


 nr 2/2022 1

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2270 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeróbek redak-
cyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz przesłane zdjęcia – traktując jako powierzone. 
Odpowiedzialność każdorazowo spoczywa na autorze. Artykuły bez podpisu (anonimowe) nie będą publikowane.

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

Spis treści
KALENDARIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
PREzyDIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 
APEL Komisji ds . Recept  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Stanowisko nr 56 
Prezydium NRPiP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Porady prawne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Stanowisko NRzOZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Przypominamy
o obowiązku szczepień  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
gRAtULAcjE 
I PODZIĘKOWANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Z żAłObNej KArty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

OKRĘGOWA IZBA 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU 
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Słowo wstępne Nie pytaj, czy masz prawo kochać

Nie pytaj,
Czy masz prawo kochać.
O takie rzeczy nie pyta nikt wolny.
Lecz nim po czyjąś miłość
Raczysz sięgnąć,
Pokochać siebie nie zapomnij…

Przecież żyć bez miłości własnej,
To jak budować dom z papieru.
To iść we dwoje, lecz naprawdę
Nie widzieć drogi ani celu.
Przecież żyć bez miłości własnej,
To żyć bez świateł, w zimnych wnętrzach.
To wciąż odwracać się od siebie,
Innych przeceniać i upiększać.

Nie pytaj,
Czy masz prawo kochać.
Miłość jest ponoć sensem wszystkiego…
Lecz zanim w ręce weźmiesz
Czyjeś serce,
Przytul się do swojego…

Michał Matejczuk, wiersze, 2022
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Kalendarium

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Motto na Nowy Rok: 
Trzeba podnieść głowę, przestać roztrząsać to, co kiedyś było i jak było, 

wyznaczyć następne cele, korzystając z doświadczeń przeszłości.

Zarówno kalendarium, jak i protokoły z prac Prezydium ORPiP w Gdańsku, a także arty-
kuły i porady prawne pokazują, jak wiele dzieje się w naszym Samorządzie Zawodowym. 
Nasze liczne działania realizowane są nie tylko w biurze Izby, lecz także w szerokim tere-
nie oraz dosłownie codziennie na łączach on-line. Mimo trwającej od ponad 2 lat pandemii 
robimy dla Państwa wszystko na bieżąco. Zespół Zarządzania Kryzysowego naszej Izby 
przejął i sumiennie realizuje zadania dotyczące przyznawania zgodnie z tematycznymi re-
gulaminami i realizacji zapomóg socjalnych oraz bardzo licznych refundacji doskonalenia 
zawodowego, a także innych spraw bieżących. 

5 stycznia
Odbyło się zebranie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego – dwóch ze-
społów: Zespołu ds. Społecznych i Ze-
społu ds. Ochrony Zdrowia. Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku reprezentowała na spotkaniu Sekre-
tarz ORPiP w Gdańsku Jolanta Zając. 
Omówione zostały aktualna sytuacja 
dotycząca chorób zawodowych w woje-
wództwie pomorskim oraz zmiany legi-
slacyjne w ich orzekaniu, w tym zasady 

uznawania za chorobę zawodową przechorowania COVID-19 u pracowników Ochro-
ny Zdrowia. Działania pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania w zakresie 
preorientacji zawodowej, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawo-
wych, przedstawiła Jolanta Zając.

10 i 12 stycznia 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w posiedzeniu Komisji Woje-
wódzkiej ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

11 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach Prezydium 
NRPiP w Warszawie w trybie on-line ze względu na trwający czas pandemii. Jak zwykle 
omówiono wiele istotnych spraw, wspólnie z Panią Rzecznik jako Gościem Prezydium, 
a także podjęto wiele ważnych uchwał. Polecamy info na bieżąco na stronie: www .nipip .pl 

13 i 17 stycznia
W UCK Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła wraz z Przedstawicielami 
naszej Izby w postępowaniu Komisji Kon-
kursowej wyłaniającej kandydatki na Pie-
lęgniarki Oddziałowe. Poziom wystąpień 
i omówionych dotychczasowych osiągnięć 
był imponujący. Gratulujemy! 
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...ciąg dalszy

14 stycznia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczy-
ła on-line w spotkaniu organizacyjnym kolejnej 
konferencji medycznej organizowanej przez NOT 
wspólnie z UG oraz GUMed jako prelegentami/
ekspertami. Wstępny termin konferencji w wer-
sji hybrydowej zaplanowany jest na 22 kwietnia 
2022 r. Więcej informacji szukajcie w marcu na 
naszej stronie: www.oipip.gda.pl 

15 stycznia
Nowy Rok 2022 otwiera pasmo sukcesów działalności i rozwoju Nadmorskiego Centrum Me-
dycznego w Gdańsku, gdzie przedstawiciel ORPiP po raz kolejny z przyjemnością i radością 
obserwuje wspaniały rozkwit placówki medycznej w zakresie umacniania zdrowia i leczenia pa-
cjentów. Tym razem wyznaczony cel i podjęte przez Zarząd i Pracowników działania były skie-
rowane do osób mających problemy ze wzrokiem. Oferta specjalistycznych świadczeń medycz-
nych skierowana jest do pacjentów, którzy mogą szybko ocenić stan funkcjonowania wzroku. 
W przypadku wykrycia dysfunkcji placówka medyczna szybko i kompleksowo prowadzi dalszą 
diagnostykę, leczenie i przygotowuje pacjenta do zoperowania zaćmy w nowo otwartym szpita-
lu jednego dnia Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku. Wysokiej klasy specjaliści, 
sprzęt medyczny, dobra organizacja pracy są gwarancją jakości. Świadczenia specjalistycznych 
procedur w zakresie okulistyki w 97% finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a pacjenci z woje-
wództwa pomorskiego i okolic mają otwartą drogę do szybkiego dostępu do nich. 
Osobne gratulacje skierowano do pracowników z okazji Jubileuszu 10-lecia działalno-
ści Domu Medycznego „Polanki” w Gdańsku. Prezes Zarządu NCM wyróżnił kilkunastu 
pracowników, którzy otrzymali nagrody. W tak licznej grupie wyróżnionych znalazły się 
Panie pielęgniarki środowiskowe: Anna Glińska, Alicja Osipów i Katarzyna Oberkiewicz 
– najbardziej związane z Domem Medycznym „Polanki” i mocno zaangażowane w dzia-
łalność ww. placówki. Tradycją jest już, że od ponad 15 lat przyznawane są (w drodze loso-
wania) nagrody rzeczowe w postaci wycieczek zagranicznych dla pracowników NCM-u. 
Trzynaście osób wraz z osobą towarzyszącą będzie mogło wypocząć poza granicami kraju. 
 Niech kolejne plany i zamierzenia Zarządu realizowane będą z powodzeniem i korzyścią, 
zarówno dla Nadmorskiego Centrum Medycznego, jak i całego społeczeństwa, a przede 
wszystkim – niech będą one źródłem satysfakcji dla Pana Prezesa, Zarządu Spółki, dla 
wszystkich pracowników, a szczególnie dla pacjentów. 
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani mgr 
Anny Czarneckiej, całego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych gratulujemy Panu 
Prezesowi i Pracownikom kolejnego sukcesu w działalności Nadmorskiego Centrum Medycz-
nego. To pod egidą charyzmatycznego przywódcy i przy wsparciu, zaangażowaniu pracowni-
ków, w rodzinnej atmosferze można realizować szerokie horyzonty zamierzeń oraz planów.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

17 stycznia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w pracach Komisji Konkurso-
wej na Ordynatora nowej Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży w UCK. Gratulujemy!



10 Biuletyn Informacyjny  nr 2/2022 11

...ciąg dalszy21 stycznia
Kolejny sukces Włodarzy oraz Pracowników Kociewskiego Centrum Zdrowia (KCZ) Sp. 
z o.o. w Starogardzie Gdańskim. Oficialnie otwarto nowo wybudowany blok operacyjny 
wraz z centralną sterylizatornią. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku przesłał gratulacje na ręce: Pana Kazimierza Chyły – Starosty Starogardzkiego, Pani 
Wiolety Pawłowskiej – Naczelnej Pielęgniarki w KCZ i Pana Adama Magiełki – Prezesa 
Zarządu KCZ w Starogardzie Gdańskim.
Zakończenie realizacji projektu rozbudowy i doposażenia bloku operacyjnego i centralnej 
sterylizatorni w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – to kolejny sukces Zarządu 
spółki, władz Urzędu Marszałkowskiego, Włodarzy Starostwa Starogardzkiego i lokalne-
go Samorządu. Ta inwestycja przynosi wymierne korzyści mieszkańcom powiatu, a także 
województwa pomorskiego i okolic, zapewniając poczucie bezpieczeństwa w umacnianiu 
zdrowia, leczeniu operacyjnym na wysokim poziomie i ratowaniu ich życia.
 Przystosowanie wraz z wyposażeniem bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni 
w Kociewskim Centrum Zdrowia zapewnia pacjentom kompleksowe działania przedope-
racyjne, leczenie chirurgiczne, ratowanie zdrowia i życia. To gwarant jakości i dostępności 
do profesjonalnych świadczeń medycznych w oparciu o wysokospecjalistyczne procedury. 
Oceniając finalny efekt działań przez pryzmat standardu i jakości, to bardzo nowoczesny 
ośrodek. To dosłownie i w przenośni milowy krok, na miarę XXI wieku, w realizacji pro-
cedur medycznych przedoperacyjnych, w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych, 
jak i po ich zakończeniu. To komfort, bezpieczeństwo i godne warunki pracy dla zespołów 
operacyjnych i pozostałych pracowników w tych oddziałach. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani mgr Anna 
Czarnecka wraz z całą Korporacją Zawodową składa na ręce Pana Starosty Starogardz-
kiego, Pana Prezesa KCZ, całego Zarządu oraz władz Urzędu Marszałkowskiego wyrazy 
uznania i gratulacje z tytułu zakończenia realizacji tak potężnej inwestycji. 
Z okazji tak ważnego wydarzenia całemu zespołowi bloku operacyjnego i centralnej ste-
rylizatorni życzę jak najwięcej satysfakcji z pracy w tych nowych i szczególnie ważnych 
oddziałach. Niech zaangażowanie, profesjonalizm i trud dnia codziennego będą cenione 
i szanowane przez nas wszystkich.

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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25 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczą-
cych Okręgowych Rad z całej Polski (w trybie on-line). Omówiono wiele istotnych spraw, 
a przede wszystkim wielki i ważny projekt szkoleniowy, który będzie realizowany od maja 
2022 roku dla wszystkich Członków bezpłatnie, rozszerzając wiedzę dotyczącą wspólnej 
walki z pandemią w niemal każdej dziedzinie pielęgniarstwa.

...ciąg dalszy
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27 stycznia
Odbyło się zebranie Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego, 
w którym wzięli udział Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich, Mar-
szałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Strug i wielu Przed-
stawicieli instytucji zarówno zwią-
zanych z działaniami w zakresie 
ochrony zdrowia, jak i w innych 
obszarach. Z ramienia Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w zebraniu wzięła udział Jolanta 

Zając – Sekretarz ORPiP. Na zebraniu poruszone zostały problemy dotyczące chorób 
zawodowych, programów promocji zdrowia realizowanych przez Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy oraz preorientacji zawodowej. Omówiona została także aktualna 
sytuacja epidemiczna kraju i na jej tle – województwa pomorskiego. Został również 
złożony wniosek, aby na jednym z zebrań poruszony był problem zachowań suicydal-
nych (samobójczych) wśród dzieci i młodzieży.

28 stycznia

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach Rady Społecznej 
UCK, w trybie on-line ze względu na trwający czas pandemii. Omówiono wiele ważnych 
spraw bieżących i planów na 2022 rok.



16 Biuletyn Informacyjny  nr 2/2022 17

...ciąg dalszy
i ochrony zdrowia pracujących. Owocuje on 
znacznym wzrostem poczucia bezpieczeń-
stwa dla pielęgniarek, położnych i innych 
pracowników, pacjentów, a tym samym dla 
placówek medycznych na Pomorzu.
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Pani mgr Anny Czarneckiej, całego Samo-
rządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych gratulujemy Pani Dyrektor i Pracowni-
kom kolejnego sukcesu – jakim jest zdoby-

cie Certyfikatu Systemu 
Zarządzania Działania-
mi Antykorupcyjnymi . 
Życzymy Pani zdrowia, 
satysfakcji, inspiracji do 
dalszych działań z na-
szym Samorządem Za-
wodowym na rzecz pro-
mowania i umacniania 
zdrowia mieszkańców 
Pomorza”.

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

28 stycznia 

Kolejna uroczystość, kolejny sukces w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku 
w zakresie wdrażania normy ISO 37001: 2016 i podnoszenia jakości i bezpieczeństwa w pod-
miocie leczniczym Samorządu Województwa Pomorskiego. Pani Dyrektor Małgorzata Barto-
szewska-Dogan odebrała certyfikat Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi. 
W imieniu Korporacji Zawodowej Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku przekazał Pani Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdań-
sku list gratulacyjny: 
„Strategia i determinacja działań, które Pani podjęła w ostatnich latach na rzecz podnosze-
nia jakości świadczeń medycznych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdań-
sku, to nie lada wyzwanie, to niezwykle trudna droga, którą Pani zainicjowała i wspólnie 
z całym zespołem pracowników realizuje wbrew wszelkim przeszkodom.
Nigdy łatwo nie było i nadal nie jest, lecz po raz kolejny z przyjemnością i radością obser-
wujemy wspaniały rozkwit Waszej placówki w zakresie podnoszenia jakości udzielanych 
świadczeń w ochronie zdrowia pracujących. To pod egidą charyzmatycznego przywódcy 
i przy wsparciu, zaangażowaniu pracowników, w rodzinnej atmosferze realizuje Pani Dy-
rektor szeroki wachlarz planów i zamierzeń. 
Szeroko rozbudowany system w zakresie wdrażania normy ISO 37001: 2016 w Wojewódz-
kim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku stanowi fundament w realizacji profilaktyki 
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30 stycznia

W trakcie WOŚP w Sopocie już tradycyj-
nie Przedstawiciele naszej Izby promowali 
nasze profesje oraz nasz Samorząd Zawo-
dowy. Dziękujemy Państwu Pellowskim 
za ufundowanie nam tortu, który był licy-
towany. Akcję licytacyjną uatrakcyjniliśmy 
również innymi ciekawymi gadżetami. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w to wydarzenie – w dużej mierze polep-
szające nasze warunki pracy.
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Prezydium
W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej . 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 1109/VII P/22 
w sprawie kontynuacji polisy Grupo-
wego Ubezpieczenia od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków dla 
Członków Organów i Komisji działa-
jących w OIPiP na rzecz Samorządu 
Zawodowego Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1110/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 25 stycznia 2022 r. rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja. zapomogi 
zostały przyznane na łączną kwotę 
5 200.00 zł brutto (pięć tysięcy dwie-
ście zł 00/100) i pochodzą z budżetu 
Komisji Socjalnej.

5 . Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1111/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego z dnia 25 stycznia 2022 r. 
wniosków skierowanych do Komi-

sji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
refundacje na doskonalenie zawo-
dowe zostały przyznane na ogólną 
kwotę 26 000.00 zł brutto (słownie: 
dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100) 
i pochodzą z budżetu na Doskonale-
nie Zawodowe – refundacje.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1112/VII P/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
COM-BO Mariusz Wróblewski – kurs 
specjalistyczny Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 1/IPP/PPL/22/C, 
2/IPP/PPL/22/C, 3/IPP/PPL/22/C, 4/
IPP/PPL/22/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (4 wykreślenia indywidu-
alnych praktyk pielęgniarskich).

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2337/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2350/Z/VII/2022. Stwierdzenia 
2 (w tym 2 pielęgniarzy), wykreślenia 
3 (w tym 1 położna), wpis 9 (w tym 
1 pielęgniarz i 1 położna). 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1113/VII P/22 
w sprawie wpisu zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych kursu specjalistyczne-
go Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept – część II organizowanego 
przez Nursikom Jerzy Krukowski.

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1114/VII P/22 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego Edukator w cukrzycy or-
ganizowanego przez ProCogita Szko-
lenia Joanna Rydz.

11. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka, przesłała:
• informację wraz z zaproszeniem 

na bezpłatne szkolenie/webinar 
,,Prawa Pielęgniarek i Położ-
nych w obliczu agresji”, szkole-
nie prowadził będzie mec. Paweł 
Strzelec. Webinar jest organi-
zowany w ramach współpracy 
Okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, Okrę-
gowego rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielę-

gniarek i Położnych w Gdańsku 
z towarzystwem Ubezpieczeń 
Inter Polska Oddział w Gdań-
sku. Szkolenie odbędzie się 
w dniu 3 lutego 2022 r. o godzi-
nie 10.00. Informacje dotyczące 
szkolenia zostały zamieszczone 
na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku,

• pismo/apel skierowany do Mini-
stra Zdrowia na wniosek Komi-
sji ds. recept, działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, z prośbą 
o poparcie. W piśmie zawarty jest 
wniosek w sprawie wprowadze-
nia rozwiązań mających na celu 
zwiększenie dostępu Pacjentów 
do Opieki Zdrowotnej. jest to 
działanie Pielęgniarek i Położnych 
na rzecz wykorzystania naszego 
potencjału, jak i rozszerzenia na-
szych UPrAWNIeŃ. Prezydium 
OrPiP w Gdańsku jednogłośnie 
poparło przesłany APeL, który 
zostanie niezwłocznie przesłany 
do Ministra zdrowia.

12. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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APEL Komisji ds. Recept
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Porady prawne

Odpowiedź:
Wykonywanie zawodu pielęgniarki i po-
łożnej nie polega głównie na wykonywa-
niu zleceń lekarskich.

Kwestie związane z wykonywaniem zawo-
du pielęgniarki i położnej reguluje Ustawa 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 
ze zm.), która w art. 2 stanowi, że: Zawody 
pielęgniarki i położnej są samodzielnymi 
zawodami medycznymi .
Przepisy wyżej wymienionej ustawy 
i aktów wykonawczych precyzują granice 
kompetencji pielęgniarek do samodzielne-
go dokonywania określonych czynności 
zawodowych bez zlecenia lekarskiego, co 
oznacza, że pielęgniarki i położne są wolne 
w wykonywaniu czynności zawodowych, 
ale w granicach wyznaczonych przez pra-
wo, aktualny stan wiedzy i praktyki me-
dycznej oraz etyczne i deontologiczne za-
sady wykonywania zawodu . 
Wykonanie pisemnego zlecenia lekarskie-
go jest ustawowym obowiązkiem każdej 
pielęgniarki i położnej (art. 15 ustawy o za-
wodach).
Nakaz ten nie ma jednak charakteru bez-
względnego. Zlecenie lekarskie powinno 
być napisane czytelnie. W przypadku zle-
cenia podania leku zlecenie lekarskie po-
winno zawierać wszystkie dane i wskaza-
nia, tj. datę sporządzenia zlecenia, nazwę 

leku, postać leku, dawkę, drogę podania, 
czas podania, podpis osoby wystawiającej 
zlecenie. W przypadku zlecenia lekarskie-
go, które jest niezrozumiałe, budzi wątpli-
wości itd. pielęgniarka i położna obowią-
zane są skontaktować się z lekarzem w tej 
sprawie i ustalić tok postępowania. Powyż-
sze powinno być odzwierciedlone w doku-
mentacji medycznej .
Pisemne potwierdzenie wykonania zlece-
nia lekarskiego jest informacją zwrotną dla 
zlecającego lekarza, jak też innych osób za-
angażowanych w proces udzielania świad-
czeń zdrowotnych, o przebiegu podejmo-
wanych działań medycznych. Pielęgniarka 
i położna mają obowiązek poinformowania 
lekarza o ewentualnych spostrzeżeniach 
poczynionych względem pacjenta w na-
stępstwie wykonanego zlecenia. 
Uprzedniej pisemności zleceń lekarskich 
i pisemności ich potwierdzania lekarz oraz 
pielęgniarka i położna nie mają obowiązku 
dochowania tylko wyjątkowo, w trakcie 
wykonywanych działań medycznych w sta-
nach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art . 
15 ust. 2 ustawy o zawodach). Pielęgniarka 
i położna mogą wykonać wówczas zlece-
nie lekarskie ustne. W komentowanej usta-
wie, jak i w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty brak jest bezpośredniego 
obowiązku odnotowania zleceń wydanych 
przez lekarza, a wykonanych przez pielę-
gniarkę lub położną w sytuacji zagrożenia 

Czy wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej 
polega głównie na wykonywaniu zleceń lekarskich?

zdrowotnego. Obowiązek ten wynika jed-
nak z ogólnych zasad starannego prowa-
dzenia dokumentacji medycznej i odnoto-
wywania wszelkich udzielonych pacjento-
wi świadczeń zdrowotnych. 
Przed wykonaniem zlecenia lekarskiego 
pielęgniarka i położna mają prawo wglą-
du do dokumentacji medycznej pacjenta 
oraz uzyskania od lekarza pełnej informa-
cji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 
proponowanych metodach diagnostycz-
nych, leczniczych, rehabilitacyjnych i dają-
cych się przewidzieć następstwach podej-
mowanych działań, w zakresie niezbędnym 
do udzielanych przez siebie świadczeń 
zdrowotnych (art. 13 ustawy o zawodach). 
Natomiast na lekarzu ciąży obowiązek 
przekazywania pielęgniarce i położnej 
tych informacji. Zakres przekazywanych 
przez lekarza informacji pielęgniarce lub 
położnej nie wymaga zgody pacjenta. Jest 
to wyjątek od obowiązku zachowania ta-
jemnicy zawodowej . Pomimo uzyskania 
ww. informacji w przypadku wątpliwości 
pielęgniarka i położna mają prawo dodat-
kowo domagać się od lekarza, który wydał 
zlecenie, by uzasadnił potrzebę wykonania 
tego zlecenia (art. 15 ust. 3 ustawy o zawo-
dach). Ustawodawca określa w przepisie, 
że prawo to aktualizuje się w przypadku 
„uzasadnionych” wątpliwości. Ustawa nie 
precyzuje, jakie to są wątpliwości „uza-
sadnione”. Mając na względzie obowiązek 
należytej staranności zarówno po stronie 
lekarza, jak i pielęgniarki i położnej, na-
leży przyjąć, że każda wątpliwość po stro-
nie pielęgniarki lub położnej powinna być 
przez lekarza wyjaśniona. Jest to o tyle 
ważne, że wykonanie zlecenia lekarskiego 
nie zwalnia pielęgniarki i położnej z odpo-
wiedzialności za szkody u pacjenta, które 

powstały w wyniku wykonania zlecenia. 
Ponadto pielęgniarka i położna mają obo-
wiązek reagowania na oczywisty błąd le-
karza, który może powodować negatywne 
skutki dla pacjenta . 
Ustawodawca nie określa wymagań formal-
nych, jakie powinno spełnić żądanie przez 
pielęgniarkę lub położną wyjaśnienia przez 
lekarza jej wątpliwości, a w kolejności uza-
sadnienia potrzeby wykonania zlecenia . 
Ze względów dowodowych wskazana jest 
forma pisemna, czyli odnotowanie żąda-
nia wyjaśnienia przez lekarza, ewentualnie 
uzasadnienia potrzeby wykonania zlecenia . 
Fakt ten może mieć istotne znaczenie dla 
dochowania należytej staranności przed 
podjęciem decyzji pielęgniarki lub położ-
nej o odmowie zlecenia lekarskiego.
Zasada samodzielności stanowi dla osób 
wykonujących zawód pielęgniarki albo 
położnej swego rodzaju dyrektywę inter-
pretacyjną, wedle której powinny one roz-
strzygać, czy są czy też nie są kompetentne 
w danej sprawie do podjęcia decyzji.
Stąd w świetle przyjętych regulacji praw-
nych należy wyszczególnić trzy rodzaje 
interwencji, które określają stopień samo-
dzielności pielęgniarek i położnych:
1) niezależne interwencje, podejmowane 

samodzielnie przez pielęgniarki i po-
łożne, z ich inicjatywy, zgodnie z za-
kresem kompetencji zawodowych, co 
sprowadza się do tego, że pielęgniar-
ki i położne mogą samodzielnie po-
dejmować decyzje co do planowania 
i wykonywania świadczeń zdrowot-
nych w ramach ich zawodowych kom-
petencji;

2) zależne interwencje, czyli działania 
medyczne podejmowane wyłącznie na 
zlecenie lekarza;
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3) współzależne interwencje, czyli czyn-
ności wykonywane we współpracy 
z lekarzem czy też innymi członkami 
zespołu terapeutycznego. 

Ustawodawca nie ograniczył samo-
dzielności pielęgniarek i położnych ze 
względu na formę wykonywania zawodu. 
Oznacza to, że pielęgniarka i położna są 
uprawnione do planowania i wykonywa-
nia świadczeń zdrowotnych w zakresie, 
w ramach ich zawodowych kompeten-
cji, wykonując zawód w ramach umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawnej czy 
praktyki zawodowej . Natomiast zobo-
wiązał pielęgniarki i położne do osobiste-
go i samodzielnego wykonywania zawo-
du, co nie jest tożsame z indywidualnym 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
Tym samym pielęgniarka i położna nie 
mogą cedować działań medycznych wy-
nikających z ich uprawnień na osoby nie-
uprawnione do wykonywania czynności 
wchodzących w zakres tych działań. Dla 
przykładu pielęgniarka lub położna nie 
mogą „wyręczyć się” osobą zajmującą się 
utrzymaniem czystości na oddziale szpi-
talnym (salową) w wykonaniu czynności 
pielęgniarskich czy higieniczno-pielę-
gnacyjnych u pacjenta. Są to bowiem, 
czynności wymagające wiedzy fachowej 
nabywanej przez pielęgniarkę i położną 
podczas kształcenia zawodowego. 

Podstawowym obowiązkiem pielęgniar-
ki i położnej jest ocena potrzeb zdrowot-
nych pacjentów, w tym związanych m.in. 
z wydalaniem, oraz określenie dostępnych 
i niezbędnych zasobów do zaspokojenia 
tych potrzeb, jak też pomoc w wykony-
waniu (lub wykonywanie za pacjenta) 

tych czynności, które gwarantują kom-
fort w życiu codziennym w zakresie sfery 
biologicznej, psychicznej i społecznej. To 
właśnie troska o człowieka i jego zdrowie 
jest istotą pielęgniarstwa.

Pielęgniarka i położna nie powinny tak-
że cedować na inne osoby wykonujące 
zawód medyczny swojego ustawowego 
obowiązku informacji względem pacjen-
ta, lecz powinny osobiście przekazać 
pacjentowi informację o świadczeniach 
przewidzianych i zastrzeżonych do wy-
konania przez nią w związku z udziela-
niem świadczenia zdrowotnego. Przez 
takie zachowanie aktualizuje się osobi-
ste wykonywanie zawodów pielęgniarki 
i położnej. Co do zasady obowiązek in-
formacji powinien być realizowany przez 
wykonawcę czynności medycznej, stąd 
pielęgniarka (położna) nie powinna cedo-
wać tego obowiązku na inną pielęgniarkę 
(położną). 
W ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej z 2011 r. wykaz świadczeń 
zdrowotnych, których udzielanie stano-
wi wykonywanie zawodu pielęgniarki, 
zawarty jest w art . 4. Zgodnie z art . 4 
ust. 1 ustawy o zawodach wykonywanie 
zawodu pielęgniarki polega na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych, a w szcze-
gólności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb 

zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgna-

cyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pie-

lęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określo-

nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych; diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych oraz medycznych 
czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świad-
czeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia .

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej wyko-
nywanie zawodu położnej polega na udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych, w szczegól-
ności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu 

opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 
fizjologicznej, a także prowadzeniu 
w określonym zakresie badań nie-
zbędnych w monitorowaniu ciąży fi-
zjologicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do 
jak najwcześniejszego rozpoznania 
ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego 
oraz monitorowaniu płodu z wykorzy-
staniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, 
w przypadku konieczności także z na-
cięciem krocza, a w przypadkach na-
głych także porodu z położenia mied-
nicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań 
w sytuacjach nagłych, do czasu przy-
bycia lekarza, w tym ręcznego wydo-
bycia łożyska, a w razie potrzeby ręcz-
nego zbadania macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i no-
worodkiem oraz monitorowaniu prze-
biegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad 
nimi oraz podejmowaniu w razie po-

trzeby wszelkich niezbędnych działań, 
w tym natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określo-
nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i pato-
logii położniczych;

11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka 
objawów nieprawidłowości wymaga-
jących skierowania do lekarza;

12) sprawowaniu opieki położniczo-gine-
kologicznej nad kobietą;

13) prowadzeniu działalności edukacyjno-
-zdrowotnej w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzi-

nie, metod planowania rodziny oraz 
ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

b) przygotowywania do rodziciel-
stwa oraz pełnego przygotowa-
nia do urodzenia dziecka, łącznie 
z poradnictwem na temat higieny 
i żywienia.

1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epide-
mii wykonywanie zawodu położnej 
może polegać również na udzielaniu 
pacjentom świadczeń zdrowotnych 
w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i po-

trzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielę-

gnacyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki 

pielęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w okre-

ślonym zakresie świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych,
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5) realizacji zleceń lekarskich w pro-
cesie diagnostyki, leczenia i reha-
bilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia

- zgodnie z posiadanymi kwalifikacja-
mi i umiejętnościami zawodowymi.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej w art. 15 a stanowi 
o Samodzielnym ordynowaniu leków i wy-
robów medycznych; wystawianiu recept 
przez pielęgniarki położne:
Art. 15a. 
1. W ramach samodzielnego wykony-

wania świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych pielęgniarka i po-
łożna posiadające dyplom ukończe-
nia studiów drugiego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo oraz pielęgniarka i położna 
posiadające tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa mają prawo 
samodzielnie:
1) ordynować leki zawierające okre-

ślone substancje czynne, z wy-
łączeniem leków zawierających 
substancje bardzo silnie działają-
ce, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz środki spo-
żywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, w tym wysta-
wiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby me-
dyczne, w tym wystawiać na nie 
zlecenia albo recepty

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny 
w tym zakresie .

1a. W przypadku leków określonych 
w wykazach, o których mowa w art . 

37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 
i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), zwanej 
dalej „ustawą o refundacji”, objętych 
refundacją w ramach kategorii dostęp-
ności refundacyjnej określonej w art . 6 
ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, dla któ-
rych istnieją refundowane odpowied-
niki, pielęgniarka i położna, o których 
mowa w ust. 1 i 2, wystawiając recep-
tę, może przyjąć jako zakres zareje-
strowanych wskazań wskazania okre-
ślone dla wszystkich odpowiedników 
refundowanych w ramach tej kategorii 
dostępności refundacyjnej. 

2. W ramach realizacji zleceń lekarskich 
w procesie diagnostyki, leczenia i re-
habilitacji pielęgniarka i położna po-
siadające dyplom ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo 
oraz pielęgniarka i położna posiadają-
ce tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa mają prawo wystawiać:
1) recepty na leki, z wyłączeniem 

leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psycho-
tropowe, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyroby medyczne, 
niezbędne do kontynuacji lecze-
nia, jeżeli ukończyły kurs specja-
listyczny w tym zakresie;

2) zlecenia na wyroby medyczne .
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 

1 i 2, obejmują również wystawianie 
recept osobom, o których mowa w art . 
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nie dotyczy pielęgniarek i położnych, 
które w ramach kształcenia w szkołach 
pielęgniarskich i w szkołach położ-
nych lub w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego nabyły wiedzę objętą takim 
kursem .

8 . Minister właściwy do spraw zdrowia 
po zasięgnięciu opinii Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Na-
czelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej 
Rady Aptekarskiej określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) wykaz:

a) substancji czynnych zawar-
tych w lekach, o których 
mowa w ust. 1,

b) środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, o których mowa 
w ust. 1,

c) wyrobów medycznych, o któ-
rych mowa w ust. 1,

2) wykaz badań diagnostycznych, 
o których mowa w ust. 6,

3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) (uchylony),
6) (uchylony)
- biorąc pod uwagę niezbędne kwali-
fikacje oraz wymagany zakres umie-
jętności i obowiązków pielęgniarki 
i położnej.

Natomiast Art. 15b omawianej ustawy re-
guluje zasady wystawiania recept i zleceń: 
1. Pielęgniarka i położna wykonują czyn-

ności zawodowe, o których mowa 
w art. 15a ust. 1, po uprzednim osobi-
stym badaniu fizykalnym pacjenta lub 
badaniu za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów 
łączności, a także po analizie dostęp-
nej dokumentacji medycznej pacjenta .

2. Pielęgniarka i położna, o których 
mowa w art. 15a ust. 1, mogą, bez 
dokonania badania pacjenta, wysta-
wić receptę niezbędną do kontynuacji 
leczenia oraz receptę albo zlecenie 
na zaopatrzenie w wyroby medycz-
ne jako kontynuację zaopatrzenia 
w wyroby medyczne, jeżeli jest to 
uzasadnione stanem zdrowia pacjen-
ta odzwierciedlonym w dokumentacji 
medycznej .

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 
recepty, zlecenia lub wydruk, o którym 
mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo far-
maceutyczne, mogą być przekazane:
1) przedstawicielowi ustawowemu 

pacjenta albo osobie upoważnio-
nej przez pacjenta do ich odbioru;

2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent 
oświadczy podmiotowi udziela-
jącemu świadczeń zdrowotnych, 
że recepty, zlecenia lub wydruk 
mogą być odebrane przez osoby 
trzecie bez szczegółowego okre-
ślania tych osób.

4 . Upoważnienie lub oświadczenie, 
o których mowa w ust. 3, odnotowuje 
się w dokumentacji medycznej pacjen-
ta albo dołącza do tej dokumentacji.

5 . Informację o wystawieniu recepty lub 
zlecenia, o których mowa w ust. 2, 
zamieszcza się w dokumentacji me-
dycznej pacjenta. Informację o osobie, 
której przekazano taką receptę lub zle-
cenie, odnotowuje się w dokumentacji 
medycznej pacjenta albo dołącza do tej 
dokumentacji .

43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych, 
na zasadach określonych w tej ustawie 
oraz w ustawie o refundacji, z wyjąt-
kiem uprawnienia do wystawiania re-
cept przez:
1) położną - świadczeniobiorcom, 

o których mowa w art. 43a ust. 
1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych;

2) pielęgniarkę - świadczeniobiorcom, 
o których mowa w art. 43b ust. 1 
ustawy, o której mowa w pkt 1.

3a. Pielęgniarka i położna, o których 
mowa w ust. 1 i 2, wystawiają recepty 
na leki, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne na zasadach okre-
ślonych w art. 95b, art. 96a i art. 96b 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. 
poz. 97).

4 . W przypadku wystawiania recept na 
leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyro-
by medyczne określone w wykazach, 
o których mowa w art. 37 ustawy 
o refundacji, pielęgniarka i położna 
są obowiązane do odnotowania na 
recepcie, w sposób określony w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 8, 
odpłatności, jeżeli lek, środek spożyw-
czy specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrób medyczny występuje 
w tych wykazach w co najmniej dwóch 
odpłatnościach, o których mowa w art . 
6 ust. 2 ustawy o refundacji.

4a. Określenie odpłatności na recepcie 
w postaci elektronicznej może nastą-
pić przy wykorzystaniu narzędzia in-
formatycznego, o którym mowa w art . 
9b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 
z późn. zm.).

4b. Pielęgniarka lub położna oraz świad-
czeniodawca nie ponoszą odpowie-
dzialności za skutki błędnego działa-
nia narzędzia informatycznego, o któ-
rym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, polegającego na 
nieprawidłowym określeniu odpłatno-
ści w związku z rozbieżnością danych 
zawartych w narzędziu a przepisami 
prawa, w szczególności z wykazami, 
o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
o refundacji.

5 . Pielęgniarka i położna, wystawiając 
receptę, są obowiązane do szczegó-
łowego uzasadnienia w dokumentacji 
medycznej przyczyn dokonania adno-
tacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 
zdanie drugie ustawy o refundacji.

6 . Pielęgniarka i położna posiadające ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub dyplom ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo 
mają prawo wystawiać skierowania 
na wykonanie określonych badań dia-
gnostycznych, w tym medycznej dia-
gnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem 
badań wymagających metod diagno-
stycznych i leczniczych stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta.

7. Obowiązek ukończenia kursu specjali-
stycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
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uzyskany po 2001 r., lub ukoń-
czyła studia pierwszego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo, które 
rozpoczęły się w roku akademic-
kim 2012/2013, lub posiada za-
świadczenie o ukończeniu kursu 
z zakresu badania fizykalnego Ad-
vanced Physical Assessment,

b) wykonywanie standardowego, 
spoczynkowego badania elektro-
kardiograficznego i rozpoznanie 
cech elektrokardiograficznych 
stanów chorobowych w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
jeżeli ukończyła kurs specjali-
styczny w tym zakresie,

c) wykonywanie gazometrii z krwi 
tętniczej pobranej przez kaniulę 
założoną uprzednio przez leka-
rza w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały tre-
ści kształcenia z tego zakresu,

d) ocenę i monitorowanie poziomu 
znieczulenia pacjenta oraz pozio-
mu zwiotczenia w trakcie znieczu-
lenia ogólnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki lub posia-
da tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki;

3) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) dobór sposobów leczenia ran, je-

żeli ukończyła kurs specjalistycz-
ny lub kurs kwalifikacyjny lub po-
siada tytuł specjalisty w dziedzi-

nie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmo-
wały treści kształcenia z tego za-
kresu, lub posiada tytuł magistra 
pielęgniarstwa,

b) doraźną modyfikację dawki 
leczniczej produktu leczniczego 
przeciwbólowego i produktów 
leczniczych stosowanych w celu 
łagodzenia bólu u osób objętych 
opieką paliatywną, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny lub 
kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmo-
wały treści kształcenia z tego 
zakresu,

c) przygotowanie pacjenta leczonego 
metodami: Ciągła Ambulatoryj-
na Dializa Otrzewnowa (CADO), 
Automatyczna Dializa Otrzewno-
wa (ADO) i hemodializa oraz hi-
peralimentacja oraz jego rodziny - 
do współudziału w prowadzonym 
leczeniu, jeżeli ukończyła kurs 
specjalistyczny lub kurs kwalifi-
kacyjny lub posiada tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa, 
jeżeli program kursu lub specja-
lizacji obejmowały treści kształ-
cenia z tego zakresu, lub posiada 
tytuł magistra pielęgniarstwa,

d) wykonywanie intubacji dotchawi-
czej w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały tre-
ści kształcenia z tego zakresu,

Kwestię rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzie-
lanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
reguluje Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 479).

Na podstawie art . 6 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
1) rodzaj i zakres świadczeń zapobie-

gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych, które mogą 
być udzielane samodzielnie bez zle-
cenia lekarskiego przez pielęgniarkę 
i położną;

2) wykaz produktów leczniczych oraz 
środków pomocniczych, do stosowa-
nia których są uprawnione pielęgniarki 
i położne samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego;

3) rodzaje materiałów, które mogą być 
pobierane przez pielęgniarkę i położną 
do celów diagnostycznych samodziel-
nie bez zlecenia lekarskiego;

4) rodzaj i zakres medycznych czynności 
ratunkowych wykonywanych przez 
pielęgniarkę;

5) wykaz badań diagnostycznych do sa-
modzielnego przeprowadzania przez 
pielęgniarkę i położną.

§ 2. 
Pielęgniarka lub położna może udzielać sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie 
z posiadaną wiedzą i umiejętnościami na-
bytymi po ukończeniu szkoły pielęgniar-
skiej lub szkoły położnych, z uwzględnie-
niem § 3 i § 7.

§ 3. 
Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywa-
nia samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:
1) świadczeń zapobiegawczych obejmu-

jących:
a) psychoedukację pacjentów z za-

burzeniami psychicznymi i uza-
leżnieniami oraz ich rodzin, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny 
w tym zakresie lub kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego, lub 
posiada tytuł magistra pielęgniar-
stwa,

b) prowadzenie edukacji osób cho-
rych na cukrzycę i ich rodzin, 
jeżeli ukończyła kurs specjali-
styczny lub kurs kwalifikacyj-
ny lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa, je-
żeli program kursu lub specjaliza-
cji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu, lub posiada tytuł 
magistra pielęgniarstwa;

2) świadczeń diagnostycznych obejmują-
cych:
a) wykonywanie badania fizykalne-

go, jeżeli ukończyła kurs specja-
listyczny lub posiada tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa 
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e) podawanie produktów krwio-
pochodnych, rekombinowanych 
koncentratów czynników krzep-
nięcia oraz desmopresyny, w sta-
nach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmują-
cych rehabilitację pacjentów z zaburze-
niami psychicznymi, jeżeli ukończyła 
kurs specjalistyczny w tym zakresie 
lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, lub posiada 
tytuł magistra pielęgniarstwa.

§ 4 . 
Pielęgniarka systemu w rozumieniu art . 
3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 
oraz z 2017 r. poz. 60) jest uprawniona do 
wykonywania samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego medycznych czynności ratun-
kowych obejmujących:
1) ocenę stanu pacjenta;
2) układanie pacjenta w pozycji właści-

wej dla stanu pacjenta lub odniesio-
nych obrażeń;

3) podjęcie i prowadzenie podstawowej 
i zaawansowanej resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną;

4) bezprzyrządowe przywracanie drożno-
ści dróg oddechowych;

5) przyrządowe przywracanie i zabezpie-
czanie drożności dróg oddechowych 
z zastosowaniem w szczególności:
a) rurki ustno-gardłowej,
b) rurki nosowo-gardłowej,

c) przyrządów nadgłośniowych,
d) konikopunkcji, jeżeli ukończyła 

kurs specjalistyczny lub kurs kwa-
lifikacyjny lub posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu;

6) odsysanie dróg oddechowych;
7) podjęcie tlenoterapii czynnej lub 

wspomagania oddechu lub sztucznej 
wentylacji płuc metodami bezprzyrzą-
dowymi i przyrządowymi, z użyciem 
tlenu lub powietrza, w tym z użyciem 
respiratora;

8) wykonywanie intubacji dotchawiczej 
lub prowadzenie wentylacji nieinwa-
zyjnej w nagłym zatrzymaniu krąże-
nia;

9) wykonywanie defibrylacji manualnej 
na podstawie EKG lub zapisu kardio-
monitora;

10) wykonywanie defibrylacji zautomaty-
zowanej;

11) wykonywanie przezskórnej elektro-
stymulacji serca w bradyarytmiach, 
w przypadku pacjentów niestabilnych 
hemodynamicznie;

12) wykonywanie kardiowersji w tachy-
arytmiach, w przypadku pacjentów 
niestabilnych hemodynamicznie;

13) wykonywanie i ocena zapisu EKG;
14) monitorowanie czynności układu od-

dechowego;
15) monitorowanie czynności układu krą-

żenia metodami nieinwazyjnymi;
16) wykonywanie kaniulacji żył obwodo-

wych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;
17) wykonywanie dojścia doszpikowego 

przy użyciu gotowego zestawu, jeże-
li ukończyła kurs specjalistyczny lub 
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wentylacji zastępczej w zależno-
ści od wskazań terapeutycznych;

3) wykonanie drobnych zabiegów 
chirurgicznych;

4) wykonanie fasciotomii ratun-
kowej;

5) wykonanie blokady obwodowej 
nerwów kończyn;

6) wykonanie badania USG u pa-
cjenta urazowego;

7) odbarczenie tamponady osierdzia 
u pacjenta urazowego;

8) wykonanie drenażu jamy opłuc-
nowej ze wskazań życiowych;

9) tamowanie krwotoków z użyciem 
środków hemostatycznych oraz 
opasek zaciskowych;

10) płukanie żołądka, po zabezpiecze-
niu drożności dróg oddechowych;

11) podawanie krwi, składników krwi 
i preparatów krwiozastępczych 
pacjentom z objawami wstrząsu 
hipowolemicznego, jeżeli ukoń-
czyła szkolenie z tego zakresu;

12) ocenę prezentowanych przez 
pacjenta symptomów zabu-
rzeń zachowania lub zaburzeń 
psychicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem symptomów re-
akcji na ciężki stres (zaburzenia 
nerwicowe związane ze stresem), 
w związku z procesem diagno-
styczno-leczniczym;

13) podejmowanie czynności w ramach 
osłony epidemiologicznej i epizo-
otycznej stanów osobowych wojsk 
oraz w zakresie medycznej ochro-
ny przed czynnikami chemiczny-
mi, biologicznymi, radiologicz-
nymi, nuklearnymi (Chemical 
Biological Radiological Nuclear 

- CBRN), według obowiązujących 
instrukcji i standardów;

14) podawanie produktów leczni-
czych oznaczonych symbolem 
OTC, wyrobów medycznych 
i wyposażenia wyrobów medycz-
nych, wydawanych bezpłatnie 
na podstawie art. 69b ust. 4 usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 
oraz z 2017 r. poz. 60), leków 
w autostrzykawkach stanowią-
cych indywidualne wyposażenie 
żołnierza oraz produktów leczni-
czych zamieszczonych w wykazie 
stanowiącym załącznik nr 2 do 
rozporządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warun-
kiem ukończenia przez pielęgniarkę 
kursów dokształcających wojskowo-
-medycznych przeznaczonych dla żoł-
nierzy zawodowych oraz pracowników 
cywilnych resortu obrony narodowej 
oraz szkolenia w przypadku wykony-
wania świadczeń zdrowotnych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 11.

3. Świadczenia zdrowotne, o których 
mowa w ust. 1, realizowane są w wa-
runkach sytuacji kryzysowych i przy 
zabezpieczeniu medycznym dzia-
łań jednostek podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej .

4 . Pielęgniarka może nie podjąć lub od-
stąpić od wykonania świadczeń zdro-
wotnych, o których mowa w ust. 1, 
w przypadku:
1) rozerwania ciała, dekapitacji;
2) rozległego zniszczenia czasz-

ki i mózgu, masywnego urazu 

kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa, jeżeli program kursu lub specja-
lizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu;

18) podawanie produktów leczniczych 
drogą dożylną, domięśniową, podskór-
ną, doustną, podjęzykową, wziewną, 
dotchawiczą, doodbytniczą oraz do-
szpikową (w przypadku podawania 
produktów leczniczych drogą doszpi-
kową, jeżeli ukończyła kurs specjali-
styczny lub kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu);

19) odbarczenie odmy prężnej drogą na-
kłucia jamy opłucnowej, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny lub kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego 
zakresu;

20) oznaczanie parametrów krytycznych 
z użyciem dostępnego sprzętu;

21) opatrywanie ran;
22) tamowanie krwawień zewnętrznych;
23) unieruchamianie złamań, zwichnięć 

i skręceń;
24) unieruchamianie kręgosłupa, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem odcinka szyj-
nego;

25) przyjęcie porodu;
26) wykonywanie segregacji medycznej 

pierwotnej i wtórnej;
27) przygotowanie pacjenta do transportu 

i opieka medyczna podczas transportu;
28) wykonywanie pomiaru temperatury 

głębokiej;

29) podawanie pacjentowi produktów 
leczniczych zamieszczonych w wy-
kazie stanowiącym załącznik nr 1 do 
rozporządzenia;

30) podawanie produktów krwiopochod-
nych, rekombinowanych koncentratów 
czynników krzepnięcia oraz desmo-
presyny, w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.

§ 5 . 
Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służ-
bę w podmiotach, o których mowa w art . 
4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jest 
uprawniona do wykonywania samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdro-
wotnych w zakresie, o którym mowa w § 4, 
jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki, 
lub pielęgniarstwa kardiologicznego, lub 
pielęgniarstwa chirurgicznego.

§ 6 . 
1. Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca 

służbę w podmiotach leczniczych bę-
dących jednostkami budżetowymi, dla 
których podmiotem tworzącym jest 
Minister Obrony Narodowej, i jed-
nostkami wojskowymi jest upraw-
niona do wykonywania samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego świadczeń 
zapobiegawczych i leczniczych obej-
mujących:
1) wykonanie konikotomii;
2) wykonanie intubacji dotchawicz-

nej w laryngoskopii bezpośred-
niej przez usta lub przez nos, 
z użyciem lub bez użycia środków 
zwiotczających oraz prowadzenie 
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uniemożliwiającego prowadze-
nie resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej;

3) oznak rozkładu gnilnego ciała lub 
stężenia pośmiertnego, zwęglenia, 
asystolii utrzymującej się powyżej 
30 minut pomimo prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej wszystkimi metodami przy-
rządowymi i bezprzyrządowymi, 
przy szerokich, niereagujących na 
światło źrenicach.

§ 7. 
Położna jest uprawniona do wykonywania 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:
1) świadczeń diagnostycznych obejmują-

cych:
a) wykonywanie badania fizykalne-

go, jeżeli ukończyła kurs specja-
listyczny lub posiada tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa 
uzyskany po 2001 r., lub posia-
da dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku 
położnictwo, które rozpoczęły się 
w roku akademickim 2012/2013, 
lub posiada zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z zakresu badania 
fizykalnego Advanced Physical 
Assessment,

b) wykonywanie standardowego, 
spoczynkowego badania elektro-
kardiograficznego i rozpoznanie 
cech elektrokardiograficznych 
stanów chorobowych w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
jeżeli ukończyła kurs specjali-
styczny w tym zakresie,

c) wykonywanie gazometrii z krwi 
tętniczej pobranej przez kaniulę 
założoną uprzednio przez leka-

rza w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały tre-
ści kształcenia z tego zakresu;

2) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) dobór sposobów leczenia ran, je-

żeli ukończyła kurs specjalistycz-
ny lub kurs kwalifikacyjny lub po-
siada tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmo-
wały treści kształcenia z tego za-
kresu, lub posiada tytuł magistra 
położnictwa,

b) wykonywanie intubacji dotchawi-
czej w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki w położ-
nictwie i ginekologii,

c) podawanie produktów krwio-
pochodnych, rekombinowanych 
koncentratów czynników krzep-
nięcia oraz desmopresyny, w sta-
nach nagłego zagrożenia zdrowot-
nego,

d) modyfikacja doraźnie dawki leku 
przeciwbólowego, jeżeli ukończy-
ła kurs specjalistyczny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa, jeżeli program kursu 
lub specjalizacji obejmowały tre-
ści kształcenia z tego zakresu.

§ 8 . 
1. Pielęgniarka i położna wykonująca 

zawód w podmiocie leczniczym infor-
muje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod 

opieką którego znajduje się pacjent, 
o samodzielnym wykonaniu u tego 
pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, 
świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych oraz o podanych produktach 
leczniczych i wykonanych badaniach.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio 
do pielęgniarki i położnej sprawującej 
opiekę nad pacjentem wykonującej 
zawód poza podmiotem leczniczym, 
jeżeli w jej obecności pacjent zostanie 
objęty opieką lekarską.

§ 9. 
1. Wykaz produktów leczniczych, do 

stosowania których są uprawnione pie-
lęgniarki i położne samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego, określa załącznik 
nr 3 do rozporządzenia.

2. Wykaz środków pomocniczych, do 
stosowania których są uprawnione pie-
lęgniarki i położne samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego, określa załącznik 
nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. 
W przypadku braku możliwości interwen-
cji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu 
mogłaby spowodować stan nagłego zagro-
żenia życia lub zdrowia matki lub dziecka, 
położna jest uprawniona do podania pa-
cjentowi bez zlecenia lekarskiego produk-
tów leczniczych zamieszczonych w wyka-
zie stanowiącym załącznik nr 5 do rozpo-
rządzenia.

§ 11. 
Pielęgniarka i położna może pobierać do 
celów diagnostycznych bez zlecenia lekar-
skiego każdy rodzaj materiału do badania, 
którego pobieranie wynika z uprawnień 
zawodowych nabytych w ramach kształce-
nia przeddyplomowego i podyplomowego, 

w szczególności krew żylną, mocz, ślinę, 
kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wy-
maz z górnych dróg oddechowych, wymaz 
z rany, wymaz z dróg moczowych i narzą-
dów płciowych, wymaz z odbytu, wymaz 
z oka, wymaz z policzka i wymazy cyto-
logiczne.

§ 12. 
Wykaz badań diagnostycznych do samo-
dzielnego przeprowadzania przez pielę-
gniarkę i położną określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia.

§ 13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Z powyższego wynika, że wykonywanie 
zleceń lekarskich jest ustawowym obo-
wiązkiem pielęgniarki i położnej, ale wy-
konywanie zawodu pielęgniarki i położnej 
nie polega głównie na wykonywaniu zleceń 
lekarskich. Przytoczone przepisy wskazują, 
jakie świadczenia zdrowotne wykonują pie-
lęgniarki i położne, a także określają kwe-
stię rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pie-
lęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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Przypominamy 
o obowiązku szczepień

rOZPOrZĄDZeNIe
MINIStrA ZDrOWIA 1 
z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarzą-
dza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłosze-
nia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 
i 565) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a 
w brzmieniu:

„Rozdział 6a
Obowiązek przeprowadzenia 

szczepień ochronnych

§ 12a. 
1. Obowiązkowi szczepień przeciwko 

COVID-19 podlegają:
1) osoby wykonujące zawód me-

dyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 
i 2120) w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą oraz 
osoby wykonujące czynności za-
wodowe w tych podmiotach, inne 
niż wykonywanie zawodu me-
dycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby re-
alizujące usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności 
fachowe w aptece ogólnodostęp-
nej lub punkcie aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierun-
kach przygotowujących do wy-
konywania zawodu medycznego, 
o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 
1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 
619, 1630, 2141 i 2232).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są 
obowiązane poddać się szczepieniu 
ochronnemu, którego efektem będzie 
otrzymanie unijnego cyfrowego za-
świadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 
14 czerwca 2021 r. w sprawie ram 

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze 
rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
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wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 
711) w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą oraz osób wyko-
nujących czynności zawodowe w tych 
podmiotach, inne niż wykonywanie 
zawodu medycznego;

2) osób zatrudnionych oraz osób re-
alizujących usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności fa-
chowe w aptece ogólnodostępnej lub 
punkcie aptecznym;

3) studentów kształcących się na kie-
runkach przygotowujących do wy-
konywania zawodu medycznego, 
o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 
1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Osoby te są obowiązane poddać się szcze-
pieniu ochronnemu, którego efektem 
będzie otrzymanie unijnego cyfrowego 
zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 
2021 r. w sprawie ram wydawania, wery-
fikowania i uznawania interoperacyjnych 
zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu 

i o powrocie do zdrowia w związku z CO-
VID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie 
COVID) w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się w czasie pandemii 
COVID-19 (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 1), 
w terminie nie późniejszym niż do dnia 
1 marca 2022 r.
Obowiązek powyższy ma zastosowanie 
także do osób, u których do dnia 1 marca 
2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Wyłączone z powyższego obowiązku są 
osoby, które mają przeciwwskazania do 
szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.
W rozporządzeniu brak jest sankcji za 
niewypełnienie obowiązku szczepień. Jak 
podkreśla Ministerstwo Zdrowia, to do 
pracodawcy będzie należała decyzja, jeśli 
chodzi o postępowanie z niezaszczepionym 
pracownikiem wykonującym zawód me-
dyczny .

Opublikowano: QA 1862337 LEX
Status: aktualne

Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2022 r., 
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PytANIE
Czy pracownik, który ma przeciwwskaza-
nia do szczepień ochronnych przeciwko 

COVID-19 w zakresie stanu zdrowia, po-
winien potwierdzić ten fakt jakimiś doku-
mentami (zaświadczenie lekarskie itp.)?

W jaki sposób ma zachować się pracodawca, po 1 marca 2022 r., 
wobec pracowników świadczących pracę w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą, którzy nie spełnili obowiązku 
szczepień przeciwko COVID-19?

wydawania, weryfikowania i uzna-
wania interoperacyjnych zaświadczeń 
o szczepieniu, o wyniku testu i o po-
wrocie do zdrowia w związku z CO-
VID-19 (unijne cyfrowe zaświadcze-
nie COVID) w celu ułatwienia swo-
bodnego przemieszczania się w czasie 
pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 
211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie 
nie późniejszym niż do dnia 1 marca 
2022 r.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
ma zastosowanie także do osób, u któ-
rych do dnia 1 marca 2022 r. upłynie 
więcej niż 6 miesięcy od uzyskania po-
zytywnego wyniku testu diagnostycz-
nego w kierunku SARS-CoV-2.

§ 12b. 
Obowiązek, o którym mowa w § 12a ust. 1, 
stosuje się do osób, które nie mają przeciw-
wskazań do szczepienia w zakresie stanu 
ich zdrowia.».

§ 2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administra-
cji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 932).

Dz.U.2021.2398 z dnia 2021.12.23
Status: Akt jednorazowy

Wersja od: 23 grudnia 2021 r.
Wejście w życie: 23 grudnia 2021 r.

PytANIE
Czy pracownika ochrony zdrowia (pie-
lęgniarkę, położną), która do 31 marca 
2022 r. nie podda się szczepieniu przeciw-
ko COVID-19 należy zwolnić?
Nie ma możliwości przeniesienia jej na 
inne stanowisko pracy bez kontaktu z pa-
cjentem .

ODPOWIeDŹ
Brak jest sankcji za niewypełnienie obo-
wiązku szczepień. Jak podkreśla Minister-
stwo Zdrowia, to do pracodawcy będzie na-
leżała decyzja, jeśli chodzi o postępowanie 

z niezaszczepionym pracownikiem wyko-
nującym zawód medyczny.

UzASADNIENIE
Opublikowane w dniu 23 grudnia 2021 r. 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. poz. 2398) wprowadziło od 1 mar-
ca 2022 r. obowiązkowe szczepienia prze-
ciw COVID-19 dla:
1) osób wykonujących zawód medycz-

ny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 usta-

jakie są sankcje za niewypełnienie obowiązku szczepień 
dla osób wykonujących zawód medyczny?
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Gratulacje i podziękowania

od uzyskania pozytywnego wyniku te-
stu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2.
Rozporządzenie wskazuje jedynie, iż 
wyłączone z obowiązku szczepień na 
COVID-19 są osoby, które mają przeciw-
wskazania do szczepienia w zakresie sta-
nu ich zdrowia.
W rozporządzeniu brak jest sankcji za 
niewypełnienie obowiązku szczepień. 
Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, to 
do pracodawcy będzie należała decyzja, 
jeśli chodzi o postępowanie z niezasz-
czepionym pracownikiem wykonującym 
zawód medyczny .

Brak także zapisów dotyczących obo-
wiązku przedłożenia pracodawcy za-
świadczenia lekarskiego o zdrowot-
nych przeciwwskazaniach do szczepień. 
W tym przypadku także do pracodawcy 
należeć będzie decyzja, czy wystarczy 
przedłożenie oświadczenia, czy wymaga 
od pracownika stosownego zaświadcze-
nia lekarskiego.

Opublikowano: QA 1868460LEX
Status: aktualne

Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2022 r., 
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Składam serdeczne 
podziękowania dla 

Pani bożeny Gapińskiej – Oddziałowej 
oraz całego personelu 

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Szpitala im. św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

za zaangażowanie, życzliwość oraz
profesjonalną opiekę nad moją córką Justyną

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku 

Czy wystarczającym jest tylko oświad-
czenie pracownika w tym temacie, złożo-
ne pracodawcy?
W jaki sposób ma zachować się praco-
dawca, po 1 marca 2022 r., wobec pra-
cowników świadczących pracę w pod-
miotach wykonujących działalność lecz-
niczą (osoby wykonujące zawód medycz-
ny i osoby wykonujące czynności zawo-
dowe w tych podmiotach), którzy nie 
spełnili obowiązku szczepień przeciwko 
COVID-19?
Czy w takiej sytuacji pracodawca musi 
rozwiązać umowę o pracę z takimi oso-
bami?

ODPOWIeDŹ
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze 
zm.) brak jest sankcji za niewypełnienie 
obowiązku szczepień. Jak podkreśla Mi-
nisterstwo Zdrowia, to do pracodawcy 
będzie należała decyzja, jeśli chodzi o po-
stępowanie z niezaszczepionym pracow-
nikiem wykonującym zawód medyczny.
Brak także zapisów dotyczących obo-
wiązku przedłożenia pracodawcy za-
świadczenia lekarskiego o zdrowotnych 
przeciwwskazaniach do szczepień.

UzASADNIENIE
Opublikowane w dniu 23 grudnia 2021 r. 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
22 grudnia 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie ogłoszenia na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz.U. poz. 2398) wprowadziło 
od 1 marca 2022 r. obowiązkowe szcze-
pienia przeciw COVID-19 dla:

1) osób wykonujących zawód me-
dyczny w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 711) w pod-
miotach wykonujących działalność 
leczniczą oraz osób wykonujących 
czynności zawodowe w tych pod-
miotach, inne niż wykonywanie za-
wodu medycznego;

2) osób zatrudnionych oraz osób re-
alizujących usługi farmaceutycz-
ne, zadania zawodowe lub czynności 
fachowe w aptece ogólnodostępnej 
lub punkcie aptecznym;

3) studentów kształcących się na kie-
runkach przygotowujących do wy-
konywania zawodu medycznego, 
o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 
1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Osoby te są obowiązane poddać się 
szczepieniu ochronnemu, którego efek-
tem będzie otrzymanie unijnego cyfro-
wego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 
pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 
14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wy-
dawania, weryfikowania i uznawania 
interoperacyjnych zaświadczeń o szcze-
pieniu, o wyniku testu i o powrocie do 
zdrowia w związku z COVID-19 (unijne 
cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu 
ułatwienia swobodnego przemieszczania 
się w czasie pandemii COVID-19 (Dz.
Urz. UE L Nr 211, s. 1), w terminie nie 
późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.
Obowiązek powyższy ma zastosowanie 
także do osób, u których do dnia 1 mar-
ca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy 
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Z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia

dla Naszej Koleżanki
Lucyny Koziorowskiej

z powodu śmierci
MĘżA
składają

koleżanki: pielęgniarki i położne 
z Przychodni Orłowo 

w Gdyni

Koleżance bożenie Gnerowicz
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
MĘżA
składają

Zarząd i Pracownicy
NZOZ „PROFIL-MED” 

Medycyna Szkolna
w Gdańsku

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że zmarła nasza koleżanka 

pielęgniarka 
eWA rUPIŃSKA .
Wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia 

składają 
koleżanki i koledzy 

z Kliniki Onkologii i Radioterapii 
UCK w Gdańsku

„...Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić...”.

ks. J.Twardowski

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej koleżanki pielęgniarki
ALIcjI zAgÓRSKIEj

Alu,
Byłaś wspaniałym człowiekiem, 
o wielkim sercu i wrażliwości.
Skromna, pogodna, życzliwa, 
pełna empatii – pozostaniesz 

w naszych sercach.
Dziękujemy za wszystkie 

spędzone z Tobą lata.
Niech Cię teraz wspierają 

Dobre Anioły.

Koleżanki i koledzy
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

W Nowym Roku 2022
wierz w Siebie!




