwołuje mi-
nister właściwy do spraw zdrowia spośród 

podszytym obawą czy oby na pewno bę-
dzie zrealizowana.

Gdy jeszcze ktoś będzie z zarzutem 
pytał: co mam z Izb, polecam przeczy-
tanie ww. artykułu jeszcze raz. A pamię-
tając, że ww. efekty są wynikiem działań 
wielu mocno zaangażowanych na Waszą 
rzecz Ludzi – skuteczniejsze jest ICH 
wspieranie niż torpedowanie. Wzmac-
nianie się, a nie osłabianie!

Pytanie z tytułu zamieńmy na: co by 
było gdyby Izb nie było?
Ja aż się boję o tym pomyśleć … (patrz 
pisma i cele działań MZ – czy mamy tak 
się cofnąć?) .

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

kandydatów zgłoszonych w połowie przez 
szkoły wymienione w art. 52 ust. 2 i 2a 
i w art. 53 oraz w połowie przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych, sto-
warzyszenia i organizacje zawodowe pielę-
gniarek i położnych. Członkowie Krajowej 
Rady wybierają spośród siebie przewodni-
czącego Krajowej Rady.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W posiedzeniach Krajowej Rady 
uczestniczą, z głosem doradczym, przed-
stawiciel ministra właściwego do spraw 
zdrowia, przedstawiciel ministra właściwe-
go do spraw nauki i szkolnictwa wyższego 
i przedstawiciel ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania.”;
3) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:
„Art. 57a. 1. W ramach Krajowej Rady 
tworzy się Zespół do spraw kształcenia 
pielęgniarek realizowanego w trzyletniej 
branżowej szkole II stopnia, o której mowa 
w art. 52 ust. 2a.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 
1, wchodzi do 12 członków, powoływanych 
i odwoływanych przez przewodniczącego 
Krajowej Rady, spośród jej członków.”;
4) w art. 58 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 
w brzmieniu:
„1a. Do zadań Zespołu, o którym mowa 
w art. 57a ust. 1, należy ocena warunków 
kształcenia zawodowego w tym sposobu 
realizacji kształcenia, kadry prowadzącej 
kształcenie i bazy dydaktycznej w ramach 
trzyletniej branżowej szkoły II stopnia, 
o której mowa w art. 52 ust. 2a.”.

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświato-
we proponuję uzupełnić o odniesienie do 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1251). Proponowane powyżej zmiany 
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej są konsekwen-
cją proponowanych zmian w projekcie 
ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy za-
warte w art. 18 ust. 1 projektu ustawy - 
Prawo oświatowe, wskazują na możliwość 
kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3 
- letnich szkołach branżowych I stopnia. 
Natomiast uwzględnienie proponowanych 
zmian w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e, pozwo-
li na kontynuację kształcenia w 3 - letniej 
szkole branżowej II stopnia.
Zaletą powyższego modelu kształcenia 
pielęgniarek, które wymagałyby uprzed-
nio ukończenia szkoły branżowej I stopnia 
(asystentki pielęgniarskie), jest wsparcie 
zasobów kadrowych systemu ochrony 
zdrowia asystentkami pielęgniarskimi już 
po 3 latach, co wpłynie pozytywnie na do-
stępność do świadczeń opiekuńczo-pielę-
gnacyjnych. Ponadto, kształcenie zawodo-
we pielęgniarek na poziomie szkoły bran-
żowej II stopnia stworzy możliwość szyb-
kiego zaspokajania potrzeb rynku pracy 
w zakresie kadry pielęgniarskiej i ma głów-
nie na celu zapewnienie opieki zdrowotnej 
dostosowanej do potrzeb społecznych oraz 
wyzwań demograficznych.
Powołanie Zespołu do spraw kształcenia 
pielęgniarek, realizowanego w trzyletniej 
branżowej szkole II stopnia, spośród człon-
ków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) 
wynika z konieczności dokonania oceny 
kształcenia pielęgniarek realizowanego 
w systemie oświaty. Zadaniem Zespołu 
do spraw kształcenia pielęgniarek, będzie 
ocena warunków kształcenia zawodowe-
go w tym sposobu realizacji kształcenia, 
kadry prowadzącej kształcenie i bazy dy-
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daktycznej. Zwiększenie liczby członków 
KRASzPiP będzie miało skutki finansowe 
dla budżetu państwa. Obecny koszt funk-
cjonowania Krajowej Rady kształtuje się 
na poziomie 388 tys. zł. Planowane zwięk-
szenie liczby członków tej Rady stwarza 
konieczność zabezpieczenia środków fi-
nansowych na jej funkcjonowanie w kwo-
cie ogółem około 780 tys. zł. (wzrost kosz-
tów około 50 %).

II. Propozycje do projektu ustawy - Prawo 
oświatowe:
1)  w art. 8 po ust. 10 proponuję dodać ust. 
10a w brzmieniu:
„10a. Minister Zdrowia może założyć i pro-
wadzić publiczną placówkę doskonalenia 
nauczycieli przedmiotów zawodowych 
o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie na-
uczania w zawodach, dla których zgodnie 
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawo-
dowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, mi-
nistrem właściwym jest minister właściwy 
do spraw zdrowia.”';
Proponowana zmiana, polegająca na doda-
niu w art. 8 ust. 10a, umożliwi Ministrowi 
Zdrowia utworzenie placówki o zasięgu 
ogólnokrajowym, której celem będzie do-
skonalenie nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych, realizowanych w trakcie kształce-
nia w zawodach medycznych, usytuowa-
nego w systemie oświaty. Wykonywanie 
zawodów medycznych wiąże się z odpo-
wiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta, 
dlatego tak ważnym jest odpowiednie przy-
gotowanie uczniów i słuchaczy do realiza-
cji świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie. Należy mieć również na wzglę-
dzie specyfikę kształcenia w ww. zawo-
dach, które koncentruje się przede wszyst-
kim na wiedzy i umiejętnościach praktycz-

nych. W związku z powyższym, oraz mając 
na uwadze ciągły postęp w dziedzinie nauk 
medycznych, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych kształcących w zawodach 
medycznych powinni stale aktualizować 
swoją wiedzę i doskonalić umiejętności 
zawodowe. Utworzenie tego typu placówki 
pozwoli na optymalne przygotowanie ww. 
nauczycieli i pozytywnie wpłynie na jakość 
kształcenia przyszłych kadr medycznych.

2)  w art. 10 w ust. 1 proponuję dodać pkt 
7 w brzmieniu:
„7) zapewnienie warunków do realizacji 
w szkole profilaktycznej opieki zdrowotnej 
przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną 
oraz uwzględniając lokalne potrzeby i moż-
liwości przez lekarza i lekarza dentystę.”;
Powrót lekarza i lekarza dentysty do szkoły 
zapowiedziała w swoim expose Pani Pre-
mier Beata Szydło. Warunkiem koniecz-
nym do zrealizowania zapowiedzi Pani 
Premier jest zapewnienie w szkołach moż-
liwości realizacji świadczeń zdrowotnych 
przez tworzenie, wyposażenie oraz utrzy-
manie gabinetów medycznych. W wie-
lu małych szkołach, szczególnie na wsi, 
brak jest również gabinetów do udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę 
albo higienistkę szkolną. Do chwili obec-
nej nie zostało też rozstrzygnięte, który 
podmiot (władze samorządowe, dyrektor 
szkoły, pielęgniarka albo higienistka szkol-
na) ponosi odpowiedzialność i finansuje 
utworzenie, wyposażenie i eksploatację 
szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowot-
nej. Z tego względu zasadne jest określe-
nie w ustawie dla organów prowadzących 
szkoły (publiczne i niepubliczne) obowiąz-
ku zapewnienia warunków do realizacji 
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych. 

Tworzenie, wyposażenie i utrzymanie gabi-
netu pielęgniarki albo higienistki szkolnej 
powinno być obligatoryjne. W odniesieniu 
do tworzenia gabinetów lekarza i lekarza 
dentysty, decyzje organów tworzących po-
winny uwzględniać lokalne potrzeby oraz 
możliwości w tym zakresie.

3)  w art. 18 w ust. 1 w pkt 2 lit. e proponuję 
nadać brzmienie:
„e) dwuletnią lub trzyletnią branżową szko-
łę II stopnia,”;
Propozycja przepisu art. 18 ust. 1 pkt 
2 lit. e stwarza formalne możliwości do 
uruchomienia kształcenia pielęgniarek 
w systemie oświaty i jest konsekwencją 
rozmów prowadzonych przez Minister-
stwo Zdrowia z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w sprawie kształcenia pielę-
gniarek w szkołach branżowych II stopnia 
oraz wniosku Ministra Zdrowia skiero-
wanego do Ministra Edukacji Narodowej 
w piśmie z dnia 21 września 2016 r., znak 
NS-ZM.073.42.2016., dotyczącego zmian 
w systemie oświaty w zakresie kształcenia 
pielęgniarek (pismo w załączeniu).
Potrzeba uruchomienia drugiej ścieżki 
kształcenia w zawodzie pielęgniarki, obok 
ścieżki obecnie obowiązującej (kształcenie 
licencjackie i magisterskie) i ustawowo 
określonej w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), 
wynika z obserwowanego niedoboru kadry 
pielęgniarskiej w systemie ochrony zdro-
wia (wg. OECD wskaźnik pielęgniarek na 
1 tys. mieszkańców w Rzeczypospolitej 
Polskiej wynosi 5,3, a wskaźnik OECD34 
wynosi 9,1). Zgodnie z założeniami pro-
ponuje się, aby kształcenie pielęgniarek 
odbywało się w trybie kształcenia zawodo-

wego, to jest w 3 - letniej szkole branżo-
wej II stopnia, w której kształcenie byłoby 
podejmowane wyłącznie przez osoby, które 
uprzednio ukończyły 3-letnią szkołę bran-
żową szkołę I stopnia i uzyskały tytuł za-
wodowy asystentki pielęgniarskiej. Absol-
went 3-letniej branżowej szkoły II stopnia 
uzyskiwałby tytuł zawodowy pielęgniarki 
dyplomowanej.
Ukończenie wyżej wymienionej szkoły 
oprócz uzyskania dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje w zawodzie pielęgniar-
ki, pozwoli na uzyskanie wykształcenia 
średniego branżowego, z możliwością 
przystąpienia do egzaminu maturalnego - 
branżowego. Propozycja kształcenia pie-
lęgniarek w 3 - letniej branżowej szkole 
II stopnia, stanowi lex specialis, właściwe 
wyłącznie dla tego zawodu. Proponowany 
3 letni czas kształcenia podyktowany jest 
koniecznością zrealizowania programu 
kształcenia zawodowego w wymiarze go-
dzinowym ogółem 4600 godz., z czego ok. 
1500 godz. byłoby realizowane w szkole 
branżowej I stopnia (kształcenie w zawo-
dzie asystentka pielęgniarska), a pozostałe 
ok. 3100 godz. kształcenia zawodowego 
realizowane byłoby w 3 letniej szkole bran-
żowej II stopnia (kształcenie w zawodzie 
pielęgniarka dyplomowana). Powyższy 
wymiar godzinowy kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki byłoby zgodny z wymagania-
mi Unii Europejskiej.
Zaletą proponowanego modelu kształcenia 
byłoby wsparcie zasobów kadrowych sys-
temu ochrony zdrowia asystentkami pielę-
gniarskimi już po trzech latach, a w dalszej 
perspektywie pielęgniarkami, absolwent-
kami szkół branżowych II stopnia.
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4)  w art. 47 po ust. 2 proponuję dodać ust. 
2a w brzmieniu:
„2a. Minister właściwy do spraw zdrowia 
w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw oświaty i wychowania, określi, 
w drodze rozporządzenia, podstawę pro-
gramową oraz ramowy plan nauczania 
kształcenia w zawodzie pielęgniarki w za-
kresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”;
Celem proponowanej zmiany art. 47 ust. 
2a jest pozostawienie w kompetencjach 
ministra właściwego do spraw zdrowia, 
w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw oświaty i wychowania, określenia 
podstawy programowej i ramowego planu 
nauczania w zawodzie pielęgniarki.

5)  w art. 68 w ust. 1 proponuję dodać pkt 
11 w brzmieniu:
„11) współpracuje z pielęgniarką albo hi-
gienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 
dentystą, sprawującymi profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 
w tym udostępnia dane osobowe uczniów 
celem właściwej realizacji tej opieki.”; 
Dotychczasowe przepisy nie zobowią-
zywały dyrektora szkoły do współpracy 
z podmiotami realizującymi na terenie 
szkoły profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad uczniami. Jednocześnie, akty wyko-
nawcze do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581, z późn. zm) zobowią-
zywały do tej współpracy podmioty leczni-
cze. Ponadto, Generalny Inspektor Danych 
Osobowych w 2012 r. postulował o usta-
wowe uregulowanie kwestii przekazywa-
nia przez dyrektora szkoły danych osobo-
wych uczniów podmiotom realizującym na 
terenie szkoły świadczenia profilaktycznej 

opieki zdrowotnej. Zalecenie to nie zostało 
dotychczas uregulowane. Celem propono-
wanej zmiany jest wzmocnienie współpra-
cy pomiędzy resortami zdrowia i edukacji 
na rzecz zdrowia uczniów oraz umocowa-
nie w ustawie obowiązku przekazywania 
przez dyrektorów szkół danych osobowych 
uczniów podmiotom (pielęgniarka albo 
higienistka szkolna), które realizują profi-
laktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 
i młodzieżą w szkołach. Wpłynie to na 
poprawę organizacji, planowania i reali-
zowania tej opieki. Pielęgniarka nie jest 
pracownikiem szkoły, a jedynie na terenie 
szkoły wykonuje świadczenia profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej należne uczniom, 
którzy do danej szkoły uczęszczają. Od-
mowa udostępnienia danych osobowych 
uczniów przez dyrektorów szkół, uniemoż-
liwia objęcie opieką zdrowotną uczniów 
w poszczególnych szkołach. Stanowi to 
naruszenie prawa dzieci i młodzieży do 
świadczeń profilaktycznej opieki zdrowot-
nej objętych gwarancjami państwa zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. Publiczny płatnik 
świadczeń zdrowotnych, którym jest Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, na podstawie listy 
uczniów objętych opieką przekazywanej 
przez pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania i potwierdzonej przez dyrek-
tora szkoły, w sposób racjonalny i legalny 
może wydatkować środki na świadczenia 
opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. 
Pozwala to na uniknięcie podwójnego fi-
nansowania tych samych świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych na przy-
kład w sytuacji zmiany szkoły przez ucznia. 
Dane osobowe uczniów, będących jedno-
cześnie świadczeniobiorcami (w szczegól-

ności: imię, nazwisko oraz PESEL) znajdu-
ją się zarówno w zbiorze danych systemu 
publicznej ochrony zdrowia (Narodowego 
Funduszu Zdrowia), jak i systemu oświaty 
(System Informacji Oświatowej). Stwo-
rzenie podstawy prawnej umożliwiającej 
dyrektorowi szkoły współpracę z podmio-
tami realizującymi opiekę zdrowotną na 
terenie szkoły oraz przekazywanie danych 
uczniów uczęszczających do tej placówki 
uznaję za niezbędne.

6)  w art. 103 w ust. 1 proponuję pkt 4 
nadać brzmienie:
„4) gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
pielęgniarki albo higienistki szkolnej oraz 
w zależności od potrzeb i możliwości leka-
rza i lekarza dentysty. Gabinety te powinny 
spełniać wymagania określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 
618, z późn. zm.) oraz być wyposażone 
w sprzęt, o którym mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 
z późn. zm.);”;
Stosowana dotychczas w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) nazwa 
„gabinet profilaktyki i pomocy przedle-
karskiej” nie jest właściwa dla określe-
nia pomieszczeń, w których udzielane 
są świadczenia profilaktyki zdrowotnej, 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. 
o państwowym ratownictwie medycznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), 
w przypadku podejmowania czynności ra-
tunkowych używane są określenia „pierw-

sza pomoc” lub „kwalifikowana pierwsza 
pomoc”. Pierwszej pomocy udziela się 
w miejscu nagłego zdarzenia, a nie - jak 
sugeruje dotychczasowy przepis „w gabi-
necie pomocy przedlekarskiej”. Powszech-
nie używana nazwa „pomoc przedlekar-
ska” jest określeniem nieprawidłowym. 
W związku z powyższym, uzasadniona jest 
rezygnacja z tak sformułowanego określe-
nia w projekcie. Mając na względzie zapo-
wiedziany przez Panią Premier w expose 
„powrót do szkoły lekarza i lekarza denty-
sty”, konieczne jest uwzględnienie w pro-
jektowanej ustawie przepisów umożliwia-
jących realizację świadczeń profilaktycznej 
opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę albo 
higienistkę szkolną oraz przez lekarza i le-
karza dentystę.

7)  w art. 137 w ust. 1 proponuję pkt 1 
nadać brzmienie:
„1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wy-
danym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej;”;
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną nad uczniem i dokonuje kwalifikacji do 
wychowania fizycznego i sportu szkolnego. 
Wynik kwalifikacji jest dokumentowany 
w karcie badania bilansowego i przeka-
zywany pielęgniarce szkolnej, a następnie 
- nauczycielowi wychowania fizyczne-
go. Odnosi się to do wszystkich sytuacji 
uczestnictwa ucznia w sporcie szkolnym.
Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny 
sportowej wydaje orzeczenie o zdolności 
do uprawiania danego sportu przez dzie-
ci i młodzież do ukończenia 21. roku ży-
cia oraz przez zawodników pomiędzy 21. 
a 23. rokiem życia tym osobom, które biorą 
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udział w treningu oraz rywalizacji sporto-
wej organizowanej przez polskie związki 
sportowe.
Kandydat do szkoły lub klasy sportowej nie 
jest zawodnikiem, a zatem - nie uczestniczy 
w treningach i rywalizacji sportowej. Nie-
jednokrotnie, w procesie rekrutacji nie jest 
wiadome, jaki sport - w procesie kształce-
nia w szkole sportowej - kandydat będzie 
uprawiał. W takim przypadku nie jest więc 
możliwe wydanie orzeczenia o zdolności 
do uprawiania danego sportu przez lekarza 
medycyny sportowej. W procesie kształce-
nia, gdy uczeń szkoły lub klasy sportowej 
rozpocznie treningi i rywalizację sportową, 
będzie pozostawał pod opieką lekarza spe-
cjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
Konkludując, brak jest merytorycznego 
uzasadnienia do przeprowadzania proce-
dury orzecznictwa sportowo-lekarskiego 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie me-
dycyny sportowej u kandydatów do szkół 
i klas sportowych. Orzeczenie o bardzo 
dobrym stanie zdrowia (w dniu przepro-
wadzenia badania lekarskiego) na potrzeby 
kształcenia może wydać lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

8)  w art. 142 proponuję skreślić ust. 2 
i w konsekwencji tej zmiany w ust. 3 skre-
ślić zdanie drugie;
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie 
posiada wiedzy o narażeniach zdrowot-
nych w procesie kształcenia artystycznego 
oraz nie posiada uprawnień do określania 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia kształcenia w szkole artystycznej. 
Nie ma zatem merytorycznych przesłanek 
do żądania wydania przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdro-

wotnych do podjęcia kształcenia w danej 
publicznej szkole lub publicznej placówce 
artystycznej.
Należy podkreślić, że opinie zawierające 
takie stanowisko były kierowane w 2013 r. 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przez podmioty zrzeszające 
pracodawców w podstawowej opiece zdro-
wotnej.

9)  w art. 165 po ust. 5 proponuję dodać ust. 
5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit 
a, prowadząca kształcenie w zawodzie pie-
lęgniarki może zostać wpisana do ewiden-
cji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewi-
dencji uzyska zgodę ministra właściwego 
do spraw zdrowia o spełnieniu wymagań 
określonych w art. 14 ust. 3 oraz wymagań 
określonych na podstawie odrębnych prze-
pisów.
5b. Tryb i warunki uzyskania zgody, o której 
mowa w 5a, określają odrębne przepisy.”;
10)  w art. 173 po ust. 3 proponuję dodać 
ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Organ jednostki samorządu teryto-
rialnego, o której mowa w art. 165 ust. 
1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę 
niepubliczną nieposiadającą uprawnień 
szkoły publicznej, prowadzącą kształcenie 
w zawodzie pielęgniarki, nadaje tej szkole 
uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli oso-
ba ta uzyska zgodę ministra właściwego 
do spraw zdrowia, po spełnieniu wymagań 
określonych w art. 14 ust. 3 oraz wymagań 
określonych na podstawie odrębnych prze-
pisów.
3b. Tryb i warunki uzyskania zgody, o której 
mowa w 3a, określają odrębne przepisy.”; 
Proponowana zmiana art. 165 ust. 5 i art. 

Warszawa, 3 października 2016 r.

MINISTER ZDROWIA

NS-ZM.073.42.2016

Pani Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej

W związku z planowanymi zmianami 
w systemie oświaty, zwracam się z prośbą 
o uwzględnienie w nich specyfiki medycz-
nego kształcenia zawodowego realizowane-
go w szkołach policealnych oraz rozważenie 
włączenia do systemu oświaty kształcenia 
w zawodzie pielęgniarki.

Pragnę podkreślić, iż kształcenie prowadzo-
ne w szkołach policealnych, w zawodach 
dla których zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-
nia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 7, z późn. zm.), ministrem właściwym 
jest Minister Zdrowia, stanowi aktualnie 
optymalną formę profesjonalnego przygo-
towania zawodowego średniego personelu 
medycznego. Należy bowiem zaznaczyć, iż 
edukacja prowadzona w ww. szkołach poli-
cealnych w oparciu o podstawy programowe 
kształcenia w poszczególnych zawodach, 
pozwala na nabycie przede wszystkim umie-
jętności praktycznych, które są kluczowym 
elementem wykonywania poszczególnych 

173 ust. 3 ma na celu zapewnienie sprawo-
wania nadzoru przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia w szkołach branżowych 
II stopnia kształcących w zawodzie pielę-
gniarki, a w szczególności zagwarantowa-
nie właściwej jakości kształcenia, uwzględ-
niającej uwarunkowania kształcenia pielę-
gniarek określone dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/55/WE z dnia 
20 listopada 2013 r. zmieniająca Dyrektywę 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifi-
kacji zawodowych i Rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy admi-
nistracyjnej w sprawie systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym („roz-
porządzenie w sprawie IMI”).

11)  w art. 176 po ust. 1 proponuję dodać 
ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uprawnienia szkoły publicznej prowa-
dzącej kształcenie w zawodzie pielęgniarki 
mogą zostać cofnięte przez organ, który je 

nadał, na wniosek ministra właściwego do 
spraw zdrowia, jeżeli zostanie stwierdzo-
ne niespełnianie wymagań określonych na 
podstawie odrębnych przepisów. Cofnięcie 
uprawnień następuje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej i jest równoznaczne z ich li-
kwidacją z końcem roku szkolnego, w któ-
rym decyzja ta stała się ostateczna.”;
Proponowany przepis art. 176 ust, 1a za-
pewnia ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia możliwość złożenia wniosku do 
właściwego organu w sprawie cofnięcia 
uprawnień do prowadzenia kształcenia 
pielęgniarek w przypadkach niespełniania 
przez szkołę warunków do prowadzenia 
tego rodzaju kształcenia.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz



28 Biuletyn Informacyjny  10/2016  Biuletyn Informacyjny  10/2016 29

zawodów medycznych w pracy z człowie-
kiem chorym, niepełnosprawnym i w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia i życia. Kształ-
cenie w ww. zawodach medycznych reali-
zowane na poziomie szkół policealnych, 
ma na celu wyposażenie ucznia/słuchacza 
w takie kompetencje, które będą łączyć 
wiedzę stricte medyczną z wiedzą stano-
wiącą obszar nauk społecznych, przy rów-
noczesnym zapewnieniu właściwego przy-
gotowania praktycznego, poprzez udział 
w zajęciach odbywających się w miejscach 
określonych w podstawach programowych, 
takich jak szpitale, przychodnie, oddziały 
i inne komórki organizacyjne podmiotów 
leczniczych oraz jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej. Należy mieć również 
na względzie osiągnięty dotychczas dorobek 
szkolnictwa policealnego, zarówno w zakre-
sie kompetentnej kadry pedagogicznej, jak 
i profesjonalnej bazy dydaktycznej. W tym 
kontekście także zasadnym jest utrzyma-
nie dotychczasowego modelu kształcenia 
w 13 zawodach medycznych uwzględnio-
nych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa 
Zawodowego, tj: asystentka stomatologicz-
na, higienistka stomatologiczna, opiekun 
medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, 
technik dentystyczny, technik elektroniki 
i informatyki medycznej, technik elektro-
radiolog, technik farmaceutyczny, technik 
masażysta, technik ortopeda, technik steryli-
zacji medycznej i terapeuta zajęciowy. Nale-
ży zauważyć, iż na przestrzeni lat organy 
prowadzące tego typu placówki włożyły 
wiele wysiłku i poniosły wiele wydatków, 
w następstwie czego obecnie wśród 888 
szkół realizujących kształcenie w zawodach 
medycznych (dane wg. Systemu Informacji 
Oświatowej, stan na 30 września 2015 r.) 
funkcjonują szkoły posiadające bardzo do-
brze wyposażone pracownie do prowadze-

nia zajęć dydaktycznych oraz zasoby wyso-
kokwalifikowanej kadry dydaktycznej.
Ponadto należy mieć na względzie, iż kształ-
cenie w zawodach medycznych w systemie 
szkolnictwa wyższego trwa co najmniej 6 
semestrów, zatem w mojej ocenie zdobywa-
nie kwalifikacji do wykonywania zawodów 
medycznych wyłącznie w tym systemie wy-
dłużyłoby czas przygotowania osób upraw-
nionych do realizacji określonych świad-
czeń zdrowotnych, a tym samym mogłoby 
negatywnie wpłynąć na dostępność do tych 
świadczeń i generować wyższe koszty. Jed-
nocześnie należy zauważyć, iż istnieją zawo-
dy medyczne, takie jak asystentka stomato-
logiczna czy opiekun medyczny, w których 
przeniesienie kształcenia na poziom studiów 
wyższych nie znajduje uzasadnienia.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej kształ-
cenia pielęgniarek oraz mając na względzie 
planowane zmiany w systemie oświaty, pole-
gające m.in. na zastąpieniu dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych dwustop-
niowymi szkołami branżowymi (cykl kształ-
cenia 3+2), zwracam się z prośbą o rozważe-
nie możliwości uruchomienia drugiej ścieżki 
kształcenia w zawodzie pielęgniarki, prowa-
dzonego w dwustopniowej szkole branżowej 
(na podbudowie 3-letniej szkoły asystentek 
pielęgniarskich), kończącego się egzaminem 
maturalnym i egzaminem dyplomowym, 
uprawniającym do otrzymania prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarki. Proponuję, 
aby przedmiotowe kształcenie odbywało się 
w cyklu 3+3 (lex specialis), tj. po 3 latach 
kształcenia absolwent szkoły uzyskiwałby 
tytuł zawodowy asystentki pielęgniarskiej, 
a po kolejnych 3 latach - tytuł zawodowy pie-
lęgniarki dyplomowanej.
Proponowany model kształcenia pielęgnia-
rek zawiera następujące warunki ogólne: 
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	– możliwość rozpoczęcia kształcenia po 
8-letniej szkole podstawowej,

	– około 2700 godzin kształcenia ogólnego,
	– 1500 godzin kształcenia zawodowego 

w zawodzie asystentka pielęgniarska,
	–  łącznie 4600 godzin kształcenia zawo-

dowego (zgodnie z wymaganiami UE) 
w zawodzie pielęgniarki (w całym cy-
klu kształcenia 3+3, tj. na podbudowie 
szkoły asystentek pielęgniarskich),

	– możliwość przystąpienia do matury 
branżowej.

Godziny 
kształcenia 
ogólnego

Godziny 
kształcenia 

zawodowego
Razem Tytuł zawodowy

I st. 3-letni cykl kształcenia 1410 1500 2910 asystentka 
pielęgniarska

II st. 3-letni cykl kształcenia 1290 3100 4390 pielęgniarka 
dyplomowana

Razem 2700 4600 7300
MATURA BRANŻOWA

Zaletą przedstawionego modelu kształcenia 
pielęgniarek, które wymagałoby uprzednio 
ukończenia szkoły asystentek pielęgniar-
skich, jest wsparcie zasobów kadrowych 
systemu ochrony zdrowia asystentkami pie-
lęgniarskimi już po 3 latach, co pozytywnie 
wpłynie na dostępność do świadczeń opie-
kuńczo - pielęgnacyjnych. Ponadto, kształ-
cenie zawodowe pielęgniarek na poziomie 
szkoły branżowej stworzy możliwość szyb-
szego zaspakajania potrzeb rynku pracy 
w zakresie kadry pielęgniarskiej i ma głów-
nie na celu zapewnienie opieki zdrowotnej 
dostosowanej do potrzeb społecznych oraz 
wyzwań demograficznych.
Jednocześnie informuję, że Ministerstwo 
Zdrowia prowadzi konsultacje robocze 
z Krajowym Koordynatorem do spraw 

Schemat modelu kształcenia w cyklu 3+3 przedstawia się następująco:

uznawania kwalifikacji zawodowych celem 
zapewnienia zgodności proponowanego 
systemu kształcenia z Dyrektywą Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2013/55/EU z dnia 
20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 
2005/236/WE w sprawie uznawania kwali-
fikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy admi-
nistracyjnej za pośrednictwem systemu wy-
miany informacji na rynku wewnętrznym 
(rozporządzenie w sprawie IMI).
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż 

w świetle przepisów ustawy z dnia 4 wrze-
śnia 1997 r. o działach administracji rządo-
wej (Dz. U. z 2015 r. poz, 812), Minister 
Zdrowia kieruje działem administracji rzą-
dowej - zdrowie, obejmującym m.in. sprawy 
dotyczące zawodów medycznych, zwracam 
się z prośbą o pozostawienie w dotychcza-
sowych typach szkół kształcenia w ww. 13 
zawodach medycznych właściwych dla Mi-
nistra Zdrowia. Ponadto proszę o rozważe-
nie propozycji wprowadzenia nowej ścieżki 
kształcenia pielęgniarek w dwustopniowej 
szkole branżowej na podbudowie 3-letniej 
szkoły asystentek pielęgniarskich.

Konstanty Radziwiłł

bezpieczna organizacja pracy
Dnia 23 września 2016 roku w Wyższej 
Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie 
odbyła się konferencja organizowana przez 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Pielęgniarek Położnych 
w Gdańsku. Tematem konferencji była 
„Bezpieczna organizacja pracy. Rola pielę-
gniarek i położnych w respektowaniu Praw 
Pacjenta i eliminowaniu zdarzeń niepożą-
danych”. Spotkanie szkoleniowe zainicjo-
wało wystąpienie Anny Czarneckiej Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, tematem „Istota 
budowania marki Pielęgniarki i Położ-
nej. Zagrożenia z odwrotnych działań…”. 
Poza tym pani Przewodnicząca poruszyła 
wiele nurtujących obecnie nasze środowi-
sko kwestii, takich jak warunki pracy, czas 
pracy oraz podwyżki wynagrodzeń. Kolej-
nym prelegentem był dr Janusz Pomorski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, który w bardzo nowatorski sposób 
przedstawił temat „Błąd medyczny i bez-
pieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycz-
nym”. Zagadnienia omówione podczas 
wystąpienia były poparte doświadczeniem, 
licznymi obserwacjami badaniami w kraju 
i za granicą. Niektóre z nich znalazły od-
niesienie nie tylko w medycynie, ale rów-
nież w przyrodzie i lotnictwie. Dr Janusz 
Pokorski uświadomił nam, że rutyna, po-
śpiech oraz niedostrzeganie, lekceważenie 
drobiazgów może doprowadzić do tragedii. 
Za pomocą licznych przykładów pokazał 
jak można uniknąć, starać się elimino-
wać zdarzenia niepożądane. Temat „Rola 

pielęgniarki i położnej w monitorowaniu 
zdarzeń niepożądanych” to zagadnienie 
przedstawione przez prezesa IQ PHARMA 
Roberta Gromadę. Wystąpieniu temu towa-
rzyszyła gorąca dyskusja na temat udziału 
i wynagradzaniu pielęgniarek i położnych 
w badaniach klinicznych. Koleżanki z róż-
nych miast i ośrodków dzieliły się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami tym zakresie.
Na konferencji organizowanej przez 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych nie mogło 
zabraknąć również wystąpienia prawnika. 
Naszym gościem był radca prawny mgr Pa-
weł Strzelec z Lublina. W bardzo oryginal-
ny sposób omówił wybrane prawa pacjen-
ta, podając przy tym wiele interesujących 
przykładów. Podpowiedział nam również 
jakie wpisy powinny znaleźć się w doku-
mentacji medycznej podczas pobytu pa-
cjenta w szpitalu, o co pytać, na co zwrócić 
uwagę, aby bezpiecznie wykonywać swą 
pracę. Przedstawiciel firmy Inter Polska 
pani Gabriela Depka-Wierzbicka przedsta-
wiła temat „Odpowiedzialność prawna pie-
lęgniarki, położnej w świetle praw pacjen-
ta”. Dowiedzieliśmy się również o nowych 
ofertach dotyczących polis ubezpieczenio-
wych dla pielęgniarek i położnych. Tomasz 
Aszyk Zastępca Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku na przykładach 
z prowadzonych postępowań wyjaśniają-
cych przedstawił „Analizę postępowania 
wyjaśniającego w zaistniałym zdarzeniu 
niepożądanym”. Dziękujemy wszystkim 
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Podziękowania
Serdeczne gratulacje pielęgniarkom 

Oddziału Chirurgii
Joannie Figger i Wioletcie Godlewskiej
z okazji zdania Egzaminu Specjalizacji 

z Pielęgniarstwa Chirurgicznego
oraz pielęgniarce Oddziału Laryngologii

Barbarze Horbowy
z okazji uzyskania tytułu 

mgr pielęgniarstwa.
Życzenia wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

oraz dużo zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum

Nasze koleżanki Beata Chmielarz, 
Bożena Rynkiewicz i Renata Służalska
zdając egzamin państwowy dołączyły do 

grona specjalistek 
pielęgniarstwa chirurgicznego.

Składamy naszym koleżankom serdeczne 

gratulacje i życzymy satysfakcji 
w wykorzystywaniu, w codziennej pracy 

uzyskanych uprawnień.
Pielęgniarka oddziałowa
 Mirosława Kuczyńska

z całym zespołem Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku Oliwie

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy szacunku i podziękowania

za wieloletnią pracę w poradni 
ginekologicznej

Pani Jolancie Trzosek
wraz z życzeniami zdrowia, 

wszelkiej pomyślności
oraz siły na realizację 

niespełnionych planów,
składają:

Pielęgniarka Naczelna,
oraz współpracownicy przychodni 

i oddziałów szpitalnych
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania

za wieloletnią pracę w zawodzie,
za zaangażowanie, oddanie oraz 

życzliwość
Paniom Pielęgniarkom 

z okazji Jubileuszu:

40-lecia pracy:
Czerlonek Krystynie

35-lecia pracy:
Ślusarczyk Elżbiecie

30-lecia pracy:
Gronowskiej Grażynie
Chmielińskiej Gabrieli

Nowak Beacie
Zimny Beacie

Soleckiej-Pfeifer Iwonie

25-lecia pracy:
Pypczyńskiej Dorocie
Wiśniewskiej Iwonie

20-lecia pracy:
Popowskiej Marcie
Koksanowicz Ewie

Niewiadomskiej Jolancie

składa Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ 
MSWiA w Gdańsku

uczestnikom za udział w konferencji. Pod-
czas naszego spotkania zostały rozdane, 
przygotowane w kopertach zwrotnych ze 
znaczkiem, przez dr Janusza Pokorskiego, 
ankiety dotyczące zdarzeń niepożądanych 
występujących w naszych placówkach. 

Prosimy uczestników konferencji, którzy 
otrzymali ankietę o ich wypełnienie i ode-
słanie ich.

Anna Zaremba-Duszota
 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Paniom: 
Bartoszewskiej Katarzynie, 

Chmielarz Beacie, 
Dębskiej Annie, 

Łońskiej Marzenie, 
Romaniuk Wiolecie,
 Rynkiewicz Bożenie,
 Służalskiej Renacie 

serdeczne gratulacje z okazji pomyślnego 
zdania egzaminu państwowego 

z Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i uzyskania tytułu Specjalisty.

Składam wszystkim Paniom życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej.
mgr Elżbieta Brożyniak

Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem 
pielęgniarskim

7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku
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,,Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, 
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś 

pamięci i w czyimś czekaniu"

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci
Ś.P. 

BARBARY KEMPY
długoletniej oddziałowej Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Całej rodzinie i znajomym składamy 

kondolencje oraz szczere wyrazy 
współczucia

Zespół pielęgniarek anestezjologicznych 
i operacyjnych

Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

„Życie to czas, w którym szukamy Boga,
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy,

wieczność  to czas, w którym Go posiadamy”
Św. Franciszek Salezy

Pani  dr n. med. Reginie Żuralskiej
wykładowcy WNoZ

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa 
Społecznego i Promocji  Zdrowia

WNoZ z OP IMMiT GUMed.

z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia naszej 

koleżance Lucynie Otcie 
z powodu śmierci 

TATY 
składają koleżanki i koledzy 

z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Gdańskiego Centrum 

Sercowo-Naczyniowego.

Kierownikowi Zakładu Pielęgniarstwa 
Społecznego i Promocji Zdrowia

WNoZ z OP IMMiT
dr n. med. Reginie Żuralskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składają
Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa 

WNoZ z OP IMMiT GUMed.

Naszej Koleżance Marii Temberskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Naczelna Pielęgniarka

Pielęgniarka Koordynująca
oraz współpracownicy

oddziału chorób wewnętrznych 
i gastroenterologii

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku. 




