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ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACJI  

BŁOGOSŁAWIONEJ SŁUŻEBNICY BOŻEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ 
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Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej 

1. Czy rozumiem godność swojego zawodu? 
2. Jeśli jestem mężatką, mam dzieci, a mimo to pracuję 

zawodowo, jak łączę oba obowiązki? 

3. Jak wypełniam obowiązki zawodowe? 

4. Czy miałam odwagę przyznania się do popełnionych 

błędów, pomyłek, czy odwrotnie – zataiłam albo 

sfałszowałam fakty, aby chronić swoją opinię? 

5. Jaki jest mój stosunek do spraw bytu mojego 

i koleżanek? 

6. Jaki jest mój stosunek do chorego człowieka? 

7. Czy zachowałam tajemnicę zawodową? 

8. Czy wobec lekarzy zachowałam godność mojego  

zawodu? 

9. Czy chętnie zastępowałam koleżanki w razie potrzeby? 

10.Jeśli stoją na odpowiedzialnym stanowisku – czy 

daję doby przykład, osobiście pracując przy chorych, 

gdy mi czas na to pozwala? 

11.Czy dbam o własne zdrowie? 

 

To tylko część „Rachunku sumienia dla pielęgniarek” zalecanego przez Hannę Chrzanowską. Mówi się 

o Niej, że jest sumieniem naszego środowiska. 

28 kwietnia 2018 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyła się beaty-

fikacja Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki. 

Była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu – powiedział Kardynał Angelo Amato podczas 

Mszy beatyfikacyjnej. 

Po odczytaniu listu apostolskiego papieża Franciszka, nastąpiło odsłonięcie obrazu beatyfikacyj-

nego, który przedstawia Hannę jako 30 – letnią pielęgniarkę. 

W tej pięknej uroczystości uczestniczyły również pielęgniarki i położne z naszej okręgowej Izby. 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – 12 maja 
Dzień Położnej – 8 maja 

 
 Myślę, że ustalając te dni chodziło o zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne ludności na ca-
łym świecie oraz na rolę pielęgniarek i położnych, jaką pełnią w zapewnieniu dostępu do opieki me-
dycznej oraz profilaktyki. 

8 i 12 maja to dobra okazja, by zastanowić się nad polską służbą zdrowia. 
Te daty, to coś więcej niż tylko symboliczne święto jednego z zawodów. 
 

 Pomyślmy o pracy, jaką pielęgniarki i położne wkładają w opiekę nad pacjentami. 
 
Zawód pielęgniarki i położnej z pewnością jest jednym z najtrudniejszych zawodów świata: 
- wymagający specjalistycznej wiedzy, 
- konkretnych umiejętności, 
- podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, 
- psychicznej i fizycznej odporności, 
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- posiadanie określonych cech charakteru, które bez względu na okoliczności pozwalają działać na rzecz 
ludzi chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych, wymagających pielęgnacji, ale i wsparcia 
w niewyobrażalnym niekiedy cierpieniu. 

 
To oddanie siebie drugiemu człowiekowi, kiedy jest cierpiący, bezradny, kiedy jest w bólu, smutku, 
w żałobie, to naturalny odruch, czysta ludzka życzliwość. 
Pewnych rzeczy można się instrumentalnie nauczyć, natomiast czuć, mieć do tego serce, duszę – nie. 
 
 Tego zawodu nie da się wykonywać na siłę, pacjentowi częściej niż leku potrzeba uśmiechu, 
współczucia i obecności. 
 
Dzisiejsze czasy są trudne i z tej naszej misji pewnie niewiele już zostało: 
- zawód jest degradowany, coraz mniej młodych dziewcząt decyduje się pracować na oddziałach 

i w przychodniach, 
- średnia wieku pielęgniarki obniża się, jesteśmy coraz starsze, 
- praca fizyczna, bardzo ciężka, 
- coraz mniejsza liczba personelu, a obciążenie pracą i odpowiedzialność rosnąca, należy szacować że 

w niedalekiej przyszłości odbije się to na nas wszystkich. Każdy z nas Polaków jest przecież pacjentem, 
który prędzej, czy później będzie potrzebował opieki medycznej, a ta – jak przytoczyłam – jest bardzo 
zagrożona, 

- wynagrodzenie bardzo niskie, nieadekwatne do oczekiwań w zakresie wykształcenia, ustawicznego 
dokształcania, charakteru pracy. 

Nie brzmi to już optymistycznie, a gdy do tego dochodzą jeszcze wymogi ISO, akredytacje, rozbudowa-
na dokumentacja – mało jest czasu dla człowieka, który nas potrzebuje, a pielęgniarka ma zadanie, aby 
traktować go nie tylko jako jednostkę chorobową, ale przede wszystkim osobę z konkretnymi proble-
mami. 
 
Oczywistym jest, że potrzeba zmian jest nagląca i nie od dziś o tym wiadomo. 
Problemów jest ciągle dużo, za dużo, są nadal dynamiczne, a do ich rozwiązania wciąż daleka droga, 
mimo że coraz głośniej się o nich mówi. 
 
Kończąc te krótkie rozważania – jak bardzo jesteśmy potrzebne, jak nikt nie jest w stanie nas zastąpić – 
chciałabym z nadzieją w sercu życzyć nam wszystkim należnego uznania w oczach przełożonych i społe-
czeństwa, wyrażam ogromny szacunek za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę, życzę do-
brych relacji z kolegami i koleżankami. 
W życiu prywatnym radości i spełnienia oczekiwań oraz optymistycznego patrzenia w przyszłość. 

Relacja z konferencji 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

na temat: „Agresywne zachowania pacjenta a prawa  
i ochrona personelu medycznego” 

 W dniu 11 maja 2018 r. się odbyła Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej na temat „Agresywne zachowania pacjenta a prawa i ochrona personelu medyczne-
go”, zorganizowana przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wspólnie 
z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgo-
wym Sądem Pielęgniarek i Położnych. 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Chełmie - Izabella Chałaj.  

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach: Zofia Małas - Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Celmer vel Domańska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, Danuta Pawlik – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek 
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Z PRAC NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

i  Położnych w Białej Podlaskiej, Danuta Kusiak - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Zamościu, Michał Jedliński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Chełmie, Beata Żółkiewska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Teresa Basińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Mariusz Żabiński - Z-ca Dyrektora Miej-
skiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Bożena Głaz - p.o. Przełożo-
na Pielęgniarek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Małgo-
rzata Szyszkowska – Dyrektor Szkoły Policealnej Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Ewa Siwek - 
Naczelna Pielęgniarka NZOZ Centrum Kardiologii w Chełmie, Iwona Domańska - Przewodnicząca Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPWSzS w Chełmie, Małgorzata Sitarz - Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. 

Prelegentem Konferencji była Pani dr hab. Dorota Karkowska, która wygłosiła ona wykład na te-
mat „Agresywne zachowania pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego”. 

Udział w konferencji wzięły pielęgniarki i położne – członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Chełmie oraz zaproszeni goście /około 130 osób/. 

Po części oficjalnej miała miejsce uroczysta kolacja. 
Sponsorzy Konferencji: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., P.H.U. LABU-MED, Grupa 

Pofam, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Krotex Pharm Spółka z o.o. Sp. k., Diagnosis 
S.A., Medicus Marzena Gołofit, ConvaTec Polska Sp. z o.o., Kwiaciarnia „KWIATY” Małgorzata Palkow-
ska. Za sponsoring serdecznie dziękujemy. 

Stanowisko nr 18 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia  
mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych  

przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów 
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu za-
pewnienie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i wymagającym długo-
trwałej opieki pielęgnacyjnej równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielę-
gniarki w domach pomocy społecznej. 

Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest świadczeniodawcą 
w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz.1938.) w zw. z art. 4 ust. l ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finanso-
wanie i rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym 
świadczeń zdrowotnych w czasie choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomo-
cy społecznej. Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który został określony w rozpo-
rządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2018r., poz.734) dom pomocy społecznej niezależnie od typu świadczy m.in. usługi opiekuń-
cze polegające na pielęgnacji. Obecnie w domach pomocy społecznej coraz mniej jest mieszkańców 
samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75 roku życia z coraz bardziej ograniczoną sprawnością 
funkcjonalną, osób leżących z koncentracją problemów zdrowotnych (wielochorobowości) w zakresie 
zdrowia somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga od 
pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, nie tylko pielęgnacji, ale realizowania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań, ograniczenia niedołęstwa starczego, 
diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywa-
ne przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych, które podej-
mowane są w zakładach opieki długoterminowej. W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej po-
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winny być kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako odrębny produkt za-
pewniający całodobową opiekę pielęgniarską. 

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak najszybsze opracowa-
nie, rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego całodobowe świadczenia 
pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej. 
 

Sekretarz NRPiP                         Prezes NRPiP 
     Joanna Walewander                Zofia Małas 

Stanowisko nr 19 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyż-
szenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 

 
NRPiP po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 
nie akceptuje treści projektu porozumienia, gdyż przekazane propozycje są niewystarczające do wypro-
wadzenia z kryzysu Polskiego Pielęgniarstwa i Położnictwa. 

NRPiP oczekuje, że kwota 1200 zł zostanie włączona do podstawy wynagrodzenia zasadniczego od 
01.09.2018r. i w kolejnych latach zabezpieczane będą środki finansowe na wzrost wynagrodzenia pielę-
gniarek i położnych plus 5 transza od 01.01.2019r. i kolejne. 

NRPiP podtrzymuje stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonu-
jących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać zapisane na 
poziomie: 

 dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa, 
z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

 dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra położnictwa albo 
pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 1,75 przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwar-
tale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

 dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 1,5 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Oczekujemy, że osiągnięcie kwot we wskazanych współczynnikach powinno następować stopniowo 
zgodnie ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia (6% PKB  do roku 2024). 

Uwzględnienie powyższej propozycji wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położ-
nych oraz zapewni  bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa. 

NRPiP popiera stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie z dnia 13.06.2018r. w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy 
i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 
 

Sekretarz NRPiP                         Prezes NRPiP 
     Joanna Walewander                Zofia Małas 
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Informacja o szkoleniu z ochrony danych osobowych (RODO) 

w działalności pielęgniarek i położnych 

 W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przepro-

wadzone zostało bezpłatne szkolenie dla Indywidualnych Praktyk Zawodowych Pielęgniarek i Położnych 

z zakresu ochrony danych osobowych w działalności pielęgniarek i położnych w świetle unijnych przepi-

sów RODO. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób. Szkolenie przeprowadził Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

Jaki przepis stanowi podstawę do pozyskania od pacjenta danych osobowych 
przez placówkę medyczną? 

Autor odpowiedzi: 

Łokaj Maciej 

Odpowiedzi udzielono: 

6 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie 

 

PYTANIE 
Na jaką podstawę prawną należy powoływać się żądając od pacjenta dokumentu tożsamości w celu zare-

jestrowania na świadczenie medyczne w palcówce medycznej udzielającej świadczeń w ramach umowy 

z NFZ? 

Czy należy odnotowywać numer tego dokumentu? 

ODPOWIEDŹ 
Placówka medyczna musi w celu udzielenia świadczenia mieć możliwość potwierdzenia tożsamości pa-

cjenta i pozyskania określonych danych osobowych. Podstawę prawną dla niniejszych działań, a tym sa-

mym dla żądania od pacjenta dokumentu tożsamości stanowią przepisy ustawy z 6.11.2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. oraz pomocniczo w zakresie świadczeń udzielanych w 

ramach umowy z NFZ ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych - dalej u.ś.o.z. 

Uzasadnienie 
Na podstawie art. 25 u.p.p, w celu oznaczenia tożsamości pacjenta w dokumentacji medycznej placówka 

medyczna ma prawo pozyskiwać następujące dane: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia, 

c) oznaczenie płci, 

d) adres miejsca zamieszkania, 

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku 

osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 
 

 W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane dalej RODO. Rozporządzenie wiąże 

wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
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Z kolei w zakresie świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ, zgodnie z art. 188 u.ś.o.z., Fundusz 

jest uprawniony do pozyskiwania danych osobowych pacjentów, między innymi w celu dokonywania 

rozliczeń ze świadczeniodawcami. Do tych danych, pozyskiwanych także od świadczeniodawców zali-

czają się, zwłaszcza: 

1) nazwisko i imię (imiona); 

2) nazwisko rodowe; 

3) data urodzenia; 

4) płeć; 

5) obywatelstwo; 

6) numer PESEL; 

7) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - 

w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

8) adres zamieszkania; 

9) adres zameldowania 

Źródło: Serwis Wolters Kluwer 

Czy nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych pozwalają  
na telefoniczną prośbę o podanie przez pacjenta numeru PESEL? 

 

Autor odpowiedzi: 

Paszkowski Artur 

Odpowiedzi udzielono: 

4 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie 

 

PYTANIE 
Czy można prosić pacjenta o podanie numeru PESEL w trakcie rejestracji telefonicznej do poradni? 

Jest on potrzebny, by móc zapisać go na liście oczekujących. 

ODPOWIEDŹ 
Świadczeniodawca, na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-

rządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, uprawniony jest do pozyskiwania numeru PESEL świadcze-

niobiorcy w procesie wpisywania pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, jeśli 

tylko ten wyraził na to zgodę (nawet jeśli zgodę taką wyraził w formie ustnej, co zostało zarejestrowane 

w trakcie rozmowy telefonicznej, a pracownik uczynił np. stosowną uwagę w dokumentacji medycznej 

pacjenta). W przypadku jednak, gdy pacjent nie wyraża przedmiotowej zgody i odmawia podania nume-

ru PESEL, świadczeniodawca winien jak się wydaje poinformować pacjenta o konieczności osobistego 

bądź elektronicznego zgłoszenia celem dokonania wpisu na listę osób oczekujących na udzielenie świad-

czenia. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 RODO, zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przy-

należność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych 

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej tej osoby. Jak stanowi jednak art. 9 ust. 2 lit. h RODO, zakaz przetwarzania da-

nych osobowych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdro-
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wotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia 

opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opie-

ki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkow-

skiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia. W tym miejscu zauważyć również należy, iż 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie 

w przypadkach, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administra-

torze. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż jak stanowi art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27.08.2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawca, który 

zawarł z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, której przedmiot obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalach oraz świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, ustalając kolejność udzielenia świadczenia opie-

ki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy, wpisuje na liście osób oczekujących, za zgodą 

świadczeniobiorcy lub za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, w szczególności numer kolejny wpi-

su, datę i godzinę wpisu, imię i nazwisko świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku jego bra-

ku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy. Uwzględniając powyższe usta-

lenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pyta-

nia stwierdzić należy, że świadczeniodawca, na mocy przepisów RODO, uprawniony jest do pozyskiwa-

nia numeru PESEL świadczeniobiorcy w procesie wpisywania pacjenta na listę osób oczekujących na 

udzielenie świadczenia, jeśli tylko ten wyraził na to zgodę (nawet jeśli zgodę taką wyraził w formie ust-

nej, co zostało zarejestrowane w trakcie rozmowy telefonicznej, a pracownik uczynił np. stosowną uwa-

gę w dokumentacji medycznej pacjenta). W przypadku jednak, gdy pacjent nie wyraża przedmiotowej 

zgody i odmawia podania numeru PESEL, świadczeniodawca winien jak się wydaje poinformować pa-

cjenta o konieczności osobistego bądź elektronicznego zgłoszenia celem dokonania wpisu na listę osób 

oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Źródło: Serwis Wolters Kluwer 

WYKAZ KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W OKREŚLONYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, 

KTÓRE WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 
ANALIZA WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH  

stan prawny 14 lutego 2018 roku 
 

Wprowadzenie 
Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej na określonych stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatko-
wych wymagań kwalifikacyjnych. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w ochronie zdrowia spowodowały, 
iż pielęgniarki, położne, by pozostać na obecnych stanowiskach pracy muszą dostosować kwalifikacje zawodowe 
do określonych wymagań. 

Celem niniejszego opracowania było przygotowanie wykazu stanowisk pracy pielęgniarek i położnych występują-
cych we wszystkich dziedzinach działalności leczniczej, które wymagają uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z przepi-
sami prawa w tym zakresie. 

Dokonano przeglądu aktów prawnych, regulujących organizację oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Z powyż-
szych wyłoniono te stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty graniczne w celu uzupełnienia kwalifi-
kacji zawodowych. 

Akty prawne regulujące kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych na poszczególnych stanowiskach pra-
cy, z uwzględnieniem dat granicznych na uzupełnienie kwalifikacji 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowni-
ków na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. Nr 151, poz. 896) 
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 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2217) 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz. 151) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochron-
nych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 849 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016r., poz. 2218) 

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1184 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, któ-
rych wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 206, 1223) 

 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.2195 ze zm.) 

Wykaz stanowisk pracy, z uwzględnieniem okresów przejściowych  
przeznaczonych na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 

- PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, ZASTĘPCA PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną: 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie 

 tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w 
zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie 

 licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w zawodzie 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organi-
zacji i zarządzania oraz 6 lat pracy w zawodzie 

- PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA, ZASTĘPCA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu 

 licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu. 

- POŁOŻNA ODDZIAŁOWA, ZASTĘPCA POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) 
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Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 
1 rok pracy w szpitalu 

 licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu 

 licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs 
kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu 

- PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH PIELĘGNIAREK 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu 

 licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu  

- POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH POŁOŻNYCH 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu 

 tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 
1 rok pracy w szpitalu 

 licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu 

 licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs 
kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu 

- EDUKATOR DO SPRAW DIABETOLOGII 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 
2 lata pracy w zawodzie 

 licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2 lata pracy 
w zawodzie 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabe-
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tologicznego oraz 2 lata pracy w zawodzie 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cu-
krzycy oraz 1 rok pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym 

 licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz 2 lata 
pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny w dziedzinie edu-
kator w cukrzycy oraz 2 lata pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa oraz 5 lat pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym 
w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
lub położna oraz 5 lat pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym 

- EDUKATOR DO SPRAW LAKTACJI 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego 

 licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położnicze-
go 

 tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 1 rok pracy w zawodzie 

 licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 2 lata pracy w zawodzie 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 2 lata pracy 
w zawodzie 

 w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 2 lata pracy 
w zawodzie 

w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – licencjat położnictwa oraz 5 lat pracy w zawodzie 
w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 
5 lat pracy w zawodzie 

- SPECJALISTA DO SPRAW EPIDEMIOLOGII LUB HIGIENY I EPIDEMIOLOGII 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 
2020 r.)[1] oraz 3 lata pracy w szpitalu 

 tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w 
zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higie-
ny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)1 oraz 3 lata pra-
cy w szpitalu 

 licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub 
higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)1 oraz 3 lata 
pracy w szpitalu 

 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do 
dnia 31 grudnia 2020 r.)1  oraz 3 lata pracy w szpitalu 

[1] Okres przejściowy, określony jest do 31 grudnia 2020 roku (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. Nr 151, poz. 896). Jednak specjalista ds. epide-
miologii lub higieny i epidemiologii wchodzący w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, musi  spełniać  wa-
runki określone w § 3 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji 
członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746), tj. pielęgniarka lub położna wchodzą-
ca w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych musi posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
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logicznego lub higieny i epidemiologii (wynika to z niespójności ww. przepisów prawa). 

- PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA WCHODZĄCA W SKŁAD ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 151) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 746) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 Zgodnie z art. 15. ust. 1, pkt 2 ustawy w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą m.in. pielęgniarka 
lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii. 

Art. 67 pkt 2 ustawy stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2015 roku – w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mo-
gą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiolo-
gicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
§ 3 pkt 1-3 rozporządzenia stanowi, iż specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii: 
1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii; 
2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa 
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym 
w szpitalu. 

- PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdro-
wotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016r., poz. 2218) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 § 16 ust. 1 rozporządzenia: Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
czynności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 roku 
w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych 
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 215 oraz 2007 r., poz. 
1133) dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać 
czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 § 2 pkt 6 rozporządzenia stanowi, iż pielęgniarka anestezjologiczna, to pielęgniarka, która ukończyła specjali-
zację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

- PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII LUB ODDZIAŁU ANESTE-
ZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI ALBO ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII LUB ODDZIAŁU ANESTEZJOLO-
GII DLA DZIECI W SZPITALU 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdro-
wotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016r., poz. 2218) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 § 16 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i inten-
sywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespeł-
niająca wymagań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 § 4 ust. 11 rozporządzenia: Pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci 
w szpitalu, powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki. 

- PIELĘGNIARKA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 Art. 7 ust. 1 ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
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4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 
9 ww. ustawy. 
Art. 7 ust. 2 ww. ustawy stanowi iż, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej jest także pielęgniarka, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo – 
rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środo-
wiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo 
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska 
nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r. 
Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) pielęgniarką POZ, może być jedynie, pielęgniarka, która posiada 
kwalifikacje określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. 

- POŁOŻNA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa 
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie 
z art. 9 ww. ustawy. 
Art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, iż położną podstawowej opieki zdrowotnej, jest także położna, która: 
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r. 
Oznacza to, iż po tej dacie (tj.1 stycznia 2025r.) położną POZ może być jedynie położna, która posiada kwalifikacje 
określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. 
 
 

Akty prawne zawierające obowiązek uzupełnienia kwalifikacji,  

w których termin uzupełnienia tych kwalifikacji już minął 

- PIELĘGNIARKA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których 
wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1223) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 § 5 rozporządzenia stanowi, iż: W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia zadania, o których mo-
wa w § 2 ust. 1 i 2, mogą wykonywać również pielęgniarki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia wyko-
nują zadania służby medycyny pracy i są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
w ochronie zdrowia pracujących lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia 
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pracujących (czyli do dnia 14 października 2016 roku).§ 2 ust.  1: Zadania służby medycyny pracy określone 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., 
poz. 1184), są wykonywane przez pielęgniarki, które:1)  uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub  
2) ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących. 
2. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy są wykonywane przez pielęgniar-
ki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących. 
3. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a-d i art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy oraz – 
w zakresie realizowanym przez pielęgniarki – w art. 17 pkt 2, 3 i 6 ustawy są wykonywane przez pielęgniarki, 
które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących. 
§ 4. ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż: za równorzędne z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w § 2: 
1) ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 – uznaje się uzyskanie przez pielęgniarkę sprawującą opiekę zdrowotną nad pracowni-
kami w środowisku pracy specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego, w trybie przepisów obowią-
zujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia; 
2) ust. 1 pkt 2 – uznaje się ukończenie przez pielęgniarkę, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kursu 
kwalifikacyjnego dla pielęgniarek środowiskowych sprawujących opiekę nad pracownikami w środowisku pracy. 

 
- PIELĘGNIARKA SYSTEMU 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 2195 ze zm.) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 Art. 63 ustawy stanowi, iż: Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują kwalifikacje członków 
tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 roku. Art. 36 ust. 1. 
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co naj-
mniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu 
oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania me-
dycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 
Art. 3 pkt 6 ustawy stanowi, iż pielęgniarka systemu to pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjali-
zująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, 
pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunko-
wego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni 
staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunko-
wym. 

 
- PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA WYKONUJĄCA OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 849 ze zm.) 
Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną 

 § 6 pkt 1-2 rozporządzenia stanowi, iż osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (lekarze, felczerzy, pielęgniarki,  
położne, higienistki szkolne), przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli: 
I. odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały 
dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, 
w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień 
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielę-
gniarki i położnej lub 
II. posiadają co najmniej sześcio-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych. 

 
 
Opracowała:  
Jolanta Kubajka-Piotrowska - Dział merytoryczny w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
 
Akceptowała:  
Agnieszka Ambroziak - Radca prawny w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
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Prawo w praktyce – nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń  
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych  
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
 
mgr piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska 
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 
mec. Andrzej Rylski 
prawnik w biurze NIPiP 
 

W dniu 23 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 497). 
 
Rozporządzenie określa: 
 rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które 

mogą być udzielane przez pielęgniarkę i położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione 

pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycz-

nych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
 rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę; 
 wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną. 
 
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.) i zastąpiło obowiązujące od dnia 29 listopada 
2007 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. o tym samym tytule. 

W nowym rozporządzeniu – w porównaniu z obowiązującym poprzednio – zmianie uległa filozofia okre-
ślenia zakresu czynności, do wykonywania których pielęgniarki i położne uprawnione są samodzielnie, 
bez zlecenia lekarskiego. Zmiana ta polega na tym, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie zawie-
rało enumeratywne wyliczenie czynności, do wykonywania których pielęgniarki i położne uprawnione 
są samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. Nowe rozporządzenie natomiast zawiera ogólny przepis, 
zgodnie z którym pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem 
§ 3 i § 7. 

Jednocześnie wspomniane przepisy § 3 i § 7 rozporządzenia wyliczają świadczenia zapobiegawcze, dia-
gnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, które pielęgniarki i położne mogą udzielać samodzielnie, bez zle-
cenia lekarskiego, jednakże pod warunkiem ukończenia właściwego – wskazanego w tych przepisach – 
rodzaju kształcenia podyplomowego (kursu specjalistycznego, kwalifikacyjnego lub specjalizacji) albo 
pod warunkiem posiadania tytułu magistra pielęgniarstwa, albo też w sytuacji nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. 

Podkreślenia zatem wymaga, że w przypadku, gdy określone świadczenia zdrowotne nie zostały wskazane 
w przepisach § 3 (w odniesieniu do pielęgniarek) albo w § 7 (w odniesieniu do położnych), a więc nie są 
obwarowane wymaganiami określonymi w tych przepisach, pielęgniarki i położne mogą samodzielnie 
udzielać bez zlecenia lekarskiego tych świadczeń, jeżeli nabyły wiedzę i umiejętności dotyczące ich wyko-
nywania w szkole pielęgniarskiej lub w szkole położnych (w toku kształcenia przeddyplomowego). 

Obwarowane dodatkowymi wymogami zostały w odniesieniu do pielęgniarki następujące czynności  
(§ 3 rozporządzenia): 
 świadczenia zapobiegawcze obejmujące: 
1. psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukoń-
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czyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł 
magistra pielęgniarstwa, 
2. prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub 
kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa; 

 świadczenia diagnostyczne obejmujące: 
1. wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pie-
lęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
2. wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech 
elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 
3. wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjali-
sty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z 
tego zakresu, 
4. ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczule-
nia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki; 

 świadczenia lecznicze obejmujące: 
1. dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
2. doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczni-
czych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs 
specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli 
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 
3. przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), 
Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny – do 
współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały 
treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
4. wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 
5. podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia 
oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

 świadczenia rehabilitacyjne obejmujące rehabilitację pacjentów z zaburzeniami 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. 

Natomiast zgodnie z § 7 rozporządzenia następujące czynności wykonywane przez położne zostały ob-
warowane dodatkowymi wymogami: 

 świadczenia diagnostyczne obejmujące: 
1. wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada za-



 

 18 BIULETYN 

świadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
2. wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech 
elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 
3. wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza 
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu; 

 świadczenia lecznicze obejmujące: 
1. dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra położnictwa, 
2. wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii, 
3. podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia 
oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
4. modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu. 

W konsekwencji takiego rozwiązania pielęgniarka oraz położna powinna samodzielnie określić, czy naby-
ła w toku kształcenia przeddyplomowego umiejętności i wiedzę do wykonania określonych czynności. 

Powyższe nie dotyczy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie, bez zlecenia 
lekarskiego, przez pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz świadczeń zapo-
biegawczych i leczniczych wykonywanych przez pielęgniarkę zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmio-
tach leczniczych, będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister 
Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi. W stosunku do wymienionych czynności przepisy rozpo-
rządzenia (odpowiednio w przepisach § 4 i § 6) zawierają enumeratywne katalogi czynności, do wykony-
wania których pielęgniarki uprawnione są samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami 
medycznymi – vide art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, a wykonywa-
nie zawodów pielęgniarki i położnej możliwe jest po uzyskaniu określonych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami, o których mowa w art. 28 i 31 tejże ustawy. Samodzielność wykonywania zawodu wiąże 
się bowiem ze szczególną odpowiedzialnością za należyte, zgodne ze standardami i wiedzą medyczną, 
ich wykonywanie. Za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawo-
dów pielęgniarki i położne podlegają odpowiedzialności zawodowej, przy czym zgodnie z art. 37 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038, z późn. zm.) po-
stępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się niezależnie od postępowania karne-
go w sprawie o przestępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarne-
go wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. 
Równolegle za niewłaściwe wykonanie obowiązków zawodowych pielęgniarka albo położna może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w przypadku powstania uszczerbku na zdro-
wiu albo życiu pacjenta. 

Niezależnie od tego, że pielęgniarka i położna są uprawnione do wykonywania określonych świadczeń 
samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, to zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia są one obowiązane po-
informować bez zbędnej zwłoki lekarza, pod opieką którego znajduje się pacjent, o samodzielnym wyko-
naniu u tego pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń oraz o podanych produktach leczniczych 
i wykonanych badaniach. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 909/ 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie  
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych 

wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września  2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2211 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczni-
czych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wyka-
zu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 
94) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu 8 „Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne” pkt 7 otrzymuje 

brzmienie:  
„7) Prednisoloni hemisuccinas”;  

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:  
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml lub 150 μg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do wstrzyki-
wań;”,  

b) części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2;  
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:  

a) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
„4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml lub 150 μg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do wstrzyki-

wań.”,  
b)  w części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

 

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji 
,,Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie’’ 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie miała miejsce ogólnokrajowa konferencja organizowana 
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na temat ,,Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej w świadczenia pielęgniarskie”. 

Konferencję otworzyła i przywitała zaproszonych gości Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. W spotkaniu udział wzięli m. in.: przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zastępca Rzecznika Praw 
Pacjenta. 

Konferencja poświęcona była powiązanym ze sobą zagadnieniom zapewnienia opieki pielęgniarskiej 
mieszkańcom domów pomocy społecznej, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom zawodowym 
w zakresie należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z wyko-
nywaniem zawodu w domu pomocy społecznej. 

Przedstawiony został Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący zabezpieczenia miesz-
kańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie. 

Program konferencji obejmował II sesje tematyczne i panel dyskusyjny: 
Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej – moderatorzy: Mariola Łodzińska, Bożena Hudzik 
Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej – moderatorzy: Bożena Ożga, Renata Michalska 
Panel dyskusyjny. Mieszkańcy domów pomocy społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – pro-
blemy i propozycje ich rozwiązania. Panel poprowadziła Teresa Kuziara. 

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, z której wnioski końcowe zostaną sformułowane i przekazane do 
ministerstwa celem podjęcia konkretnych działań w zakresie wypracowania rozwiązań dla pielęgniarek pra-
cujących w Domach Pomocy Społecznej. 

Aneta Mróz—Przewodnicząca Komisji ds. DPS 
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Ogólne zasady uzupełniania zaległych szczepień 

Sytuacje kliniczne. Ogólne zasady uzupełniania zaległych szczepień 
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska - Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

Skróty: DTPa – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), DTPw – szczepionka przeciwko bło-
nicy, tężcowi i krztuścowi (całokomórkowa), PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PSO – program 
szczepień ochronnych 
Lekarze prowadzący szczepienia coraz częściej spotykają się w swojej praktyce z dziećmi z mniejszymi lub większymi 
opóźnieniami w realizacja szczepień. Problem zaległych szczepień i konieczność ich uzupełnienia wyszczególniono 
w aktualnym Programie Szczepień Ochronnych (PSO). 

Zasady ogólne:   Uzupełniając zaległe szczepienia, należy pamiętać o poniższych zasadach. 

 Zawsze należy wyjaśnić, co było przyczyną opóźnienia w realizacji szczepień: – niepożądane odczyny poszczepienne 

(NOP) po wcześniejszych dawkach – przeciwwskazania do szczepień – decyzja lekarza lub rodziców o rozdzieleniu szcze-
pień (niesłuszna, wynikająca np. z obaw przed hipotetycznym „przeciążeniem” układu immunologicznego) – brak zgody 
rodziców. 

 Dłuższa niż zalecana przerwa w serii szczepień nie wymaga rozpoczynania całego schematu od początku ani podawa-
nia dodatkowych dawek, jednak jest niekorzystna ze względu na opóźnianie momentu uzyskania optymalnej ochrony. 

 W przypadku opóźnień w realizacji PSO należy dążyć do jak najszybszego uzupełnienia brakujących szczepień. 

 W dokumentacji szczepień należy sprawdzić, jakie szczepionki dziecko otrzymało, ile dawek oraz w jakim wieku. Na-
stępnie należy obliczyć, ile dawek należy jeszcze podać, aby zakończyć pełny cykl szczepienia podstawowego (lub dawek 
przypominających w przypadku starszych dzieci). 

 Należy przestrzegać minimalnych odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami tego samego preparatu oraz minimalnego 

wieku dziecka wymaganego do podania danej szczepionki (tab.). 

 W przypadku konieczności rozłożenia szczepień na osobne wizyty z powodu braku możliwości jednoczasowego po-

dania szczepionek lub zbyt dużej, nieakceptowanej przez rodziców liczby wstrzyknięć należy pamiętać, że: – pomiędzy 
podaniem dwóch różnych szczepionek zawierających żywe drobnoustroje należy zachować co najmniej  
4-tygodniowy odstęp – szczepionkę „żywą” i „ nieżywą” oraz dwie różne szczepionki „nieżywe” można podać 
w dowolnym odstępie czasu – w przypadku podania szczepionek w zbyt krótkim odstępie czasu należy powtórzyć szcze-
pienie (drugą szczepionką), chyba że odstęp skrócono tylko o 4 dni lub mniej. 

Informujemy, iż pielęgniarka lub położna powinna 
zawiadomić o miejscu jej zatrudnienia Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych właściwą ze względu 
na to miejsce wykonywania zawodu. 

Powyższy obowiązek wynika z art. 19 ust. 2 usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), w myśl które-
go pielęgniarki i położne wykonujące zawód w for-
mach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 tej 
ustawy (a więc w ramach umowy o pracę, w ramach 
stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilno-
prawnej), są obowiązane w terminie 14 dni od dnia 
nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umo-
wy poinformować o tym fakcie Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych właściwą ze względu na miejsce 
wykonywania zawodu, wskazując: 
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie 
prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego 
prawa wykonywania zawodu; 
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku 
umów na czas określony – datę zakończenia umowy; 
3) miejsce wykonywania zawodu. 

Ponadto w myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy pielę-
gniarki i położne wykonujące zawód w powyżej wska-
zanych formach są obowiązane również poinformo-
wać okręgową radę pielęgniarek i położnych właści-
wą ze względu na miejsce wykonywania zawodu 
o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy w terminie 
14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy. 

Z powyższymi regulacjami koresponduje również 
brzmienie art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej, zgodnie z którym pielęgniarki i położne 
wpisane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych są obowiązane do niezwłocznego zawiado-
mienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i po-
łożnych o wszelkich zmianach jej danych zawartych 
w tym rejestrze, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
od dnia ich powstania. 

Pielęgniarka lub położna powinna w szczególności 
poinformować Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych o zmianie danych obejmujących nazwę 
pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, po-
czynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu. 

Przedruk z MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ – 11/2016  

PRZEMYSŁAW OŚKA-Biuro prawne NIPiP 

OBOWIĄZEK PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ 
DOTYCZĄCY INFORMOWANIA OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

O MIEJSCU ZATRUDNIENIA – podstawy prawne. 
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Tabela. Szczegółowe zasady uzupełniania szczepień 

Szczepionka Minimalny wiek 

podania pierwszej 

dawki 

Minimalne przerwy między dawkami 

między 

pierwszą 

a drugą 

między drugą 

a trzecią 

między trzecią 

a czwartą 

między 

czwartą 

a piątą 

WZW B1 

  1. dż. 4 tyg. 

8 tyg. (trzecia 

dawka w wieku 

≥24 tyg.) 

    

RV 

  6 tyg. 4 tyg. 4 tyg.     

Hib2 

dla dzieci  

rozpoczynających  

szczepienie w pierwszym 

półroczu życia 

6. tż. 4 tyg. 4 tyg. 

8 tyg. (czwarta 

dawka w wieku 

≥12 mies.) 

  

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienia w drugim półro-

czu życia 

  4 tyg. 

8 tyg. (trzecia 

dawka w wieku 

≥12 mies.) 

    

pneumokoki 

dla dzieci  

rozpoczynających  

szczepienie  

w pierwszym półroczu  

życia 

6 tyg. 

  

  

  

1 mies. 1 mies. 

PCV-10: 6 mies. 

(czwarta dawka 

w wieku ≥12 

mies.) 

 

PCV-13: 8 tyg. 

(czwarta dawka 

w wieku ≥11 

mies.) 

  

 

W ramach powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom 

zarówno PCV-10, jak i PCV-13 można stosować w schemacie 

2+1 (2-dawkowy schemat pierwotny oraz dawka uzupełniają-

ca).3 

 

W przypadku obydwu dostępnych szczepionek schemat 2+1 

jest zarezerwowany dla szczepień w ramach obowiązkowego 

programu szczepień. 

6 tyg. 2 mies. 

PCV-10: 6 mies. 

 

PCV-13: trzecia 

dawka w wieku 

≥11 mies. 

    

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienia w drugim półro-

czu życia 

  1 mies. 

8 tyg. (trzecia 

dawka w wieku 

≥12 mies.) 

    

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienia w 2. rż. 
  2 mies.       
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DTPw/DTPa4 

  6 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 6 mies. 6 mies. 

dTpa 

  4 lata 

dawki przypominające: 

Boostrix: zgodnie z lokalnymi zaleceniami, zwykle co 10 lat 

Adacel: 5–10 lat, zgodnie z lokalnymi zaleceniami w Polsce ak-

tualnie nie ma szczegółowych zaleceń 

Td5 

  7 lat 5 lat       

IPV6 

  6 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 6 mies.   

meningokoki grupy C7 

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienia między 3. mż. 

a 4. mż. 

2 mies. 8 tyg. 
6 mies. (wiek 

>12. mż.) 
    

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie między 5. mż. 

a 12. mż. 

4 mies. 
6 mies. (wiek 

>12. mż.) 
      

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie >12. mż. 
12 mies.         

meningokoki grupy A, C, W-

135, Y 

skoniugowana 

z toksoidem tężco-

wym (Nimerix) – 

6 tyg.8 

        

skoniugowana 

z białkiem CRM 197 

(Menveo) – 24 mies. 

        

meningokoki grupy B 

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie w wieku 2–5 

mies. 

8 tyg. 1 mies. 1 mies. 
2 mies. (wiek ≥12 

mies.) 
  

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie w wieku 6–11 

mies. 

6 mies. 2 mies. 
2 mies. (wiek 

≥12 mies.) 
    

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie w wieku 12–23 

mies 

12 mies. 2 mies. 12 mies.     

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie w wieku 2–10 

lat 

2 lata 2 mies.       

dla dzieci rozpoczynających 

szczepienie w wieku >10 lat 
11 lat 1 mies.       
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Ryc. Algorytm postępowania w przypadku opóźnień w realizacji programu szczepień 

ospa wietrzna 

  9 mies.9 6 tyg.       

MMR 

  12 mies. 4 tyg.       

WZW A 

  12 mies. 6 mies.       
1 Minimalny odstęp między drugą a trzecią dawką i minimalny wiek dotyczy szczepionki nieskojarzonej; w przypadku preparatu skoja-

rzonego DTPa-IPV-HBV-Hib podawanego w schemacie 3+1 minimalny odstęp między dawką drugą a trzecią wynosi 4 tygodnie; mini-

malny 8-tygodniowy odstęp oraz minimalny wiek podany powyżej dotyczy ostatniej dawki szczepionki przeciwko WZW typu B. 
2 Zalecenia dotyczą szczepionek PRP-TT (Hiberix, Act-Hib); dzieci, które otrzymały szczepionkę w 2. rż., nie wymagają podania kolej-

nych dawek. 
3 U dzieci z chorobami przewlekłymi (p. cz. I.B PSO) należącymi do grupy ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej należy zastoso-

wać schemat 3+1.  
4 Podanie piątej dawki DTP nie jest konieczne, jeśli czwartą dawkę podano w wieku 4 lat lub później; w przypadku szczepionki Penta-

xim odstęp między 3. a 4. dawką wynosi 12 miesięcy (informacja producenta). 
5 Minimalny odstęp między podaniem kolejnej dawki zawierającej toksoid tężcowy wynosi 5 lat, odstęp ten można skrócić w razie 

konieczności wykonania szczepienia przeciwko krztuścowi; szczepionkę Td można zastąpić szczepionką dTpa u dzieci >4. rż., młodzieży 

i dorosłych. 
6 Podanie czwartej dawki IPV nie jest konieczne, jeżeli trzecią dawkę podano w wieku 4 lat lub później i co najmniej 6 mies. po drugiej 

dawce. 
7 Dzieciom, które otrzymały szczepionkę po ukończeniu 1. rż., nie trzeba podawać kolejnych dawek. 
8 U dzieci w wieku 6–12 tygodni schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek szczepienia pierwotnego w odstępie 2 miesięcy oraz 

trzeciej dawki (uzupełniającej) w wieku 12 miesięcy. 
9 Optymalnie szczepienie zaleca się rozpoczynać po ukończeniu 12. mż. 

DTPa – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), DTPw – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi 

i krztuścowi (całokomórkowa), Hib – Haemophilus influenzae typu b, IPV – inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, MMR – 

skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, PCV-10 – 10-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumoko-

kom, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, RV – szczepionka przeciwko rotawirusom, Var – 

szczepionka przeciwko ospie wietrznej, WZW – wirusowe zapalenie wątroby 

https://adst.mp.pl/img/articles/procedury/opoznienia-szczepien-duze.jpg
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Uzupełnianie poszczególnych szczepień 

Szczepienie przeciwko gruźlicy 

 Zgodnie z PSO, dzieciom, których nie zaszczepiono przeciwko gruźlicy, należy możliwie jak najszybciej podać 
1 dawkę szczepionki BCG śródskórnie. Zalecenie obowiązuje dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. 

 Należy zebrać dokładny wywiad w kierunku kontaktu z chorym na gruźlicę. U pacjentów z ujemnym wywiadem 
nie trzeba wykonywać próby tuberkulinowej przed szczepieniem. 
W razie podejrzenia gruźlicy (lub ryzyka zakażenia w wyniku bliskiego kontaktu z prątkującym chorym) należy roz-
ważyć wykonanie próby tuberkulinowej w celach diagnostycznych. W przypadku braku tuberkuliny należy wykonać 
testy wydzielania interferonu gamma (IGRA). 

Szczepienie DTP/DT/Td 

 Całokomórkową szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPw) można zamienić na szczepionkę 
bezkomórkową (DTPa) na każdym etapie realizacji podstawowego schematu uodpornienia przeciwko krztuścowi. 

 W przypadku stosowania szczepionki DTPa zaleca się, aby cały cykl szczepienia kontynuować preparatem tego 
samego producenta. 

 Jeśli jednak preparat, którym dziecko było dotąd szczepione, jest niedostępny, nie należy opóźniać szczepienia, 
tylko zastosować inną szczepionkę o podobnym składzie. 

 Ze względu na ograniczenia w dostępności preparatów DTPa, problem stanowi uzupełnienie szczepienia prze-
ciwko krztuścowi u dzieci w wieku >36 miesięcy. W tym wieku nie można już zastosować DTPw ani szczepionek 
wysoce skojarzonych DTPa-IPV-(HBV)-Hib. 

 Szczepionki dTpa (ze zmniejszoną dawką antygenu krztuścowego) zarejestrowane ≥3. roku życia (Boostrix 
i Boostrix Polio [dTpa-IPV]) lub >4. roku życia (pozostałe preparaty dTpa) do realizacji szczepień przypominających 
można wykorzystać do uzupełnienia brakującej dawki lub podać jednorazowo dzieciom dotychczas niezaszczepio-
nym przeciwko krztuścowi. Szczepionki te nie są jednak przeznaczone do realizacji schematu podstawowego – ist-
nieje możliwość podania jednej dawki, a w przypadku konieczności kontynuowania szczepienia przeciwko błonicy 
i tężcowi, należy podać szczepionki przeciwko błonicy i tężcowi – DT lub Td (w zależności od wieku dziecka). 

 Ze względu na brak szczepionek DTPa aktualnie u dzieci w wieku >3 lat, nieszczepionych podstawowo przeciw-
ko krztuścowi, uzupełnienie tego szczepienia jest utrudnione. W celu realizacji szczepień obowiązkowych w 6. roku 
życia Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionkę DTPa-IPV (Tetraxim), zbliżoną składem i dawką antygenów Borde-
tella pertussis do jednego z brakujących preparatów DTPa (Infanrix DTPa). Zgodnie z uzgodnionym w marcu 2017 
roku stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Tetraxim można w aktualnej wyjątkowej sytuacji stoso-
wać także do szczepienia podstawowego dzieci do ukończenia 6. roku życia, których wcześniej nie zaszczepiono 
przeciwko krztuścowi lub zaszczepiono je niekompletnie (należy przestrzegać zasad wymienionych w tabeli). 
Jeżeli czwartą dawkę szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podano po ukończeniu 4. roku życia, nie 
ma potrzeby ponownego podawania szczepionki w 6. roku życia. 

Szczepienie przeciwko poliomyelitis  

 Czwartą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV) należy podać po ukończeniu 4 lat. 
Odstęp między 3. a 4. dawką musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. 

Koadministracja 
Podczas jednej wizyty można podać różne szczepionki. 

 Podejmując decyzję o podaniu różnych szczepionek podczas jednej wizyty, należy się kierować informacjami 
podanymi w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) oraz zaleceniami PSO dotyczącymi podania różnych pre-
paratów podczas tej samej wizyty. 
Najczęstsze wątpliwości dotyczące podawania różnych szczepionek podczas jednej wizyty wymieniono poniżej. 
Na podstawie ChPL zarejestrowanych w Polsce szczepionek oraz badań klinicznych dopuszcza się jednoczesne po-
danie: 

 skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom (PCV) ze szczepionką przeciwko meningokokom grupy 
C – sprzężonej z toksoidem tężcowym (MenC-TT [NeisVac-C] i Synflorix) oraz PCV-13 (Prevenar 13) lub sprzężonej 
z toksoidem błoniczym (MenC-CRM [Meningitec]) 

 PCV (PCV-10, PCV-13) i szczepionki przeciwko ospie wietrznej (Var) 

 PCV (PCV-10, PCV-13) i szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) 

Var i MenC – nie przeprowadzono badań oceniających skuteczność jednoczesnego podawania szczepionki prze-
ciwko ospie wietrznej i skoniugowanej szczepionki przeciwko meningokokom; wprawdzie oba preparaty można 
podać podczas jednej wizyty, jednak wobec braku danych potwierdzających skuteczność takiego postępowania 
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należy rozważyć korzyści zastosowania takiego schematu 

 szczepionka przeciwko meningokokom grupy B (Bexsero) i NeisVac-C – brak danych, w badaniach nie 
stwierdzono natomiast zmniejszenia odpowiedzi immunologicznej w przypadku jednoczasowego podania szcze-
pionki Bexsero i Meningitec. 

Niedostępna dokumentacja szczepień 
Wszystkie wykonane szczepienia zapisuje się w odpowiednich dokumentach (książeczka zdrowia, karta szczepień, 
zaświadczenie o wykonaniu szczepienia). Wyjątek może stanowić szczepienie przeciwko grypie oraz przeciwko 
pneumokokom szczepionką polisacharydową (PPSV-23). 

 W przypadku braku dokumentacji plan szczepień należy opracować dla każdego pacjenta indywidualnie, 
uwzględniając jego wiek i stan zdrowia. 

 Należy zawsze rozważyć korzyści oraz ryzyko wynikające z ewentualnego podania zbyt dużej liczby dawek po-
szczególnych antygenów. 

 Zawsze zależy uzupełnić szczepienie podstawowe przeciwko błonicy i tężcowi (schemat 3-dawkowy). Obydwie 
dostępne szczepionki DT oraz Td można zastosować w ramach realizacji szczepienia podstawowego. W przypadku 
podania większej od zalecanej liczby dawek szczepionek zawierających toksoid tężcowy zwiększa się ryzyko wystą-
pienia miejscowych NOP, jednak w tym przypadku korzyści przewyższają ryzyko ich wystąpienia. 

 Nie stwierdzono niekorzystnych zdarzeń po podaniu dodatkowych dawek szczepionki przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B, dlatego u pacjentów, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów potwierdzają-
cych przeprowadzenie szczepienia, należy zastosować schemat podstawowy. 

 Nie stwierdzono negatywnych skutków podania dodatkowej dawki szczepionki przeciwko Haemophilus influ-
enzae typu b (Hib) – szczepienie należy uzupełnić u dzieci do lat 5. 
Należy uzupełnić szczepienie MMR. 

Piśmiennictwo: 
1. Kroger A.T., Sumaya C.V., Atkinson W.L., Pickering L.K.: General recommendations on immunization. Recommendation of the 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2011; 60 
2. CDC. Immunization schedules. www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html 
3. Charakterystyki produktów leczniczych: Synflorix, Prevenar 13, Varilrix, Bexsero, Neisvac-C, Boostrix, Adacel, Nimenrix 
4. Southern J., Borrow R., Andrews N. i wsp.: Immunogenicity of reduced schedule of meningococcal group C conjugate vaccine 
given concomitantly with the Prevenar and Pediacel vaccines in healthy infants in the United Kingdom. Clin. Vaccine Immunol., 
2009; 16: 194–199 
5. Martinon-Torres F., Gimenez-Sanchez F., Gurtman A. i wsp.: 13-valent pneumococcal conjugate vaccine given with meningo-
coccal C-tetanus toxoid conjugate and other routine pediatric vaccinations: immunogenicity and safety. Pediatr. Infect. Dis. J., 
2012; 31: 392–399 
6. Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej. Pe-
diatr. Pol., 2010; 85 (3): 243–250 
7. www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html 

Źródło: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/161958,ogolne-zasady-uzupelniania-zaleglych-szczepien 
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Opinia w sprawie podawania leków we wstrzyknięciach domięśniowych 
 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania iniekcji leki podawane w formie iniekcji należy 

podawać oddzielnie. 
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się 
z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu 
leczniczego i stosować zalecenia producenta. W zdecydowanej większości leków charakterystyka pro-
duktu leczniczego określa interakcje z wybranymi grupami leków, a nie z konkretną postacią leku. 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html
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W związku z powyższym nie można przewidzieć interakcji właściwości farmakodynamicznych i właści-
wości farmakokinetycznych wielu leków podanych jednocześnie i skutków zachodzących między nimi 
interakcji, a w szczególności w przypadku podania ich poprzez wykonanie iniekcji metodą jednego wkłu-
cia. Nie zawsze interakcje zachodzące pomiędzy lekami są widoczne (osad, zmiana konsystencji czy bar-
wy). 
Ponadto wykonanie iniekcji z zastosowaniem zmiany kierunku podania kolejnego leku jest złamaniem 
zasad prawidłowej techniki wykonywania wstrzyknięć domięśniowych.  
Metoda taka jest metodą nieprawidłową! 
Prawidłowa technika wstrzyknięć domięśniowych zakłada wkłucie igły pod kątem prostym, a więc każ-
dorazowa zmiana kierunku igły skutkuje zmianą kąta wkłucia i jest techniką niewłaściwą. Należy podkre-
ślić, że zgodnie z Art. 11 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka wykonuje zawód 
z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz wykorzystując wskazania aktualnej 
wiedzy medycznej. 

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 

/-/ Dorota Suchodół 

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO, 
OLSZTYN, ul. ŻOŁNIERSKA 18 A, WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY  

piskorz(a)wssd.olsztvn.pl Tel. 089 5393 455 

Opinia Konsultanta Krajowego  
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

z dnia 12.03.2018r.  

w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego. 

 
W procesie antybiotykoterapii, realizowanej u dzieci w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego 

przedstawiam następującą opinię: 

Większość zakażeń u dzieci w warunkach pozaszpitalnych ma etiologię wirusową i nie wymaga 

stosowania antybiotyków. Występują jednak zakażenia bakteryjne, na które lekarz przepisuje antybio-

tyk. 

Bezpieczna antybiotykoterapia u dzieci w warunkach domowych, to nie tylko dobór odpowied-

niego antybiotyku i dawki, ale również wybór doustnej drogi podania leku. W przypadku podejrzenia 

zakażenia u dziecka, które wymaga antybiotykoterapii dożylnej- dziecko winno być skierowane do szpi-

tala. 

Zlecanie przez lekarza domięśniowej antybiotykoterapii u dzieci jest w mojej ocenie nieetyczne, 

wywołujące niepotrzebną traumę u dziecka, pomijając już ryzyko powikłań. 

Wg współczesnej wiedzy medycznej i dostępnych metod leczenia dzieci, powinno się wybierać 

najbardziej bezpieczne leki i drogi podawania leków czyli: droga doustna realizowana w warunkach am-

bulatoryjnych, a tym bardziej w warunkach domowych, a w przypadku przeć i wskazań- droga dożylna, 

stosowana w warunkach szpitalnych (niezależnie od produktu leczniczego). 

Opisywane powikłania u dzieci po podawaniu leków drogą domięśniową w postaci np. uszko-

dzeń nerwu kulszowego, uszkodzeń mięśni pośladkowych, do zaników włącznie, jak również reakcji aler-

gicznych od wysypki uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego włącznie oraz trauma i ból spowodowa-
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ny stałymi, częstymi iniekcjami, są wystarczającym powodem do niestosowania tej formy leczenia dzie-

ci. O możliwych zdarzeniach niepożądanych powinni być poinformowani opiekunowie dziecka. 

Artykuł 12 punkt 2,3,4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, daje pielęgniarce prawo od-

mowy wykonania zlecenia lekarskiego, w przypadku, gdy jest ono niezgodne z jej sumieniem lub zakre-

sem kwalifikacji pielęgniarki oraz jeśli zagraża życiu chorego. W takiej sytuacji pielęgniarka wskazuje 

pisemnie przyczynę odmowy wykonania zlecenia, z jej uzasadnieniem oraz informuje o tym fakcie rodzi-

ców. Rodzice w takiej sytuacji winni udać się do lekarza w celu zmiany metody leczenia lub zmienić leka-

rza, który potraktuje dziecka profesjonalnie i z empatią. 

Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

/-/ dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek 

KOMUNIKAT  
DLA INDYWIDUALNYCH PRAKTYK PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

przypomina o obowiązku zgłaszania zmian danych objętych wpisem  
do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  

oraz o obowiązku zgłoszenia zawieszenia  
lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej 

Przypominamy, że zawody pielęgniarki /położnej podlegają podwójnej rejestracji w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Wnioski złożone w Urzędzie Miasta / Gminy o wpis, zawieszenie, zmianę, wyrejestrowanie z CEIDG 
nie skutkują jednoczesnym złożeniem go do RPWDL. Tą powinność należy dokonać odrębnie w ciągu 
14 dni w Systemie RPWDL. 

Wnioski o zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składane są 
wyłącznie w postaci elektronicznej w Systemie RPWDL /na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/ 
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. 

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 317 ze zm.) podlega 
opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis. W 2018 roku wynosi 46,00 zł.  

Wniosek o wykreślenie jest wolny od opłat.  

Ponadto informujemy, że zmiany danych objętych rejestrem należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia ich  
powstania. W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowa-
dzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na pod-
miot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wyna-
grodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje 
się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach 
nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr 
jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatko-
wych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu admini-
stracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej). 
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Miło nam poinformować, że nasza pielęgniarka - Iwona Chudoba wydała kolejny tomik swojej twórczo-

ści poetyckiej pt.: „na eM”, który zawiera wiersze o miłości. /Z wierszami z tego tomiku będą mogli się 

Państwo zapoznać w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego/. 

Promocja tomiku odbyła się w dniu 24 maja 2018 r. w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, w której miała przyjemność uczestniczyć Przewodnicząca ORPiP 

w Chełmie – Izabella Chałaj. 

Promocję tomiku zorganizowali: Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Chełmska  

Grupa Literacka „Lubelska 36” oraz Wydawnictwo TAWA. 

Iwona Chudoba - obecna Prezes Chełmskiej Grupy Literackiej.  

Pisze fraszki, haiku, limeryki, wiersze dla dzieci i autorskie „zamiastki”. Na swoim koncie wydawniczym 

ma już wiele publikacji różnych form literackich, m.in. „Okrętem marzeń” (2007), „Oderwana od  

cienia” (2009), „Oczy czasu” (2010), „Otulona alabastrem” (2011), „Okruchy dnia powszedniego” (2012), 

„Odbite w lustrze” (haiku, 2013), „O, ptaszek na suwaku” (fraszki, 2015), „Biedronkowo” (wiersze dla 

dzieci, 2016) „Nic się nie dzieje” (2017).  

 

Źródło: http://www.chbp.chelm.pl 
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IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  

Informujemy, że dysponujemy wolnymi kodami dostępu do wybranych publikacji  

na platformie IBUK LIBRA. Osoby, które chcą korzystać z dostępu muszą złożyć  

w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wniosek o dostęp  

do platformy IBUK.  

Wniosek dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: 

www.oipip-chelm.pl w zakładce IBUK. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

Komunikat w sprawie PIT - 8C  
(dotyczy refundacji kosztów kształcenia) 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
Koleżanki i Koledzy, 
 
Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmie wspólnie z innymi Okręgowymi Izbami otrzymała zmianę interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skut-
ków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach 
i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych 
w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich. 
 

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie począwszy 

od roku 2018 nie będzie wystawiała PIT-8C. 
 
Wszystkie pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy korzystali z dofinansowania i otrzymali 
informację PIT - 8C z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie mają prawo skorygo-
wać zeznania podatkowe na 5 lat wstecz (t.j. za lata 2012-2017).  

Dokonanie korekty, o której mowa wyżej nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego 
może skorzystać. Korekty za 2012 r. należy złożyć do końca 2018 r. 
Pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy chcą dokonać korekty swoich zeznań o zwrot nad-
płaty podatku z przychodu wykazanego w PIT-8C są zobowiązani do samodzielnego złożenia 
ich do Urzędu Skarbowego. 

Do korekty zeznań rocznych należy dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (za każdy rok 
oddzielnie) wraz z Interpretacją podatkową, która dostępna jest na stronie OIPiP w Chełmie 
w zakładkach: aktualności i komisje  =>  Komisja kształcenia. 
 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie 
/-/ Izabella Chałaj 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach  
muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  
oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.  

BRAK KONTA I ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ SYSTEM SMK  
UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W WYBRANYCH SZKOLENIACH 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 ze zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK są przeprowadzane: 

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, 
specjalistycznego i dokształcającego, 

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
DO KORZYSTANIA Z SMK NIEZBĘDNE SĄ: 
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 
ZAŁOŻENIE KONTA W SMK 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne jest założenie konta w tym systemie. 
Informacja o założeniu konta dostępna na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monitorowania 
Kształcenia (SMK) w Instrukcji dla pielęgniarek i położnych dotyczącej założenia konta w SMK. 
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka  
sposobów: 
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na  temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 
- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub 
- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

i Położnych. 
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby  
pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.  

Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, 
 które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.  

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę / położną 
do OIPiP w Chełmie za pomocą Systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wniosek o nadanie uprawnień zostanie  
odrzucony. Nadanie uprawnień będzie możliwe po uzupełnieniu danych w ww. rejestrze i ponownym 
złożeniu wniosku w Systemie SMK. 
Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku: 
- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko 
- nie uzupełnione pole: drugie imię 
- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe 
- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic 

wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: „-” 
- błędnie wpisany nr PWZ (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P) . 
- brak dat uzyskania i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach 
- pole: tytuł naukowy, uczelnia - należy zostawić puste  
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PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek  

i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu  

zawodowego, która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  

tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 

składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.  

 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 

naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  

Składki członkowskie są płatne miesięcznie i przekazuje się je na rachunek właściwej okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

  

Uwaga! 

SAMODZIELNE REGULOWANIE KWOTY SKŁADKI  

W SPOSÓB NIEZGODNY Z W/W UCHWAŁĄ KRAJOWEGO ZJAZDU  

JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPŁACENIEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ. 

 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 01 lipca 2011r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego). 

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany 

poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 

1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Chełmie 

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest prze-

słanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) Jacek Kozioł 

http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 

Kto opłaca 
Wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej 

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na  
stanowisku pielęgniarki i położnej: 
- umowa o pracę,  
- na podstawie stosunku służbowego,  
- wyłącznie na podstawie umowy zlecenia  
  i nie prowadzące działalności gospodarczej 

1% miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego brutto 

/wysokość składki jest niezmienna,  
w przypadku  

wynagrodzenia chorobowego, 
czy innych nieobecności obniżających  

wynagrodzenie zasadnicze,  
kwota składki nie ulega zmianie 
np. wynagrodzenie zasadnicze na  

umowie 2.000,00 zł.  
– składka za 1 mc - 20,00 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidual-
nej bądź grupowej praktyki zawodowej 0,75% przeciętnego miesięcznego  

wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez 

Prezesa GUS za ostatni kwartał  
poprzedniego roku kalendarzowego 

  
  

2016 rok - 32,10 zł 
2017 rok - 33,03 zł 
2018 rok - 35,55 zł 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne: 
-      zobowiązane do opłacania składek nie wymie-

nionych w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz 
nie wykonujące zawodu, które nie są objęte 
zwolnieniem z opłacania składek; 

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek  
i położnych; 

 
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

 
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 

4. przebywające wyłącznie na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub 
rodzicielskim; 

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne 
źródło dochodu; 

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 
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Z żałobnej karty … 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, 

bo miłość to nieśmiertelność” 

Koleżance Marzannie Niewęgłowskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

OJCA 
składają 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Chełmie i jego Zastępcy 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Podczas wykonywania działań wojennych, ale także w sytuacjach katastrof, czy klęsk żywiołowych najważ-
niejsze jest to, by w pobliżu była osoba, tóra potrafi udzielić profesjonalnej pomocy medycznej. Ratownik 
pola walki, przez żołnierzy nazywany po prostu „medykiem”, to nie tylko nazwa specjalizacji w wojsku. 
To synonim odwagi i odpowiedzialności. 
Co szósty żołnierz w Wojskach Obrony Terytorialnej jest medykiem. Jeśli chcesz zostać Terytorialsem, nie 
rezygnując ze swojej pracy, by zgodnie z mottem WOT być „zawsze gotowym, zawsze blisko” do niesienia 
pomocy i ratowania zdrowia i życia wśród swojej lokalnej społeczności – dołącz do nas! W WOT czeka miej-
sce dla 4 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego, Wojska Obrony Terytorialnej oferują m.in.: 
1. UCZESTNICTWO W BEZPŁATNYCH KURSACH I SZKOLENIACH SPECJALISTYCZNYCH*, NP.: 
- kurs :wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”, 
- kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpital-
nej,  
- kurs USG FAST w urazach,  
- kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, 
- kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu. 
2. WSPARCIE FINANSOWE – DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ZGODNIE 

Z USTAWĄ O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ OBEJMUJE RÓWNIEŻ PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZY 
CZYNNYCH ZAWODOWO POSIADAJĄCYCH PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU I DOTYCZY M.IN.** 

 szkolenia specjalizacyjnego, czyli specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób 
pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, 

- kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób posiadających co najmniej  
6-miesięczy staż pracy w zawodzie, 

- kursów specjalistycznych oraz dokształcających. 
3. DOFINANSOWANIE LUB ZWROTÓW KOSZTÓW ** 
Studentom studiów wyższych licencjackich (odpłatnych) na kierunku pielęgniarstwo oraz studentom studiów 
wyższych magisterskich (opłatnych) na kierunku pielęgniarstwo – przysługuje dofinansowanie lub zwrot kosz-
tów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres  kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie peł-
nienia Terytorialnej Służby Wojskowej. 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat szkolenia w WOT 
i jak krok po kroku zostać Terytorialsem, wejdź na: 

www.terytorialsi.mil.pl 
 

* organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego 
** Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają rozwój zawodowy poprzez dofinansowanie kosztów studiów, nauki, staży, kursów 
lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, gdy poziom i kierunek 
nauki są zbieżne z wymaganiami kwalifikacjami na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym. 



 

 

Zdjęcia z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek    od 07.30 do 15.30  

   wtorek    od 07.30 do 15.30  

   środa     od 07.30 do 17.00  

   czwartek    od 07.30 do 15.30 

   piątek    od 07.30 do 15.30 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00  

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


