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Przed nami najpiękniejszy okres –  

czas Świąt Bożego Narodzenia.

Niech zatem te święta będą niezapomnianym 

czasem spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech każda chwila żyje własnym pięknem.

Nadchodzący Nowy 2022 Rok 

–  niech spełnia marzenia, realizuje plany, 

wytyczone cele,

–  niech upływa w zdrowiu, w atmosferze 

życzliwości, wzajemnego szacunku 

i zrozumienia. 

Z nadzieją na dobre dni



Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu własnym 

oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu 

Maria Pałeczka – Przewodnicząca ORPiP
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Zlecając test przez gabinet.gov.pl, lekarze mają możliwość 
wyboru trzech źródeł jego finansowania: „Środki NFZ”, „Inne 
środki publiczne” i „Finansowanie komercyjne”.

Rozstrzygającym dla wyboru źródła finansowania są wy-
mogi wynikające z: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 
2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdro-
wotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażo-
nym wirusem SARS-CoV-2 

Jeśli lekarz zleci wykonanie testu, na podstawie wskazań 
wynikających z powyższych rozporządzeń, to badanie będzie 
mogło być finansowane ze środków NFZ. 

Dokładne zasady zlecenia testów diagnostycznych w kie-
runku SARS-CoV-2 znajdują się w instrukcji aplikacji gabinet.
gov.pl dostępnej pod adresem: www.gabinet.gov.pl/pdf/
instrukcja w podrozdziale: Zlecenie badań na koronawirusa 
(str. 167–172). 

Resort zdrowia przypomina, że w przypadku osób nie-
zaszczepionych przeciwko COVID-19, warunkiem rozpoczęcia 
m.in.: leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowisko-
wej czy przyjęcia m.in. do zakładu opiekuńczo-leczniczego czy 
hospicjum stacjonarnego jest uzyskanie negatywnego wyniku 
testu w kierunku SARS-CoV-2. 

W przypadku braku podejrzenia zakażenia, lekarz może 
wystawić zlecenie na test finansowany ze środków publicz-
nych, za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl, na pod-
stawie: 

1. S kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabili-
tację uzdrowiskową (o którym mowa w art. 33 ustawy 

SKIEROWANIA NA TESTY 
W KIERUNKU KORONAWIRUSA
Ministerstwo Zdrowia umożliwiło wystawianie zleceń na test w kierunku korona-
wirusa za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl. Możliwość ta dotyczy również 
lekarzy gabinetów, które nie mają kontraktu z NFZ. Chodzi o skierowania na testy 
RT-PCR (wykrywające materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2) oraz o możliwość 
wpisywania wyników testów antygenowych. Dotychczas taka funkcjonalność była 
dostępna dla: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, sanatoriów, stacji dializ, 
centrów krwiodawstwa, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, hospicjów oraz 
zakładów opiekuńczo-leczniczych.

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, po-
twierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych) 

2. S kierowania do objęcia świadczeniami pielęgnacyj-
nymi lub opiekuńczymi w ramach opieki długoter-
minowej (o którym mowa w art. 33a ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, oraz skie-
rowania do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu 
opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego 
dokonane na podstawie art. 22 i art. 29 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) 

3.  Skierowanie do hospicjum stacjonarnego lub oddziału 
medycyny paliatywnej. 

W przypadku pytań lub problemów technicznych z do-
stępem lub obsługą aplikacji gabinet.gov.pl, należy kontak-
tować się z Centrum e-Zdrowia za pośrednictwem adresu 
email gabinet-pomoc@cez.gov.pl lub poprzez infolinię 19239. 

3
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UTYSKIWANIA
Pandemia COVID-19 jest źródłem ogromu cierpień, także 

lęków i obaw. Doświadczanie pandemii jest jednak przyczy-
ną wielu utyskiwań, które temu cierpieniu odejmują powagę 
i dramatyzm. Narzeka się bowiem, a to na brak szczepionek, 
potem już na ich nadmiar; a to na izolację, a następnie na po-
wrót do normalności; a to na brak obostrzeń, a dalej na ich 
dotkliwość. Utyskuje się również, a może nade wszystko, na 
medycynę, która nie zapobiegła pandemii, i na personel me-
dyczny, który niekiedy jest wobec tej choroby bezradny.

Trudno jednak zaprzeczyć temu, że nowoczesna medycy-
na oraz wygoda i bezpieczeństwo życia codziennego usuwa-
ją dotychczasowe udręki i źródła cierpienia, a pomimo tego 
i z tego właśnie powodu słychać narzekania – według Odona 
Marquarda – na te, jakie jeszcze pozostały. Powszechne jest 
bowiem pragnienie,aby nasza codzienność była przewidy-
walna, tak też postrzegany jest postęp, po to, aby uprzedzić 
to wszystko, co może stać zagrożeniem, niepowodzeniem, 
zranieniem, chorobą. Dziś przecież jest w ludzkiej mocy, aby 
sprawić, żeby prognozy się spełniały właśnie dzięki postępo-
wi technologicznemu, także w medycynie, a jeśli coś umknie, 
czegoś się nie dopatrzy bądź nie przewidzi, wobec czego ludz-
kość może być bezradna, to najczęściej winny jest postęp, me-
dycyna, technologia. 

COVID-19 zaskoczył nas dramatycznymi konsekwencjami 
zdrowotnymi, przeraził powszechnością, swoją niewidzial-
nością i wyrwał nas z błogiego stanu względnej przewidywal-
ności. I dlatego utyskujemy na medycynę, choć w czasie pan-
demii COVID-19 uczyniła to, co dotąd wydawało się nierealne, 
czyli zaoferowała szczepionkę na koronawirusa. Po epidemii 
SARS-CoV-1 gdybano na temat takiej szczepionki, ale uznano, 
że jest to poza możliwościami medycyny. A było to zaledwie 
kilka lat temu.

To wzmagające się utyskiwanie jest oznaką wzrastającej 
podatności współczesnego człowieka na zranienie. Przyczyna 
tego stanu rzeczy tkwi bodaj w rozpieszczeniu, jakim obda-
rzył nas nowoczesny świat. Im bardziej bowiem jesteśmy no-
wocześni, tym większe stawiamy temu światu, a także sobie, 

wymagania i… tym częściej się rozczarowujemy, że ani świat 
ów, ani my sami sprostać tym wymaganiom nie potrafimy – 
tym częściej wtedy czujemy się zranieni i skrzywdzeni. A to 
dlatego, pisze Marquard, że sięgamy niekiedy „po absolutne 
wymagania stawiane postępowi: postępowi naukowemu, 
technologicznemu, ekonomicznemu, politycznemu i wresz-
cie także postępowi medycyny. Dopiero wtedy – gdy rozpiesz-
czeni zdobyczami postępu zapragną ludzie być rozpieszcza-
ni przez absolutną doskonałość tego świata – mogą być oni 
pewni, że ze strony świata, postępu i medycyny stale będą ich 
spotykały rozczarowania, i to będzie stanowić dla nich abso-
lutną gwarancję niezadowolenia i cierpienia” (Skepsis Und 
Zustimmung”).

Można snuć refleksję nad tym, że desakralizując świat utra-
ciliśmy sens absolutny, w którym to świecie każde cierpienie 
miało zapowiedź wynagrodzenia w wiecznym życiu. Dziś ocze-
kujemy tego zadośćuczynienia tu i teraz. Problem, z którym 
poradzić sobie nie potrafimy, to odnalezienie adresata na-
szych oczekiwań. Może nim być postęp, medycyna, kultura i jej 
normy, technologia, ustrój polityczny,a jednocześnie, gdy nie 
spełniają one naszych oczekiwań, stają się przedmiotem wro-
gości. O jednym jednak zawsze należy pamiętać, że ani postęp, 
ani medycyna, ani technologia, ani ustrój polityczny nie mają 
uczuć, toteż nasza wrogość zawsze dosięgnie innego człowie-
ka. Ostatecznie, zwracamy się ku naturze, jak Rousseau pisał, 
ku matce naturze, która ma nas ochronić przed konsekwencja-
mi negatywnych skutków postępu i technologii. Zapominamy 
przy tym, że wirusy są właśnie światem natury.

ZAPOMNIENIE
Zapominamy w tym utyskiwaniu (nie tylko na medycynę) 

„wcześniejszą niewolę człowieka w znoju, biedzie, chorobie, 
bólu i cierpieniu, którą współczesny postęp złagodził lub po-
mniejszył” (Marquard). O tym, jak wiele pokoleń było całkowi-
cie bezradnych wobec tych zagrożeń zdrowia i życia, które dziś 
dzięki medycynie i wysokiemu poziomowi życia zostało zmini-
malizowanych, względnie nawet wyeliminowanych. Te, które 

PANDEMIA UTYSKIWANIA

JAROSŁAW BARAŃSKI,
dr hab. nauk hum., kierownik Studium Nauk  
Humanistycznych i Społecznych  
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  
Filozof, literaturoznawca, etyk i estetyk.
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pozostały, wywołują w nas niekiedy paniczny wręcz lęk i pona-
glamy medycynę, aby znalazła antidotum na zło. Traktujemy 
bowiem sukcesy medycyny jako coś naturalnego i niezmien-
nego oraz niecierpliwie wyglądamy kolejnych sukcesów, zapo-
minając te, które uczyniły nasze życie bezpieczniejsze. I w tym 
zapomnieniu umyka nam przypadkowość naszej egzystencji.

Wielu złowiło się na koszmarne złudzenie, że oto jesteśmy 
– w ramach wolności (ledwo konsumpcyjnej, na rynku pracy), 
własnej autonomii decydowania za siebie (biorąc na siebie ry-
zyko) – rezultatem swoich zamiarów, wręcz kreatorami siebie, 
stwórcami: możemy być, kim chcemy; nie jesteśmy tym, czym 
jesteśmy, lecz tym, czym być pragniemy. Kultura i media co-
dziennie wmawiają nam to złudzenie. I gorzko się przekonu-
jemy, że bywa to również ułudą, choćby wtedy, gdy nadchodzi 
kryzys biologiczny. Bo przecież jesteśmy podatni na choroby, 
bo jesteśmy rezultatem także własnych przypadków, nieprze-
widywalności i własnych ograniczeń, o których zazwyczaj nie 
wiemy albo nie chcemy wiedzieć. 

Podmiotowość jest zawsze władzą: 400 lat temu określana 
była jako władza nad innymi ludźmi; dziś tylko albo aż wła-
dzą nad sobą. Pragniemy decydować o sobie, chcemy kontro-
lować swoją codzienność, oczekujemy, że nasze zamiary po-
winny się urzeczywistnić. I męczymy się ze sobą, bo co chwila 
przekonujemy się, że wiele zdarzeń nie tylko nam to utrudnia, 
ale niekiedy kwestionuje tę wiarę w naszą sprawczość. Boleje-
my więc na tym, że nie możemy podzielać złudzeń i najczęściej 
wtedy poszukujemy winnych, na których pragniemy zrzucić 
odpowiedzialność. Być może odpowiada za to zła wiara, która 
jest zwykłym okłamywaniem siebie samego, że jest się innym, 
niż się jest: nie jestem, tym czym jestem, lecz wierzę w to, że 
jestem tym, czym nie jestem. A zatem podzielamy bardzo czę-
sto to złudzenie co do siebie, które definiuje istotę ludzką jako 
wolną od choroby, zranienia, nieatrakcyjności, cierpienia, nie-
sprawności, starzenia się, a nawet – śmiertelności. Wierzymy 
nadto, że mamy prawo, co należy rozumieć: należy nam się 
zdrowie, młodość i szczęście. I ta zła wiara, tutaj rozumiana 
jako zapomnienie kondycji człowieka, jest źródłem utyskiwa-
nia oraz nadmiernych oczekiwań.

NADMIERNE OCZEKIWANIA
W praktyce pielęgniarskiej i położniczej doświadczamy co-

dziennie tego, że pacjenci i ich rodziny mają oczekiwania i że 
je artykułują mniej bądź bardziej roszczeniowo. Problem tkwi 
jednak w tym, że zazwyczaj nie potrafią oni oddzielić tych, któ-
re są realistyczne, od tych, które są nierealistyczne, nadmierne, 
to jest takie, których personel medyczny albo medycyna jako 
taka spełnić nie może. Oddzielić je potrafi personel medycz-
ny w odniesieniu do wiedzy medycznej i sytuacji zdrowotnej 
pacjenta. I dlatego wyjaśnia, negocjuje, formułuje instrukcje. 
W czasie pandemii wszyscy mamy, z takich czy innych powo-
dów, oczekiwania, z których wiele ma charakter nadmierny. 
Jeśli się one nie ziszczają, jesteśmy zawiedzeni, rozczarowani: 
„U podstaw niezadowolenia zawsze leży jednak jeden z dwóch 
następujących powodów: brak spełnienia lub nadmiar ocze-
kiwań lub roszczeń. Żyjemy w epoce nadmiernych, a miano-
wicie absolutnych roszczeń, a roszczenia absolutne – również, 
a zwłaszcza te wysuwane wobec medycyny – są skazane na 
rozczarowanie”, pisze Marquard. Rozczarowanie, które prze-

żywamy, rodzi w nas poczucie krzywdy – czujemy się skrzyw-
dzeni, bo odmówiono nam czegoś, co – jak sądzimy – nam się 
należało. To poczucie krzywdy skłania nas do roszczeń, które 
mają być wynagrodzeniem naszej krzywdy. Co gorsze, jeśli ta 
kompensacja nie jest zapowiedziana, nie nadchodzi albo nie 
jest wystarczająca, stajemy się wrodzy wobec innych, także 
wobec personelu medycznego, medycyny, postępu czy norm 
kulturowych, obyczajowych itd. 

SYNDROM OFIARY
Jeśli więc podzielamy wiele złudzeń co do tego, że jeste-

śmy kreatorami własnego życia, także i zdrowia; że nadto nam 
się wiele dóbr tego świata po prostu należy, a to dlatego, że 
mamy oczekiwanie ich posiadania; jeśli zatem okaże się, że 
dotykają nas przykre, bolesne przypadki, a szczególnie choro-
by, nadto nieuleczalne, a świat oczekiwanego pełnego szczęś-
cia oddala się, zamiast przybliżyć, to cierpimy mając poczucie 
skrzywdzenia. Im bardziej jesteśmy nowocześni, tym bardziej 
jesteśmy podatni na zranienie. Świadomość skrzywdzenia 
rodzi roszczenie (kolejne oczekiwanie) do rekompensaty, za-
dośćuczynienia, wynagrodzenia (bo mi się należy, bo cierpia-
łem), które jeśli nie nadejście, przynosi kolejne cierpienie. Ta 
niemoc wydobycia się z tego zaklętego kręgu cierpień określa 
syndrom ofiary.

Syndrom ofiary rodzi pandemię utyskiwań. Postrzegamy 
się jako ofiary nawet wtedy, gdy złowieszcze konsekwencje 
choroby nas nie dotykają. Utyskujemy bowiem na obecność 
wirusa i wynikające stąd ograniczenia w życiu codziennym, 
a jednocześnie biadolimy nad koniecznością zaszczepienia 
się. Cierpimy z powodu kwarantanny, izolacji, a jednocześnie 
narzekamy na to, że medycyna współczesna nie ma jakiegoś 
absolutnego, wręcz magicznego środka na wirusy. Użalamy się 
z powodu zaszczepienia, jak i z tego, że nie będąc zaszczepieni, 
stajemy się nosicielem wirusa. Zrzędzimy na brak skuteczne-
go działania przeciwko chorobie, a jednocześnie podzielamy 
przekonania, że oto szczepionka zawiera chipy, kapsułki z cy-
jankiem, złośliwe DNA itd. Psioczymy na zdalną naukę w szko-
łach, na zdalną pracę, a jednocześnie oburzamy się na ot-
warcie szkół dla uczniów i na powrót do pracy. Pomściliśmy 
styczniu na to, że nie dla wszystkich są dostępne szczepionki, 
że wiele żyć można byłoby uratować, gdyby firmy farmaceu-
tyczne szybciej je dostarczały, w grudniu zaś utyskujemy przy 
nadmiarze szczepionek, że do szczepienia nie powinniśmy być 
ponaglani i zmuszani, bo to indywidualna decyzja. Chcemy za-
wierzyć medykom, jak i każdą sposobność odnajdujemy, aby 
zaufanie do nich osłabić.

NIEUFNOŚĆ
W tym utyskiwaniu straciliśmy przede wszystkim zaufanie 

do ludzi, bo za sprawą wirusa poczuliśmy się w ich nieobecno-
ści niepewnie. Ludzkie otoczenie stało się źródłem lęku – nie-
rozpoznawalne i nieprzewidywalne w tym zagrożeniu, coraz 
bardziej obce. Utyskujemy wtedy na brak bliskości i na nad-
mierną bliskość, która napiętnowana została niebezpieczeń-
stwem. Paradoksalnie „Dopiero teraz, pisze Słavoj Žižek, kiedy 
muszę unikać wielu bliskich mi osób, w pełni doświadczam ich 
obecności, ich znaczenia dla mnie” („Pandemia!”). Tym nie-
mniej, unikanie innych i brak zaufania związany z niechęcią do 
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bliskości rzutuje na słowo, jakie wypowiadają. Jest ono – gdy 
słuchamy – również podszyte nieufnością, podejrzliwością, 
jak gdyby mogło nas zarazić czymś dla nas niebezpiecznym. 
Ufamy więc coraz częściej sobie i własnym uczuciom, czym 
wypełniamy luki odrzuconego słowa innych. Kreujemy w ten 
sposób własny świat rozumienia, również ten związany z pan-
demią COVID-19. 

INFODEMIA
Pandemii utyskiwania towarzyszy infodemia, którą okre-

śla się jako zalew informacji uniemożliwiającej dostęp do tej 
wiarygodnej, lecz ułatwiającej dostęp do dezinformacji, która 
utrudnia znalezienie wiarygodnych źródeł na temat wirusa 
SARS-CoV-2 i COVID-19(PAHO, „Understanding the Infodemic 
and Misinformation in the Fightagainst COVID-19”). Kryzys 
wiarygodności sięgnął tak instytucje państwowe, jak i nauko-
we, medyczne. Niedowierzając tym instytucjom, ekspertom 
medycznym (i równie często zdrowemu rozsądkowi) skłonni 
jesteśmy zawierzyć komukolwiek i czemukolwiek.

Dziś w mediach społecznościowych każdy może być spe-
cjalistą od pandemii: radzić, leczyć, zapobiegać, a to z jednego 
powodu, bo ma… takie autentyczne przeświadczenie. A że au-
tentyczność nie jest synonimem ani mądrości, ani słuszności 
moralnej, to wytwarzamy nieznośną ilość zbyteczny chinfor-
macji, w których już nie potrafimy się rozeznać, bo nie potra-
fimy ich ocenić. Osaczeni czterema ścianami oraz z dostępem 
do nośników informacji i dezinformacji wytwarzamy pozór 
kontroli tego zalewu wiadomości dzięki wyobraźni – myśle-
niu prelogicznym, w którym skojarzenie wiedzione emocjami 
staje się pozorem wnioskowania. Utyskujemy więc na to, że 
dosięgają nas teorie spiskowe, jak i z tego, że wytwarzając je 
jesteśmy przez wielu ignorowani bądź wyśmiewani. 

MATOMANIA
W tej infodemii rodzi się nam wielu geniuszy, którzy przej-

rzeli najbardziej skryte zakamarki procesów społecznych albo 
biologicznych; którzy zadenuncjowali latami przygotowywane 
zamachy na nasze zdrowie i wolności. Marcin Ernst, profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, nadał osobom 
błędnie myślącym z uzurpacją do fundamentalnych wyjaśnień 
naukowych miano matomanów: to ludzie, „którzy, nie posia-
dając dostatecznego przygotowania naukowego, stają w ot-
wartej opozycji względem najsilniej ugruntowanych poglądów 
naukowych, i tworzą na ich miejsce teorie własne, niczym nie-
uzasadnione, a często tak dziwaczne i niedorzeczne, że tylko 
zboczeniu umysłowemu autorów powstawanie ich przypisać 
można”. Rozpoznaje w wytwórcach tych teorii skłonności psy-
chopatyczne: „Medycyna od dawna zapewne zwrócić musiała 
uwagę na ten rodzaj obłędu, który uważać można za pewną 
odmianę manii wielkości. Z punktu widzenia medycznego jest 
to zresztą prawdopodobnie choroba bardzo niewinna, albo-
wiem ludzie jej podlegający, poza tym niczym nie wyróżniają 
się od przeciętnego ogółu; tym szkodliwszą jest ona z punktu 
widzenia społecznego, szczególnie gdy zaczyna posługiwać 
się drukiem”(„O matomanach w astronomii”).

Mamy bowiem tę skłonność, aby siebie w wyjątkowy spo-
sób traktować, a więc uważać się za wyjątkową osobę, a temu, 
co z siebie wydobędziemy, również za wyjątkowe bierzemy. 

I mamy potrzebę, aby te nasze przeświadczenia i utyskiwa-
nia wszystkim ogłosić, rozpowszechnić je w postaci jakiejkol-
wiek w mediach społecznościowych. Wszystko, tj. cokolwiek, 
a przede wszystkim to poczucie wyjątkowości, uprawnia do 
wytworzenia informacji. Ta zaś obecna w mediach staje się 
faktem potwierdzającym naszą wyjątkowość. Świat mediów, 
mediów społecznościowych to nieustanne prześciganie się 
w podejrzeniach, kłamstwach, niedomówieniach, fałszach 
i manipulacjach. Często zresztą zgodnie z maksymą: im mniej 
wiem, tym więcej rozumiem. To również wyraz pandemii irra-
cjonalizmu, którym reagujemy na wzrastającą racjonalność 
i technicyzację świata, w jakim żyjemy, a którego coraz mniej 
rozumiemy, bo nie starcza nam aż tylu wiedz i umiejętności, 
by oswoić sobie ten ogrom doświadczeń. W infodemii czuje-
my się przeto zagubieni, więc uprawiamy zbieractwo tweetów, 
memów, komunikatów, komentarzy, newsów – i podejmuje-
my żmudny wysiłek, aby je udźwignąć. Czynimy to najprościej 
– emocjami, bo nie starcza nam sił, czasu albo wiedzy na kry-
tyczne, refleksyjne odniesienie się do ich treści.

NORMALNOŚĆ
Utyskujemy na świat, który nam się przypadkowo wyda-

rzył i który pozbawił nas – jak się okazało – naiwności życia 
przed pandemią. Bolejemy nad tym, jednocześnie nawołując 
usilnie do powrotu do normalności, czyli do czasu przed pan-
demią. Lecz zapominamy o tym, że to ta normalność poprze-
dzała pandemię i całe to nasze cierpienie, które ona uczyniła  
i czyni.

dr hab. nauk hum. Jarosław Barański
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Od 1 listopada 2021 roku tzw. dodatek covidowy przysłu-
guje personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pa-
cjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

KONIEC Z INCYDENTALNOŚCIĄ 
To zmiana oczekiwana przez placówki medyczne leczące 

pacjentów z COVID-19. Kierownicy tych placówek mieli często 
trudności z doborem kryteriów, po spełnieniu których per-
sonel medyczny kwalifikował się do otrzymania dodatkowe-
go wynagrodzenia. Wątpliwości budziła tzw. incydentalność 
w udzielaniu pomocy pacjentom hospitalizowanym ze wzglę-
du na podejrzenie i zakażenie koronawirusem.

Wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy 
pacjencie covidowym znacznie ułatwia placówkom medycz-
nym wskazanie osób, które powinny otrzymać dodatek oraz 
indywidualne określenie jego wysokości. Nowe zasady są 
jednolite w skali kraju i obowiązują na oddziałach placówek 
medycznych, które zapewniają łóżka dla osób z COVID-19 
(tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). Nie będą więc 
możliwe sytuacje, jak jeszcze na wiosnę tego roku, gdy do do-
datków covidowych w pełnej wysokości za cały miesiąc pracy 
zgłaszani byli pracownicy, którzy przy pacjentach covidowych 
przepracowali kilka godzin w ciągu 30 dni.

KONKRETNY TERMIN  
NA KOREKTY INFORMACJI O DODATKACH
Znowelizowane polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa 

NFZ w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pienięż-
nego w związku z COVID-19 doprecyzowuje ramy czasowe na 
wprowadzanie korekt do informacji o liczbie personelu, który 
kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków 
niezbędnych do wypłaty dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami korekty informacji (za okres 
do 30 września 2021) o wysokości środków niezbędnych do 
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, łącznie z kosztami pra-
codawcy kierownicy placówek medycznych muszą przekazać 
do NFZ, do 15 listopada 2021.

W przypadku korekt informacji w kolejnych okresach, kie-
rownicy placówek medycznych będą musieli przedstawić w cią-
gu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy 
informacja. Do 10 listopada placówki medyczne mają czas na 

przesłanie do NFZ informacji za październik 2021. Ewentualne 
korekty tej informacji placówki, według nowych reguł, będą 
mogły złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku.

Wprowadzenie jasnych ram czasowych zapobiegnie prze-
dłużaniu czasu na poprawki dokumentów, w efekcie personel 
medyczny, który zostanie zakwalifikowany do otrzymania do-
datku po korekcie, szybciej otrzyma wypłatę.

KTO OTRZYMUJE DODATKOWE WYNAGRODZENIE  
I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?
Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wy-

nika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego 
za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą 
być spełnione łącznie):

a. wykonuje zawód medyczny
b. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma 

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2

c. pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna 
zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwier-
dzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpiecze-
nia covidowego).

Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może prze-
kroczyć 15 tys. zł.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19.

TRZY DNI NA WYPŁATĘ  
DODATKU COVIDOWEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie 

placówkom medycznym środków na sfinansowanie dodat-
kowego wynagrodzenia. Fundusz wypłaca placówkom na-
leżne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane 
dokumenty są prawidłowe i nie wymagają korekty lub uzu-
pełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wy-
nagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości 
i kompletności danych otrzymanych przez NFZ z placówek 
medycznych.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie 
covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, 
oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

DODATKI COVIDOWE
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STANOWISKO  
KONSULTANTA KRAJOWEGO

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021  
dotyczące podawania iniekcji dożylnych / domięśniowych u dzieci 0–18 lat  

w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w domu dziecka
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Zasady przeprowadzenia szczepień ochronnych, w tym 
wymagane kwalifikacje osób je przeprowadzających okre-
ślają przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1845 ze zm.)  wraz z przepisami wykonawczymi.

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 6 ww. ustawy obo-
wiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub 
felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne posiadające 
kwalifikacje określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy.

W aktualnym stanie prawnym kwalifikacje te określa roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 753 ze zm.).

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia lekarze, felczerzy, pielęg-
niarki, położne i higienistki szkolne przeprowadzają obowiąz-
kowe szczepienia ochronne jeżeli:

• odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub 
szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyska-
ły dokument potwierdzający ukończenie tego kursu 
lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, 
w przypadku której ramowy program kształcenia po-
dyplomowego obejmował problematykę szczepień 
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pie-
lęgniarki i położnej,
lub

• posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie 
przeprowadzania szczepień ochronnych.

Powyższe wymogi stosuje się również w odniesieniu 
do osób przeprowadzających szczepienia zalecane. Sto-
sownie bowiem do postanowień art. 19 ust. 6 ustawy, 
do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych 
stosuje się m.in. postanowienia art. 17 ust. 6 ustawy do-
tyczące kwalifikacji osób je przeprowadzających.

W związku z powyższym należy wskazać, że do prze-
prowadzania zalecanych szczepień ochronnych upraw-
nione są wyłącznie te pielęgniarki i położne, które:

• odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub 
szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyska-
ły dokument potwierdzający ukończenie tego kursu 
lub szkolenia, lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, 
w przypadku której ramowy program kształcenia po-
dyplomowego obejmował problematykę szczepień 
ochronnych,
lub

• posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie 
przeprowadzania szczepień ochronnych.

13 października 2021 r. 

(-) Bartłomiej Achler 
           adwokat

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE WYMAGANYCH KWALIFIKACJI 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH 
ZALECANE SZCZEPIENIA OCHRONNE
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22 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

ZALECENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW U DZIECI 
W PRZEDSZKOLACH W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

zasadach szczotkowania zębów oraz nadzorować cały 
proces. Wychowawca/opiekun grupy powinien zastoso-
wać maskę chirurgiczną, a po zakończeniu szczotkowa-
nia umyć/zdezynfekować ręce.

6.  Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochro-
ny osobistej: fartuch flizelinowy, rękawice, maskę 
chirurgiczną, po każdej zakończonej sesji szczotko-
wania zębów, pomiędzy poszczególnymi grupami 
dzieci, powinna przeprowadzić sprzątanie i dezyn-
fekcję łazienki:
• dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym,
• wywietrzenie łazienki,
• umycie podłogi.

B. Dodatkowo, w sytuacji braku możliwości zastoso-
wania ww. zaleceń dotyczących szczotkowania zębów 
przez dzieci w przedszkolach w okresie epidemii, reko-
menduje się, aby w ramach programu wychowania przed-
szkolnego dzieci, zwielokrotnić zajęcia dotyczące zasad 
higieny jamy ustnej, szczotkowania zębów itp. zarówno 
wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami.

C. Rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i po-
między posiłkami wody mineralnej zamiast słodkich soków, 
napojów czy herbatek.

SZCZOTKOWANIE  
ZĘBÓW U DZIECI

Opracowanie i konsultacja:
Dr hab. n. med. IWONA PARADOWSKA-STANKIEWICZ 

– konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii 
Dr n. med. KRYSTYNA PISKORZ-OGÓREK 

–  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego 

Prof. dr hab. med. DOROTA OLCZAK-KOWALCZYK 
–  konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii 

dziecięcej

A. Szczotkowanie zębów po posiłkach przez dzieci 
w przedszkolach może być realizowane w okresie epide-
mii koronawirusa SARS-CoV-2, pod warunkiem stałego 
nadzoru wychowawcy/opiekuna grupy oraz przygoto-
wania organizacyjnego placówki, zmniejszającego ryzy-
ko transmisji zakażenia:

1.  Szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience 
przeznaczonej dla danej grupy przedszkolnej.

2.  Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz 
wychowawca/opiekun grupy powinni umyć ręce wodą 
z mydłem, a następnie osuszyć je papierowym ręczni-
kiem.

3.  W czasie szczotkowania zębów może przebywać w ła-
zience taka liczba dzieci, aby każde z nich miało do-
stęp do odrębnej umywalki.

4.  Dzieci powinny używać do szczotkowania zębów:
• osobistych, oznakowanych zestawów wielorazowych, 

czyli szczoteczek i kubeczków (które po użyciu powin-
ny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysu-
szenia w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą) oraz 
osobistej pasty do zębów z fluorem dostosowanej do 
wieku dzieci, lub

• szczoteczek i kubków jednorazowych, które po użyciu 
należy niezwłocznie wyrzucić do pojemnika na odpa-
dy komunalne, znajdującego się w łazience.

W tym wariancie można stosować wspólną pastę do zębów 
z fluorem dostosowaną do wieku dzieci.

5.  W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wycho-
wawca/opiekun grupy powinien zaaplikować każdemu 
dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem 
dostosowanej do wieku, poinstruować o prawidłowych 

Zalecenia organizacyjne dotyczące  
szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach 

w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Data wydania: 22 października 2021 r. .

Opracowanie i konsultacja:

Dr hab. n. med. Iwona Paradowska- Stankiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

Prof. dr hab. med. Dorota Olczak- Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej 

A.  Szczotkowanie zębów po posiłkach przez dzieci w przedszkolach może być realizowane w okresie
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, pod warunkiem stałego nadzoru wychowawcy/opiekuna
grupy oraz przygotowania organizacyjnego placówki, zmniejszającego ryzyko transmisji
zakażenia:

1.  Szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience przeznaczonej dla danej grupy
przedszkolnej.

2.  Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz wychowawca/opiekun grupy powinni
umyć ręce wodą z mydłem, a następnie osuszyć je papierowym ręcznikiem.

3.  W czasie szczotkowania zębów może przebywać w łazience taka liczba dzieci, aby każde z nich
miało dostęp do odrębnej umywalki.

4. Dzieci powinny używać do szczotkowania zębów:

•  osobistych, oznakowanych zestawów wielorazowych, czyli szczoteczek i kubeczków (które
po użyciu powinny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia w taki sposób,
aby nie stykały się ze sobą) oraz osobistej pasty do zębów z fluorem dostosowanej do wieku
dzieci, lub

•   szczoteczek i kubków jednorazowych, które po użyciu należy niezwłocznie wyrzucić
do pojemnika na odpady komunalne, znajdującego się w łazience.

 W tym wariancie można stosować wspólną pastę do zębów z fluorem dostosowaną do wieku
dzieci.

 5.  W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wychowawca/opiekun grupy powinien zaaplikować 

każdemu dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem dostosowanej do wieku, 

poinstruować o prawidłowych zasadach szczotkowania zębów oraz nadzorować cały proces. 

Wychowawca/opiekun grupy powinien zastosować maskę chirurgiczną, a po zakończeniu 

szczotkowania umyć/zdezynfekować ręce.

 6.  Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobistej: fartuch flizelinowy, rękawice, 

maskę chirurgiczną, po każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów, pomiędzy poszczególnymi 

grupami dzieci, powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki:

  •  dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym,

  •  wywietrzenie łazienki,

  •  umycie podłogi.

B.     Dodatkowo, w sytuacji braku możliwości zastosowania w/w zaleceń dotyczących szczotkowania 

zębów przez dzieci w przedszkolach w okresie epidemii, rekomenduje się, aby w ramach programu 

wychowania przedszkolnego dzieci, zwielokrotnić zajęcia dotyczące  zasad higieny jamy ustnej, 

szczotkowania zębów itp. zarówno wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami. 

C.     Rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i pomiędzy posiłkami wody mineralnej zamiast 

słodkich soków, napojów czy herbatek.

 

 5.  W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wychowawca/opiekun grupy powinien zaaplikować 

każdemu dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem dostosowanej do wieku, 

poinstruować o prawidłowych zasadach szczotkowania zębów oraz nadzorować cały proces. 

Wychowawca/opiekun grupy powinien zastosować maskę chirurgiczną, a po zakończeniu 

szczotkowania umyć/zdezynfekować ręce.

 6.  Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobistej: fartuch flizelinowy, rękawice, 

maskę chirurgiczną, po każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów, pomiędzy poszczególnymi 

grupami dzieci, powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki:

  •  dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym,

  •  wywietrzenie łazienki,

  •  umycie podłogi.

B.     Dodatkowo, w sytuacji braku możliwości zastosowania w/w zaleceń dotyczących szczotkowania 

zębów przez dzieci w przedszkolach w okresie epidemii, rekomenduje się, aby w ramach programu 

wychowania przedszkolnego dzieci, zwielokrotnić zajęcia dotyczące  zasad higieny jamy ustnej, 

szczotkowania zębów itp. zarówno wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami. 

C.     Rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i pomiędzy posiłkami wody mineralnej zamiast 

słodkich soków, napojów czy herbatek.
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Za walkę z pandemią COVID-19, na wniosek Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych, Minister Zdrowia – Pan Adam Nie-
dzielski odznaczył pielęgniarki, które z ogromnym zaangażo-
waniem podjęły walkę z pandemią. Każda z Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych mogła wskazać jedną osobę do od-
znaczenia – ZASŁUŻONY DLA OCHRONY ZDROWIA. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu po 
konsultacji wskazała Panią Ewę Wize.

Od początku pandemii brała udział w organizacji opie-
ki nad pacjentami z dodatnim wynikiem testu w kierunku 
COVID- 19. Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
03.03.2020 r. ww. oddział przekształcony został w Oddział Za-
kaźny – 49 łóżkowy. W jego skład weszło pięć odcinków pra-
cy rozmieszczonych na 3 kondygnacjach budynku. W związ-
ku z tym, że oddział przejął personel z innych oddziałów, 
powstał jeden zespół – pielęgniarek, opiekunów medycz-

nych, sanitariuszy i personelu pomocniczego. Natychmiast 
po otrzymaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego zajęła się 
organizacją oddziału, planowaniem obsady na poszczegól-
nych odcinkach pracy, zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt 
ochrony indywidualnej i leki. Podjęła się tego zadania bez 
chwili zawahania. Organizowała i wyposażała sale pacjen-
tów w niezbędny sprzęt, aby zapewnić chorym bezpieczeń-
stwo i komfort pobytu, dostosowując warunki do potrzeb 
i obowiązujących wytycznych. Z dużą determinacją, troską, 
z ogromnym zaangażowaniem kierowała całym zespołem 
dbając o każdy szczegół. Szkoliła, wspierała, mobilizowała, 
dodawała otuchy.

Nie było łatwo – pierwsze zachorowania personelu na 
COVID-19, zwolnienia lekarskie i hospitalizacje. Okresy zała-
mania i zwątpienia personelu. Każdy powrót pracownika do 
pracy, wypisany pacjent do domu – dawał siłę i nadzieję.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia i wytrwa-
łości.

„ZA ZASŁUGI  
DLA OCHRONY ZDROWIA”

EWA WIZE – Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Internistyczno-Infekcyjnego  

w Specjalistycznym Szpitalu  
im Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
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WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
Marcin Krzyżanowski 

DZ-Z-I1.9050.9.2021 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Wrocław, 26 października 2021r. 

Pani 
Maria Pałeczka 
Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021r. ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 
1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., dla studentów Ili roku studiów pierwszego 
stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. 

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi Ili roku, który: 
✓ nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
✓ nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega

się o przyznanie stypendium;
✓ uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
✓ podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest

Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.
Za Państwa pośrednictwem zachęcamy studentów studiów pierwszego stopnia kształcących 
się na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne do składania wniosków 
o przyznanie stypendium w roku akademickim 2021/2022. Ogłoszenie o naborze wniosków
o przyznanie stypendiów wraz z terminem składania wniosków zostanie opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem
https://umwd.dolnyslask.pl /zdrowie/aktualności/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce Zdrowie.
Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową owocną współpracę oraz mam nadzieję na 
jej kontynuację również w tym roku akademickim. W celu dotarcia do jak największego 
grona studentów, przesyłam w załączeniu plakat promujący uruchomienie programu 
stypendialnego, który może zostać umieszczony na Państwa stronie internetowej, profilach 
w social mediach oraz w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 
50-411 Wrocław

Z wyrazami szacunku 
Marcin Krzyżanowski 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
(podpis elektroniczny) 

www.umwd.dolnyslask.pl 
umwd@dolnyslask.pl 

www.bip.dolnyslask.pl 

� 
SYSTEM �:�&fNIA 
według normy 

PROGRAM STYPENDIALNY
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Kontynuacja tematu z Biuletynu nr 5/2021, str. 44
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GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY 

HŚ.NS.541.217.2021.JŁ 

Szanowna Pani Prezes, 

Warszawa, dnia 14 października 2021 r. 

Pani 

Mariola Łodzińska 

Wiceprezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 

nawiązując do wcześniejszej korespondencji w zw. z wystąpieniem znak: NIPiP-NRPiP

DM.025.41.2021.MK w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ 

świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów 

medycznych, uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny uzyskał w przedmiotowej 

sprawie opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu 

Badawczego (w załączeniu), stanowiącą wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ww.
zaleceń. 

Załącznik 

Z poważaniem 

Główny Inspektor Sanitarny 

wz. Krzysztof Saczka 

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

opinia NIZP PZH- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 29.09.2021 r., znak: B-BE-547-36/21 

�ot.a-c• 
••u1.co11 O0&TalCANU, 
t1••�o·a1..1ro1.o•,:• 

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 
ul. T"'IJO""" 65 I 03-729 Werszowo 

.,a 22 345 33 oo 
io:p�k!01ot?1"':Jis.gn-..pl 1 www.gił.giav.pl 
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OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii * Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników 
Ratownictwa Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * 
Federacja Porozumienie Zielonogórskie 

Warszawa, 8 listopada 2021 r. 

MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY, 
czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wraz Ministrem Zdrowia ogłosił podpisanie 
„porozumienie” ws. podwyżek, jakie mają dostać najmniej zarabiający pracownicy w systemie 
ochrony zdrowia. W związku z tym przypominamy: 

• W Zespole Trójstronnym 17 marca 2021 roku podpisano już jedno, jakoby bardzo dobre
dla medyków porozumienie o podwyżkach, które było podstawą  wprowadzenie w życie
od 1 lipca 2021 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników ochrony zdrowia. W odpowiedzi na krzywdzące zapisy tej
ustawy 40 tys. osób wyszło na manifestację, a protest pracowników ochrony zdrowia trwa
do dziś. To właśnie te działania budowały presję na Ministra Zdrowia i doprowadziły do
podpisania na Zespole Trójstronnym dokumentu z 5 listopada br.

• Zgodnie z definicją przedmiotem każdego porozumienia są zobowiązania dotyczące
realizacji zadań ze sfery administracji publicznej. W dokumencie z dnia 5 listopada
nie ma zobowiązań, a jest wyrażone jedynie poparcie rozpoczęcia procedowania
projektu zmian. W związku z tym jest to STANOWISKO Zespołu Trójstronnego,
a nie „porozumienie” i nie ma ono mocy sprawczej.

PODWYŻKI WCIĄŻ DLA WYBRANYCH 

Niestety wciąż na podwyżki mogą liczyć tylko osoby mające umowy o pracę w podmiotach 
leczniczych. To olbrzymi problem i powód do dalszego dzielenia środowiska medyków.  

• Zgodnie z przepisami podwyżki należą się tylko osobom zatrudnionym na dzień 31 maja
2021 roku, co zawęża krąg osób uprawnionych do podwyżek.

• Brak zapewnienia finansowania. W dokumencie nie wskazano i jednoznacznie nie
zadeklarowano zapewnienia finansowania tych podwyżek. Pominięto palącą kwestię
zmiany wycen świadczeń, która umożliwiłaby także podniesienie wynagrodzeń medykom
udzielających świadczeń na tzw. kontraktach.

• Braki kadrowe wśród medyków. Trudno zrozumieć także inne uzgodnienia Zespołu,
które dają wyższe wynagrodzenie pracownikom niemedycznym niż medykom. W dobie
pandemii takie regulacje nasilą już i tak olbrzymią frustrację medyków. Przypomnijmy, że
to właśnie przedstawicieli zawodów medycznych brakuje.

• Brak oparcia systemu wynagradzania o merytoryczne przesłanki: kompetencje
i doświadczenie. Konieczne jest premiowanie realnie posiadanego wykształcenia
i kompetencji, które wykorzystujemy swojej pracy. Powszechną praktyką jest nie
uznawanie przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia przez pracodawców posiadanego
wykształcenia.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie: Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii * 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii * Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii * Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej * Naczelna Izba Lekarska * Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych * Krajowa Izba Fizjoterapeutów * Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych * Krajowy Związek Zawodowy Pracowników 
Ratownictwa Medycznego * Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych * Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii * 
Federacja Porozumienie Zielonogórskie 

Warszawa, 8 listopada 2021 r. 

MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY, 
czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wraz Ministrem Zdrowia ogłosił podpisanie 
„porozumienie” ws. podwyżek, jakie mają dostać najmniej zarabiający pracownicy w systemie 
ochrony zdrowia. W związku z tym przypominamy: 

• W Zespole Trójstronnym 17 marca 2021 roku podpisano już jedno, jakoby bardzo dobre
dla medyków porozumienie o podwyżkach, które było podstawą  wprowadzenie w życie
od 1 lipca 2021 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników ochrony zdrowia. W odpowiedzi na krzywdzące zapisy tej
ustawy 40 tys. osób wyszło na manifestację, a protest pracowników ochrony zdrowia trwa
do dziś. To właśnie te działania budowały presję na Ministra Zdrowia i doprowadziły do
podpisania na Zespole Trójstronnym dokumentu z 5 listopada br.

• Zgodnie z definicją przedmiotem każdego porozumienia są zobowiązania dotyczące
realizacji zadań ze sfery administracji publicznej. W dokumencie z dnia 5 listopada
nie ma zobowiązań, a jest wyrażone jedynie poparcie rozpoczęcia procedowania
projektu zmian. W związku z tym jest to STANOWISKO Zespołu Trójstronnego,
a nie „porozumienie” i nie ma ono mocy sprawczej.

PODWYŻKI WCIĄŻ DLA WYBRANYCH 

Niestety wciąż na podwyżki mogą liczyć tylko osoby mające umowy o pracę w podmiotach 
leczniczych. To olbrzymi problem i powód do dalszego dzielenia środowiska medyków.  

• Zgodnie z przepisami podwyżki należą się tylko osobom zatrudnionym na dzień 31 maja
2021 roku, co zawęża krąg osób uprawnionych do podwyżek.

• Brak zapewnienia finansowania. W dokumencie nie wskazano i jednoznacznie nie
zadeklarowano zapewnienia finansowania tych podwyżek. Pominięto palącą kwestię
zmiany wycen świadczeń, która umożliwiłaby także podniesienie wynagrodzeń medykom
udzielających świadczeń na tzw. kontraktach.

• Braki kadrowe wśród medyków. Trudno zrozumieć także inne uzgodnienia Zespołu,
które dają wyższe wynagrodzenie pracownikom niemedycznym niż medykom. W dobie
pandemii takie regulacje nasilą już i tak olbrzymią frustrację medyków. Przypomnijmy, że
to właśnie przedstawicieli zawodów medycznych brakuje.

• Brak oparcia systemu wynagradzania o merytoryczne przesłanki: kompetencje
i doświadczenie. Konieczne jest premiowanie realnie posiadanego wykształcenia
i kompetencji, które wykorzystujemy swojej pracy. Powszechną praktyką jest nie
uznawanie przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia przez pracodawców posiadanego
wykształcenia.

NASZE SPRAWY  
– NIC O NAS BEZ NAS
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BEZ NASZEGO PROTESTU NIE BYŁOBY NAWET TYCH MAŁYCH ZMIAN 

Nadal trwa protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia. Podpisane przez Zespół Trójstronny stanowisko nie jest niczym nowym: 
podobne propozycje zostały przedstawione przez Ministra Zdrowia Komitetowi. Jednak 
odrzuciliśmy je jako niewystarczające, ponieważ ograniczały grono osób uprawnionych do 
podwyżek i nie było mowy o zmianach wycen, czy innych koniecznych zmianach organizacyjnych, 
o których mówią nasze postulaty. Obawiamy się, że te niewielkie i częściowe zmiany, choć 
oczywiście konieczne, będą argumentem do niewprowadzania kolejnych zmian, o które zabiega 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, nad czym ubolewamy.  
 
Minister Zdrowia wielokrotnie kłamliwie zarzucał Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu 
Pracowników Ochrony Zdrowia, iż koncentruje się tylko na kwestii podwyżek. A przecież 
stanowisko Zespołu Trójstronnego koncentruje się tylko i wyłącznie na podwyżkach i Ministrowi 
Zdrowia to nie przeszkadza. Sytuacja publicznej ochrony zdrowia jest dramatyczna i konieczne są 
także zmiany organizacyjne, których domagamy się jako członkowie Komitetu. 
 
Obecna sytuacja jasno wskazuje, iż jakiekolwiek zmiany są możliwe, o ile są popierane przez całe 
środowisko medyków, a nie jego części. Podkreślamy, iż w obradach i rozmowach nie brali udziału 
przedstawiciele zawodów medycznych, a jedynie przedstawiciele niektórych związków 
zawodowych, którzy w niewielkiej skali reprezentują zawody medyczne.  
 
600 000 pracowników ochrony zdrowia nie ma aktualnie głosu w Zespole Trójstronnym, 
w którym prowadzony jest prowizoryczny, a nie realny dialog.  
 

W imieniu 
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 

Pracowników Ochrony Zdrowia 
 

 
Krystyna Ptok 

Przewodnicząca  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych 

Artur Drobniak 
Wiceprezes  

Naczelnej Rady Lekarskiej 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych 

Longina Kaczmarska 
Wiceprzewodnicząca OZZPiP 

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Pracowników Diagnostyki Medycznej 
i Fizjoterapii 

Ewa Ochrymczuk  
Przewodnicząca OZZPDMiF  

Dorota Kowalczyk-Cyran  
Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF 

Naczelna Izba Lekarska 
Tomasz Imiela 

członek NRL 
 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii 

Monika Mazur 
Przewodnicząca OZZTMR 

Agata Wajdzik 
Wiceprzewodnicząca OZZTMR 

 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników Bloku Operacyjnego 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Beata Rozner 

Przewodnicząca OZZPBOAiIT 

Wioletta Słowińska 
Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT 

Związek Zawodowy Pracowników 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji Publicznej 
Beata Kalicka 

Przewodnicząca ZZPMSWiAP 
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Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Piotr Bromber

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 634 94 04
Fax: +48 831 21 66
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 12 listopada 2021 r.

RKP.07.236.2021.MM/40

Pani
Maria Pałeczka
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

mając na względzie jak istotne znaczenie ma zarówno jakość, jak i dostępność 

personelu medycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oraz 

dostrzegając istotny wkład pracy pielęgniarek i położnych, Ministerstwo Zdrowia 

podejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji tych zawodów 

medycznych. 

Od 1 lipca br. podwyższone zostały współczynniki pracy dla pielęgniarek i położnych, 

zatrudnionych na etatach w podmiotach leczniczych, a tym samym wzrosły poziomy ich 

minimalnych wynagrodzeń zasadniczych. Podwyżki, wprowadzone na mocy ostatniej 

nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, objęły ponad 105 tys. 

pielęgniarek i położnych. Jest to największa grupa beneficjentów podwyżek na tle 

pozostałych zawodów medycznych. Wynagrodzenie pielęgniarki i położnej średnio 

wzrosło o ok. 830 zł brutto.

Jednocześnie informuję, iż 5 listopada br. Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia 

przyjął stanowisko, w którym wskazał potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych 

obejmujących dalszy wzrost gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych. 

W przyjętym stanowisku przewiduje się wzrost współczynników pracy - od lipca 2022 r.- 

dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych objętych ustawą o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. Oznaczałoby to, że współczynnik pracy w grupie, gdzie na 

stanowisku pracy wymagane jest posiadanie:

1) przez pielęgniarkę tytułu zawodowego magister pielęgniarstwa albo przez 

położną tytułu magister położnictwa oraz specjalizacji w dziedzinie 
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2

pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 

wyniósłby 1,29; 

2) przez pielęgniarkę lub położną wyższego wykształcenia (studia I stopnia) 

i specjalizacji, albo przez pielęgniarkę lub położną średniego wykształcenia 

i specjalizacji, wyniósłby 1,02;

3) przez pielęgniarkę lub położną wyższego wykształcenia na poziomie studiów 

I stopnia, albo posiadanie przez pielęgniarkę albo położną średniego 

wykształcenia, wyniósłby 0,94.

Zgodnie z powyższym, od lipca 2022 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki 

lub położnej z grupy wskazanej w pkt 1 wyniosłoby 7 157 zł, z grupy wskazanej w pkt 2 

- 5 659 zł, a z grupy wskazanej w pkt 3 - 5 215 zł (do wyliczenia podanych kwot przyjęto 

aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 

2021). Ponadto, pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, na których 

wymagane jest posiadanie średniego wykształcenia, będą miały zapewnione (od lipca 

2022 r.) zasadnicze wynagrodzenie na poziomie podwyższonym do kwoty minimum 

5 215 zł, i w związku z tym ich najniższe gwarantowane ustawą wynagrodzenie 

zasadnicze określone będzie na tym samym poziomie, co pracowników wykonujących 

zawód medyczny z wymaganym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia 

(licencjat).

W stanowisku przyjętym przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia określono, że 

świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń, 

o których mowa w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że jestem otwarty na dialog ze środowiskiem 

zawodowym pielęgniarek i położnych, ukierunkowany na efektywną współpracę 

w tworzeniu optymalnych warunków do wykonywania tych ważnych dla systemu 

ochrony zdrowia zawodów. Liczę na merytoryczną współpracę i aktywny udział 

środowiska pielęgniarek i położnych w każdej dyskusji, bez względu na formę 

instytucjonalną.                                                                 

                                                                      Z wyrazami szacunku

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/



26

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu 

tel./fax: 74 842 33 25 lubtel: 74 842 56 05 e- mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl 
Santander Bank O/Wałbrzych, Nr:46150017641217600386190000, NIP: 886-12-83-363 

__________________________________________________________________________________ 

 

OIPiP.B.VII.827.2021                                                                                        Wałbrzych, dnia 24.XI.2021r. 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                    Pan 
                                                                                                    Piotr Bromber  
                                                                                                    Podsekretarz Stanu 
                                                                                                    Ministerstwo Zdrowia 
                
                                                                                                   
                                       
     
Szanowny Panie Ministrze,    
 
                 dziękując za przekazanie informacji na temat podejmowania przez Ministerstwo Zdrowia 
szeregu działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji zawodów pielęgniarek i położnych zauważyć 
należy, że niestety ale na dzień dzisiejszy owe działania nie znalazły odzwierciedlenia w aktach 
prawnych gwarantujących należyte spełnienie obietnic i obowiązku wobec reprezentowanych przez 
nas grup zawodowych. 
Przypomnieć bowiem należy, że wszelka aktywność Ministerstwa Zdrowia nie wynikała dotąd  
z samodzielnej inicjatywy i realizacji obowiązków. Gdyby nie działania, inicjatywa i trud ponoszone do 
chwili obecnej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia,  
to nadal kwestie istotne dla pielęgniarek i położnych nie zostałyby podjęte. 
Przy czym co istotne, to brak propozycji ze strony Ministra Zdrowia co do konkretnych treści  
i terminów wprowadzenia zmian w aktach prawnych doprowadził do sytuacji, w której nie było 
możliwe podpisanie porozumienia przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników 
Ochrony Zdrowia. 
                 Następne rozpoczęcie  rozmów z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia oceniamy jako 
celowe i zapewne wygodniejsze rozwiązanie dla Ministra Zdrowia. Wszak zespół ten umiejscowiony 
jest przy Ministerstwie Zdrowia i jego konstrukcja zawarta w Regulaminie z lutego 2020 r. nie 
uwzględnia udziału samorządów zawodowych. 
Niestety takie działania Ministra Zdrowia doprowadziły do nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2021r. 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która jest skrzętnie 
wykorzystywana przez pracodawców. Oferują oni i wprowadzają niekorzystne zasady wynagradzania 
dla tych pielęgniarek i położnych, które posiadają najdłuższy staż pracy, są filarem pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce, często uczą, wdrażają, pomagają innym pielęgniarkom i położnym. 
Powyższe  zmusza reprezentowane przez nas grupy zawodowe do notorycznej walki ze stosowaniem 
zasad nierównego traktowania i dyskryminacji płacowej przez zarządzających podmiotami 
leczniczymi.  
                  Nie wsłuchanie się w głos reprezentantów pracowników a uwzględnienie oczekiwań głównie 
pracodawców doprowadziło do wprowadzenia krzywdzących zapisów i w konsekwencji manifestacji  
40 tys. osób w dniu 11 września 2021r. w Warszawie. 
Pomimo takiego doświadczenia Minister Zdrowia ponownie zdecydował się na rozmowy  
z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia, czego rezultatem nie jest zwarcie porozumienia  
a jedynie - jak wynika z przekazanej informacji - uzgodnienia stanowiska i to z pominięciem postulatów 
samorządów zawodowych (!).  
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                                                                                                    Piotr Bromber  
                                                                                                    Podsekretarz Stanu 
                                                                                                    Ministerstwo Zdrowia 
                
                                                                                                   
                                       
     
Szanowny Panie Ministrze,    
 
                 dziękując za przekazanie informacji na temat podejmowania przez Ministerstwo Zdrowia 
szeregu działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji zawodów pielęgniarek i położnych zauważyć 
należy, że niestety ale na dzień dzisiejszy owe działania nie znalazły odzwierciedlenia w aktach 
prawnych gwarantujących należyte spełnienie obietnic i obowiązku wobec reprezentowanych przez 
nas grup zawodowych. 
Przypomnieć bowiem należy, że wszelka aktywność Ministerstwa Zdrowia nie wynikała dotąd  
z samodzielnej inicjatywy i realizacji obowiązków. Gdyby nie działania, inicjatywa i trud ponoszone do 
chwili obecnej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia,  
to nadal kwestie istotne dla pielęgniarek i położnych nie zostałyby podjęte. 
Przy czym co istotne, to brak propozycji ze strony Ministra Zdrowia co do konkretnych treści  
i terminów wprowadzenia zmian w aktach prawnych doprowadził do sytuacji, w której nie było 
możliwe podpisanie porozumienia przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników 
Ochrony Zdrowia. 
                 Następne rozpoczęcie  rozmów z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia oceniamy jako 
celowe i zapewne wygodniejsze rozwiązanie dla Ministra Zdrowia. Wszak zespół ten umiejscowiony 
jest przy Ministerstwie Zdrowia i jego konstrukcja zawarta w Regulaminie z lutego 2020 r. nie 
uwzględnia udziału samorządów zawodowych. 
Niestety takie działania Ministra Zdrowia doprowadziły do nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2021r. 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która jest skrzętnie 
wykorzystywana przez pracodawców. Oferują oni i wprowadzają niekorzystne zasady wynagradzania 
dla tych pielęgniarek i położnych, które posiadają najdłuższy staż pracy, są filarem pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce, często uczą, wdrażają, pomagają innym pielęgniarkom i położnym. 
Powyższe  zmusza reprezentowane przez nas grupy zawodowe do notorycznej walki ze stosowaniem 
zasad nierównego traktowania i dyskryminacji płacowej przez zarządzających podmiotami 
leczniczymi.  
                  Nie wsłuchanie się w głos reprezentantów pracowników a uwzględnienie oczekiwań głównie 
pracodawców doprowadziło do wprowadzenia krzywdzących zapisów i w konsekwencji manifestacji  
40 tys. osób w dniu 11 września 2021r. w Warszawie. 
Pomimo takiego doświadczenia Minister Zdrowia ponownie zdecydował się na rozmowy  
z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia, czego rezultatem nie jest zwarcie porozumienia  
a jedynie - jak wynika z przekazanej informacji - uzgodnienia stanowiska i to z pominięciem postulatów 
samorządów zawodowych (!).  
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Stanowisko to:  
• nawet nie jest porozumieniem
  co do treści i terminów wprowadzenia zmian ustawodawczych,
• nie zawiera projektu żadnych zmian do aktów prawnych
    z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno
    konkretne zapisy do ustaw a nie ogólne deklaracje,
• nie wskazano i jednoznacznie nie zadeklarowano zapewnienia 
    pobieżnie  zmian, 
• w ogóle nie podjęto kwestii zmiany wycen świadczeń
    wynagrodzeń tym, którzy udzielają świadczeń na tzw. kontraktach.
Kluczowa jest też informacja w Pana piśmie 
wadliwej regulacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektó
pracowników ochrony zdrowia (!).
Wskazał Pan bowiem, że:  W przyjętym stanowisku przewiduje się wzrost współczynników pracy 
od lipca 2022 r.   
Tymczasem Ogólnopolski Komitet Protestacyjno
 i tłumaczył, że  istnieje natychmiastowa potrzeba zmian, już od 1 stycznia 2022 r.
Gotowe projekty zmian do aktów prawnych pozwalały na powyższe. 
W naszej ocenie jest swoistą manipulacją informowanie o rzekomym sukcesie w wypracowaniu 
zadawalającego stanowiska, bez udziału reprezentantów około 600 tys. pracowników ochrony zdrowia. 
W rzeczywistości owe stanowisko nie przekłada się na żaden konkretny projekt zmian do ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników o
zdrowia. Ponadto proponowana siedmiomiesięczna zwłoka naprawy wadliwej ustawy jest nie do 
zaakceptowania.  
Mając powyższe na uwadze, jeśli prawdziwa jest deklaracja w Pana piśmie:
- Liczę na merytoryczną współpracę i aktywny udział środowiska pielęg
w każdej dyskusji (...),  
                                          to pod rozwagę poddajemy dotychczasowy sposób postępowania oraz 
zmianę podejścia   respektowanie zasady nihil novi sine communi consensu  („nic o nas bez nas”).
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nie jest porozumieniem a więc nie jest czynnością prawną, z której wynikałyby zobowiązania 
wprowadzenia zmian ustawodawczych, 

nie zawiera projektu żadnych zmian do aktów prawnych - należy podkreślić, że podczas prac 
z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia powstawały 

nie ogólne deklaracje, 
i jednoznacznie nie zadeklarowano zapewnienia finansowania deklarowanych 

nie podjęto kwestii zmiany wycen świadczeń, która umożliwiłaby także podniesienie 
wynagrodzeń tym, którzy udzielają świadczeń na tzw. kontraktach. 

Kluczowa jest też informacja w Pana piśmie o opóźnieniu o siedem miesięcy naprawienia obecnej, 
wadliwej regulacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektó
pracowników ochrony zdrowia (!). 

W przyjętym stanowisku przewiduje się wzrost współczynników pracy 

Tymczasem Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia podnosił 
istnieje natychmiastowa potrzeba zmian, już od 1 stycznia 2022 r.

Gotowe projekty zmian do aktów prawnych pozwalały na powyższe.  
W naszej ocenie jest swoistą manipulacją informowanie o rzekomym sukcesie w wypracowaniu 

wiska, bez udziału reprezentantów około 600 tys. pracowników ochrony zdrowia. 
W rzeczywistości owe stanowisko nie przekłada się na żaden konkretny projekt zmian do ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników o
zdrowia. Ponadto proponowana siedmiomiesięczna zwłoka naprawy wadliwej ustawy jest nie do 

Mając powyższe na uwadze, jeśli prawdziwa jest deklaracja w Pana piśmie: 
Liczę na merytoryczną współpracę i aktywny udział środowiska pielęgniarek i położnych 

to pod rozwagę poddajemy dotychczasowy sposób postępowania oraz 
respektowanie zasady nihil novi sine communi consensu  („nic o nas bez nas”).

                                                                          Z wyrazami szacunku  

                                                                                                          Przewodnicząca ORPiP
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a więc nie jest czynnością prawną, z której wynikałyby zobowiązania  

należy podkreślić, że podczas prac  
Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia powstawały  

deklarowanych  

, która umożliwiłaby także podniesienie  

naprawienia obecnej, 
wadliwej regulacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

W przyjętym stanowisku przewiduje się wzrost współczynników pracy -  

Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia podnosił  
istnieje natychmiastowa potrzeba zmian, już od 1 stycznia 2022 r.  

W naszej ocenie jest swoistą manipulacją informowanie o rzekomym sukcesie w wypracowaniu 
wiska, bez udziału reprezentantów około 600 tys. pracowników ochrony zdrowia. 

W rzeczywistości owe stanowisko nie przekłada się na żaden konkretny projekt zmian do ustawy  
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony 
zdrowia. Ponadto proponowana siedmiomiesięczna zwłoka naprawy wadliwej ustawy jest nie do 

niarek i położnych  

to pod rozwagę poddajemy dotychczasowy sposób postępowania oraz   
respektowanie zasady nihil novi sine communi consensu  („nic o nas bez nas”). 

Przewodnicząca ORPiP 

Maria Pałeczka Elektronicznie podpisany przez Maria Pałeczka 
Data: 2021.12.02 13:02:16 +01'00'
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Dziennik U staw -2- Poz.2027 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 października 2021 r. (poz. 2027) 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1l 

z dnia 16 maja 2017 r. 

w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników;

2) wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia;

3) tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą";

4) wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

§ 2. 1. Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, zwane dalej „szkoleniem",
jest przeprowadzane w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego. 

2. Szkolenie podstawowe ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników
dla pielęgniarek i położnych dotychczas niedokonujących przetoczeń krwi i jej składników. 

3. Szkolenie uzupełniające ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i weryfikację umiejętności niezbędnych do
przetaczania krwi i jej składników. Szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

4. Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy, zwana dalej ,jednostką", 
przeprowadza szkolenie w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania przez wnioskujący podmiot leczniczy zgłoszenia wraz 
z listą osób przewidzianych do udziału w szkoleniu. 

§ 3. 1.2l Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegó
łową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu. 

2. Szkolenia prowadzi się zgodnie z ramowymi programami szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących prze
taczania krwi i jej składników określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

3.3l Część praktyczna szkolenia obejmuje: 

1) zasady pobierania próbek krwi do badań;
2) zamawianie i odbiór krwi i jej składników z banku krwi;
3) przechowywanie krwi i jej składników;
4) postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki;

I) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).Z) W brzmieniu ustalonym przez§ 1 pkt l lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzeniew sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 902), które weszło w życiez dniem 15 maja 2021 r.3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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5) kontrolę krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia;

6) identyfikację biorcy krwi i kontrolę dokumentacji w tym zakresie;

7) wykonywanie i dokumentowanie zabiegów przetoczenia krwi i jej składników;

8) obserwację biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi i jej składników;

9) postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabiegiem 
przetoczenia krwi i jej składników, w tym pobieranie próbek krwi do badań, jeżeli zdarzenia lub reakcje wystąpią;

10) postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi;

11) wykonywanie krwioupustów i hemodilucji.

§ 4.4l W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerze

nia się zakażenia lub choroby zakażnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystą
pienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.5l), lub innych
nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, w szczególności o charakterze siły wyższej, do
puszcza się możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym
między uczestnikami szkolenia i wykładowcą, przy zachowaniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, mini
malizujących ryzyko zagrożenia niekontrolowanego dostępu do danych, niezgodnego z prawem ich przetwarzania, utraty,
zniszczenia albo uszkodzenia.

§ 5. Prowadzący szkolenie prowadzi dokumentację szkolenia zawierającą:

1) program szkolenia, zatwierdzony przez dyrektora jednostki przeprowadzającej szkolenie, zawierający informacje do
tyczące:

a) rodzaju szkolenia,

b) czasu trwania szkolenia,

c) sposobu egzaminowania (egzamin teoretyczny);

2) sporządzoną przed rozpoczęciem szkolenia listę uczestników, zawierającą imię i nazwisko każdego z uczestników
oraz numer prawa wykonywania zawodu;

3) listę obecności osób uczestniczących w szkoleniu;

4) plan szkolenia z imionami i nazwiskami oraz podpisami osób przeprowadzających szkolenie, tematami wykładów,
liczbą godzin i datą ich przeprowadzenia;

5) protokół podsumowujący szkolenie, zawierający co najmniej informacje dotyczące:

a) miejsca przeprowadzania szkolenia,

b) czasu trwania szkolenia,

c) liczby osób uczestniczących w szkoleniu,

d) podsumowania wyników szkolenia.

§ 6. 1. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników wydaje jednostka
w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. 

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

4l W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180,
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§ 6a. 6) 1. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność zaświadczeń wydanych na podstawie
§ 6 ust. 1 ulega przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności.

2.7l W przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej w rozumieniu 
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaźeń i chorób zakaźnych u ludzi albo innych 
nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób kierownik jednostki organizacyjnej publicznej 
służby krwi, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, może podjąć decyzję o jego przedłużeniu o sześć 
miesięcy, licząc od dnia upływu jego ważności. 

3.8) W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia waźności zaświadczeń w sposób, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, kierownik jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, który wydał zaświadczenie, o którym mowa 
w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o przedłużeniu jego ważności na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, albo 
o przeprowadzeniu szkoleń podstawowych i uzupełniających, w formie zdalnej, o której mowa w§ 4, w sytuacji, gdy na
terenie właściwości jednostki istnieje ryzyko braku dostatecznej liczby personelu uprawnionego do wykonywania tego za
biegu.

4.9) W przypadku gdy ostatni dzień ważności zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, upływa w okresie trzech mie
sięcy od ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ważność zaświadczenia może zostać przedłużona o 3 miesiące 
przez kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, który je wydał, jeżeli w tym okresie nie jest możliwe 
przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego, o którym mowa w§ 2 ust. 3, również w formie zdalnej. 

5. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć najwcześniej na 30 dni
przed upływem ważności zaświadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ważności. 

§ 7. Do przeprowadzania szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników rozpoczę
tych i niezakończonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia10) _11) 

6) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęg-
niarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 536), które weszło w życie z dniem 27 marca 2020 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
JO) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 maja 2017 r.
li) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęg

niarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363 i 2007), które utraciło moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823).
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Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku, str. 103–109. 
Źródło: www.pip.gov.pl
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Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z  dzia-
łalności Państwowej Inspekcji Pracy w  2020 roku. 
Uważam, że już teraz dokument ten ma wyjątkowe 
znaczenie historyczne. Dotyczy bowiem okresu, 
w którym musieliśmy się zmierzyć z całkiem nowymi 
wyzwaniami, jakie postawiła przed nami pandemia 
zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. To jedyny taki rok, kie-
dy zatwierdzony Program działania PIP musiał stra-
cić na znaczeniu, bo inspektorzy pracy byli potrzeb-
ni przy realizacji innych zadań, z których wiele miało 
cenę ludzkiego zdrowia i życia.

W 2020 roku inspektorzy pracy między innymi kontrolowali sprowadzane do Polski wyroby 
i środki związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa i zwalczaniem epidemii. W miej-
scach odprawy celnej ocenili 385 partii produktów. W 295 przypadkach wydali opinie negatywne, 
wstrzymując wprowadzenie na rynek produktów niespełniających wymagań określonych w dy-
rektywach Unii Europejskiej.

Równocześnie Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kontrole weryfikujące przestrzeganie 
wprowadzanych w zakładach pracy ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z ogłoszenia 
w  Polsce stanu epidemii. Planowane kontrole z  zakresu przestrzegania uprawnień pracowni-
czych, obowiązku zapewnienia bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy oraz legalności 
zatrudnienia zostały rozszerzone o stosowanie przepisów mających na celu ograniczenie nara-
żenia na zakażenie korona wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy. Pod specjalnym nadzorem 
znalazła się chociażby problematyka zagrożeń biologicznych w środowisku pracy oraz zagadnień 
związanych ze stosowaniem przez pracowników produktów biobójczych, przede wszystkim pre-
paratów do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń pracy.

Stan zagrożenia epidemicznego nie zwolnił pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z re-
alizacji ustawowych zadań. Wprowadzając w życie wytyczne, opracowane przez ekspertów ze 
specjalnego zespołu powołanego przez Głównego Inspektora Pracy, został stworzony model 

prowadzenia kontroli zdalnych i hybrydowych. Połączenie ich z kontrolami tradycyjnymi, gdy sy-
tuacja wymagała fizycznej obecności inspektora pracy, zaowocowało zrealizowaniem łącznie 
56 371 kontroli, co w tej wyjątkowej sytuacji należy uznać za sukces, za którym stoją sumienność 
i odpowiedzialność inspektorów pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że zetknęli się oni z zupełnie 
nowym zjawiskiem, wciąż jeszcze czekającym na uregulowania prawne, jakim jest świadczenie 
pracy w systemie zdalnym.

Przez cały ten czas Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła intensywną działalność porad-
niczą, konsultacyjną i  edukacyjną, pomagając pracownikom oraz pracodawcom funkcjonować 
w okresie obostrzeń. Szczegółowy opis tych działań znajdą Państwo w niniejszym sprawozdaniu.

Dziękuję pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za rzetelną pracę i zaangażowanie w od-
powiedzialną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Składam podziękowania Radzie Ochrony Pracy, parlamentarzystom oraz partnerom społecz-
nym i instytucjonalnym za wspieranie Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz ograni-
czania zagrożeń zawodowych i zwiększenia poziomu poszanowania prawa pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy
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1. WPROWADZENIE
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powo-

łanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzega-
nia prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej w zakresie określonym w ustawie z dnia  
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1251). Ustawa ta jest podstawą 
prawną działania Państwowej Inspekcji Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 
RP. Nadzór nad nią, w zakresie określonym w ustawie, 
sprawuje Rada Ochrony Pracy powoływana przez Mar-
szałka Sejmu RP. W związku z powyższym Marszałek 
Sejmu RP posiada szereg kompetencji w stosunku do 
Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim ustala 
w drodze zarządzeń statut Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okrę-
gowych inspektoratów. Ponadto powołuje Głównego 
Inspektora Pracy, który kieruje Państwową Inspekcją 
Pracy przy pomocy swoich zastępców. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgo-
wych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjo-
nują 43 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej 
Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wro-
cławiu. Okręgowi Inspektorzy Pracy kierują działalno-
ścią okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzorują 
działalność inspektorów pracy. Z kolei Ośrodkiem 
kieruje dyrektor.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy określa 
w szczególności art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 

 Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowe inspektoraty pracy
Oddziały OIP-ów
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6. Zadania stałe i bieżące PIP

6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
w miejscu pracy

6.1.1. Opieka zdrowotna – przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w tym bhp

Zakres kontroli 

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie prze-
pisów prawa pracy dotyczących: stosunku pracy, 
czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy, urlopów wypo-
czynkowych. Sprawdzeniu poddano również prze-
strzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczących: przygotowania do pracy, naraże-
nia na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych, 
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego, nadzoru i kontroli stanu bhp, wypadków 
przy pracy, a także przestrzeganie przepisów bhp 
związanych z przygotowywaniem, podawaniem 
i przechowywaniem leków cytostatycznych.

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili  
46 kontroli w 46 podmiotach leczniczych. Spo-
śród objętych kontrolą podmiotów 22 jednostki sys-
temu ochrony zdrowia (48%) udzielały stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych, natomiast 
pozostałe podmioty realizowały ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne.

Poddane ocenie podmioty lecznicze zatrudnia-
ły 16,3 tys. osób, w tym 11,8 tys. pracowników oraz 
4,5 tys. osób na podstawie umów cywilnoprawnych 
(umów zlecenia, umów o świadczenie usług oraz 
umów zawartych z jednoosobowymi podmiotami go-
spodarczymi prowadzącymi działalność m.in. w zakre-
sie praktyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej). 

Z uwagi na kryterium formy własności 26 kontro-
lowanych podmiotów leczniczych należało do sekto-
ra publicznego (5 stanowiło własność państwową,  
21 samorządową), a 20 należało do sektora 
prywatnego.

Według struktury zatrudnienia 4 podmioty za-
trudniały do 9 pracowników, 10 podmiotów – od 10 
do 49 pracowników, 15 podmiotów – od 50 do 259 
pracowników, natomiast 17 podmiotów – powyżej 250 
pracowników.

Diagnoza

Prawna ochrona pracy

W 74% objętych kontrolą podmiotów ujawniono 
nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy (ob-
wieszczenia). Uchybienia polegały przede wszystkim 
na nieustaleniu systemów i rozkładów czasu pracy 
oraz przyjętych okresów rozliczeniowych, nieustale-
niu rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup 
zawodowych, braku aktualnego wykazu prac uciąż-
liwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią czy 
też nieustaleniu zasad dotyczących wprowadzania 
zmian do harmonogramów pracy w trakcie trwającego 
okresu rozliczeniowego.

Inspektorzy pracy stwierdzili występowanie 
w 52% objętych kontrolą podmiotów nieprawidło-
wości związanych z udzielaniem urlopów wypo-
czynkowych. Uchybienia związane były przede 
wszystkim z nieudzielaniem urlopu wypoczynkowego 
w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do 
niego prawo oraz udzielaniem urlopu w częściach, 
z których żadna nie obejmowała co najmniej 14 dni 
kalendarzowych.

Nieprawidłowości w zakresie pisemnej informa-
cji o warunkach zatrudnienia stwierdzono w 48% 
skontrolowanych podmiotów.

Bardzo duża skala uchybień dotyczyła wypłaty 
należnego pracownikom wynagrodzenia za pra-
cę, w zakresie składników innych niż wynagrodze-
nie za godziny nadliczbowe, dyżur medyczny i urlop 
wypoczynkowy (48% podmiotów). W 2020 r. często 
naruszane były przepisy także dotyczące wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
(17% podmiotów), lecz skala tych nieprawidłowości 
była zauważalnie mniejsza niż w latach ubiegłych. 
W porównaniu do roku poprzedniego zwiększeniu 
uległa skala uchybień dotyczących treści regulami-
nu wynagradzania, wypłaty wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy oraz dokonywania potrąceń z wyna-
grodzenia za pracę.

W 35% podmiotów objętych kontrolą inspektorzy 
stwierdzili uchybienia dotyczące zawierania umów 
o pracę, w tym ich treści.

W toku kontroli ujawniono przypadki nieza-
chowania dobowej (13% podmiotów) i tygodniowej  
(11% podmiotów) normy czasu pracy. Pracowni-
ków zatrudniano w dni wolne od pracy wynikające 
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z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy bez stosownej rekompensaty, tj. bez 
udzielania dni wolnych od pracy do końca okresu roz-
liczeniowego. Stwierdzano także przypadki powierza-
nia pracownikom pracy po raz drugi w tej samej dobie, 
w sytuacji, w której w podmiocie kontrolowanym nie 
zawarto porozumienia o stosowaniu rozkładów cza-
su pracy, o których mowa w art. 1401 Kodeksu pracy, 
a pracownicy nie występowali z pisemnymi wnioska-
mi o stosowanie wobec nich takich rozkładów czasu 
pracy.

W 20% objętych kontrolą podmiotów inspektorzy 
pracy ujawnili przypadki niezapewnienia pracownikom 
wymaganego odpoczynku dobowego, a w 9% pod-
miotów odpoczynku tygodniowego.

Przypadki braku realizacji postanowień ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektó-
rych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych stwierdzono w 33% skontrolowanych 
podmiotów. Uchybienia w tym zakresie wynikały 
przede wszystkim z naruszenia obowiązku ustalania 
sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego 
w drodze porozumienia, lub też w przypadku braku ta-
kiego porozumienia, w drodze zarządzenia wydanego 
przez kierownika podmiotu leczniczego. Stwierdzono 
także przypadki niepodwyższenia wysokości wyna-
grodzenia zasadniczego, jak również nieokreślenia 
zasad podwyższania wynagrodzenia osób niewyko-
nujących zawodu medycznego.

Nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy stwierdzone 
 w trakcie kontroli podmiotów leczniczych w latach 2018 - 2020

Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2018 2019 2020

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy (obwieszczenia) 53 62 74

Nieprawidłowości przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych 44 53 52

Nieprawidłowości w zakresie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia 49 52 48

Nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem potrąceń, 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za dyżury medyczne) 31 28 48

Nieprawidłowości przy sporządzaniu umów o pracę 38 44 35

Naruszenie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych

40 35 33

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu wynagradzania (zakładowego układu zbiorowego 
pracy) 5 14 22

Niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego 14 29 20

Nieprawidłowości przy wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych 33 37 17

Niezachowanie obowiązującej dobowej normy czasu pracy 15 31 13

Niezachowanie obowiązującej tygodniowej normy czasu pracy 8 7 11

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości 
w zakresie prawnej ochrony pracy spowodowane 
były przede wszystkim niewystarczającą znajo-
mością przepisów prawa pracy, niewystarczającą 
ilością personelu udzielającego świadczeń zdro-
wotnych (powszechny problem braku wykwalifi-
kowanej kadry na rynku pracy, zwłaszcza lekarzy 
oraz pielęgniarek) oraz niedostatecznym finanso-
waniem działalności leczniczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podobnie jak w latach ubiegłych kontrole wy-
kazały dużą liczbę nieprawidłowości dotyczących 
przygotowania pracowników do pracy. Przede 
wszystkim pracodawcy mieli problemy z oceną 
ryzyka zawodowego. W 46% objętych kontrolą 
podmiotów leczniczych nie dokonano poprawnej, 
udokumentowanej oceny ryzyka, a w 33% pod-
miotów nieprawidłowo zidentyfikowano zagrożenia SP
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związane z wykonywaną pracą. Uchybienia doty-
czyły braku opisu ocenianego stanowiska pracy 
z wyszczególnieniem stosowanych narzędzi i ma-
teriałów, jak również braku rozpoznania wszystkich 
zagrożeń, w tym spowodowanych występującymi 
w środowisku pracy szkodliwymi czynnikami bio-
logicznymi m.in. koronawirusem zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) oraz 
stosowanymi w procesach pracy czynnikami che-
micznymi. Nie zawsze też ocenę ryzyka zawo-
dowego aktualizowano w związku z zaistniałymi 
wypadkami przy pracy. Ponadto w 9% podmiotów 
stwierdzono nieprawidłowości w informowaniu 
pracowników o ryzyku zawodowym. 

Niewłaściwe wyposażenie pracowników 
w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochro-
ny indywidualnej odnotowano odpowiednio w 41% 
i 11% objętych kontrolą podmiotów. Sytuacja epide-
miczna spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2 wpłynęła na zwiększone zaintereso-
wanie pracodawców ciążącymi na nich obowiązka-
mi w zakresie zapewnienia wymaganych środków 
ochrony indywidualnej.

Zdarzały się przypadki używania przez pra-
cowników własnej odzieży i obuwia przy pra-
cach wykonywanych w narażeniu na szkodliwe 
czynniki biologiczne. W świetle obowiązujących 
przepisów oraz ze względów sanitarnych praktyka 
taka jest niedopuszczalna i stanowi potencjalne za-
grożenie chorobowe dla pracowników i ich rodzin, 
gdyż najczęściej pracownicy własną odzież wyko-
rzystywaną jako roboczą piorą sami.

Jak stwierdzono w 28% podmiotów nie ustalo-
no okoliczności i przyczyn wszystkich zranień 
w trybie przewidzianym dla wypadków przy pracy, 
a uchybienia te dotyczyły 318 zdarzeń. Pracodaw-
cy poprzestawali na odnotowaniu zranień ostrymi 
narzędziami medycznymi w rejestrach ekspozycji 
zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny 
materiał albo w wykazach zranień ostrymi narzę-
dziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Inspektorzy pracy stwierdzili także uchybienia 
w zakresie nadzoru i kontroli stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przy czym w 11% podmiotów 
dotyczyły one tworzenia i działania służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Niewłaściwa identyfikacja zagrożeń skutkowa-
ła błędami w typowaniu czynników szkodliwych dla 
zdrowia do badań i pomiarów. Miała również wpływ 
na realizację przez pracodawców obowiązków do-
tyczących przeprowadzania wymaganych badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (30% podmiotów).

Nieprawidłowości odnotowano w zakresie 
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, co wykazały kontrole w 24% 
podmiotów leczniczych. Rzadziej naruszane były 

przepisy odnośnie wstępnych badań lekarskich. 
Niemal w co dziesiątym podmiocie leczniczym 
inspektorzy pracy mieli zastrzeżenia do treści 
skierowań na badania lekarskie. Pracodawcy 
z reguły nie zamieszczali w nich ważnych dla 
poprawnego ustalenia zakresu badań informacji 
o podstawowych czynnościach wykonywanych 
przez pracownika oraz sposobie i czasie ich trwa-
nia, a także danych o występowaniu na stanowisku 
pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia lub warunków uciążliwych oraz innych wy-
nikających ze sposobu wykonywania pracy. 

Kolejna grupa uchybień związana była ze sto-
sowaniem substancji i mieszanin chemicznych 
stwarzających zagrożenie w procesach dezynfekcji 
i sterylizacji. I tak, w niemal co czwartym objętym 
kontrolą podmiocie inspektorzy pracy stwierdzili 
błędy dotyczące spisów substancji i mieszanin 
chemicznych. W 26% skontrolowanych podmio-
tów pracodawcy nie udostępnili pracownikom 
instrukcji bezpiecznej pracy z substancjami 
i mieszaninami chemicznymi stosowanymi w pro-
cesach dezynfekcji i sterylizacji. Zdarzało się, że 
w niewłaściwy sposób były oznakowane pojemniki 
i opakowania z tymi preparatami.

Część pracodawców nadal nie ustala oko-
liczności i przyczyn wypadków przy pracy 
związanych ze zranieniem ostrymi narzędziami 
medycznymi. 
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Odnotowano wzrost świadomości pracodawców 
w przedmiocie obowiązku zapewnienia właściwych 
warunków pracy osobom udzielającym świadczeń 
zdrowotnych na innej podstawie niż stosunek pra-
cy. Pracodawcy dostrzegają konieczność uzyskiwania 
od zleceniobiorców i osób udzielających świadczeń 
zdrowotnych w ramach indywidualnych praktyk (jed-
noosobowych działalności gospodarczych) orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy, podda-
wania tych osób wstępnemu szkoleniu w dziedzinie 
bhp oraz potwierdzenia faktu zapoznania z oceną 
ryzyka zawodowego.

Ograniczanie wpływu zagrożeń 
środowiska pracy związanych 
z przygotowywaniem, podawaniem 
i przechowywaniem leków 
cytostatycznych na pracujących 
w zakładach opieki zdrowotnej

Kontrole stanowiły działania pilotażowe, prowa-
dzone w związku z przyjętym unijnym kierunkiem 
ograniczania narażenia personelu podmiotów me-
dycznych na substancje czynne leków cytostatycz-
nych. Przeprowadzono 7 kontroli w podmiotach 
należących do sektora publicznego o zatrudnieniu 
powyżej 250 osób, w których pacjentom podawano 
cytostatyki. 

Sprawdzano spełnienie przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w narażeniu na szkodliwe czyn-
niki środowiska pracy, będące jednocześnie lekami 
pacjentom ratującymi zdrowie i życie. Kontrolami 
objęto zagadnienia odnoszące się do 7 substancji 
aktywnych leków cytostatycznych, dla których 
wprowadzono normatywy higieniczne środowiska 
pracy – najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS).

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 podmiotach. 
Do najczęstszych z nich należy zaliczyć brak badań 
i pomiarów stężeń substancji czynnych leków 
cytostatycznych na stanowiskach pracy (4 kon-
trole). Uchybienia dotyczące rozpoznania zagrożeń 
związanych ze stosowaniem leków cytostatycznych 
oraz wytypowania czynników szkodliwych dla zdrowia 
w celu przeprowadzenia badań i pomiarów ich stężeń 
stwierdzono w 3 kontrolowanych podmiotach. Wpływ 
na to miało przeświadczenie o braku konieczności 
wykonywania pomiarów w przypadku składników 
leków. Takie podejście skutkowało brakiem iden-
tyfikacji zagrożeń związanych z pracą w kontakcie 

Nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, stwierdzone w trakcie kontroli 
podmiotów leczniczych w latach 2018 - 2020 
- odsetek podmiotów, w których stwierdzono 

nieprawidłowości

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

Brak udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego na wszystkich 
stanowiskach pracy

42 37 46

Nieprawidłowości związane 
z wyposażeniem w odzież i obuwie 
robocze 

35 42 41

Niewłaściwie zidentyfikowane 
zagrożenia związane 
z wykonywaną pracą

41 45 33

Nieprawidłowości 
w przeprowadzaniu badań 
i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia

14 17 30

Nieustalenie okoliczności 
i przyczyn zranień ostrymi 
narzędziami medycznymi w trybie 
przewidzianym dla wypadków przy 
pracy 

22 30 28

Nieudostępnienie pracownikom 
właściwych instrukcji bezpiecznej 
pracy z substancjami 
i mieszaninami chemicznymi 
używanymi do dezynfekcji 
i sterylizacji 

13 21 26

Nieprawidłowości dotyczące 
szkoleń wstępnych 39 25 24

Nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania spisów substancji 
i mieszanin chemicznych 
stwarzających zagrożenie 

24 21 24

Nieprawidłowości dotyczące kart 
charakterystyki 16 14 17

Wytypowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia, dla 
których wykonuje się badania 
i pomiary

8 7 15

Nieprawidłowości  dotyczące  
badań wstępnych 20 18 11

W podmiotach leczniczych częstą przyczyną nie-
prawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest brak wiedzy pracodawców i osób kierują-
cych pracownikami. Powoduje to uchybienia w zakre-
sie oceny ryzyka zawodowego, w tym identyfikacji 
zagrożeń występujących w środowisku pracy. 
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Liczba osób pracujących w kontakcie z sub-
stancjami czynnymi leków cytostatycznych 
w kontrolowanych podmiotach w 2020 roku

Substancja 
czynna leku 
cytostatycznego

Liczba 
zakładów, 
w których 

sub-
stancja 
czynna 

wystąpiła 
w śro-

dowisku 
pracy

Liczba 
osób pra-
cujących 
w kontak-

cie 

Liczba 
kobiet 
pracu-
jących 

w kontak-
cie 

Cyklofosfamid 6 314 293

Metotreksat 6 314 293

N-Hydroksymocz-
nik 2 158 155

Etopozyd 5 308 288

Cisplatyna 5 308 288

Fluorouracyl 3 122 104

Doksorubicyna 
i jej chlorowodorek 5 308 288

Pracodawcy nie przywiązywali uwagi do kwestii 
formalnych, takich jak zapewnienie instrukcji dotyczą-
cych postępowania z lekami cytostatycznymi, uzna-
jąc jako wystarczające informacje producenta o leku. 
Niespełnienie wymagań bhp w zakresie dokumentacji 
wewnątrzzakładowej skutkowało uchybieniami doty-
czącymi stanowisk i procesów pracy. Nie rozpo-
znawano źródeł narażenia, traktując m. in. procesy 
przygotowywania leków z wykorzystaniem loży lami-
narnych jako wyłączające z obowiązków dotyczących 
badań i pomiarów środowiskowych.

z cytostatykami w ocenie ryzyka zawodowego (2 kon-
trole) oraz w instrukcji postępowania przy przygotowy-
waniu i podawaniu leków cytostatycznych (2 kontrole). 
Brak właściwego określenia zagrożeń związanych 
z ekspozycją zawodową był również przyczyną nie-
prawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników 
w wymagane środki ochrony indywidualnej.

Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły także 
magazynowania i przechowywania cytostatyków 
(2 kontrole). Zdarzały się przypadki niewłaściwe-
go przechowywania odpadów skażonych lekami 
cytostatycznymi.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy stwierdzone podczas  
kontroli zagrożeń środowiska pracy 
związanych z przygotowywaniem,  

podawaniem i przechowywaniem leków 
cytostatycznych w 2020 roku

Wyszczególnienie

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

Pomiary stężeń substancji 
czynnych leków cytostatycznych 
w środowisku pracy

4

Wytypowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia, dla 
których wykonuje się badania 
i pomiary

3

Ocena ryzyka zawodowego 3

Identyfikacja zagrożeń związanych 
z wykonywaną pracą w narażeniu 
na cytostatyki

2

Instrukcje dotyczące 
zasad postępowania przy 
przygotowywaniu i podawaniu 
leków cytostatycznych

2

Stanowiska i procesy pracy 2

Magazynowanie i przechowywanie 2

Środki ochrony indywidualnej 2

Szkolenia wstępne bhp 2

Wyniki pilotażowych kontroli pozwalają na 
wstępną ocenę realizowania przez pracodawców 
obowiązku ograniczania wpływu na pracujących 
zagrożeń związanych z przygotowywaniem, poda-
waniem i przechowywaniem leków cytostatycznych. 
Przy braku odpowiednich zabezpieczeń oraz wła-
ściwej organizacji pracy leki cytostatyczne stwa-
rzają zagrożenie dla zdrowia lub życia różnych 
grup zawodowych w podmiotach leczniczych.
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NIE TAKI STRASZNY STRES JAK GO MALUJĄ
Organizatorem konferencji była Pani dr n. o zdr. Magdalena 

Gruszczyńska – psycholog, wykładowca akademicki Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posiadająca wielo-
letnie doświadczenie w pracy z pacjentami w zakresie kryzy-
sów rozwojowych, zaburzeń psychosomatycznych oraz w pro-
wadzeniu warsztatów i treningów rozwojowych.

Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy, łą-
czący wiedzę z zakresu teorii stresu z praktyką, ćwiczeniami 
i pracą nad własnym doświadczeniem.

Spotkanie prowadzone było w dwóch blokach wykłado-
wych, a metodami pracy były:

– wykłady,
– warsztaty w małych grupach,
– praca własna,
– analiza przypadków,
– odtwarzanie i analiza sytuacji stymulowanych,
– treningi relaksacyjne- treningi oddechowe. 

STRES 
To reakcja obronna organizmu, który poddany jest ob-

ciążeniom fizycznym lub psychicznym. Kiedy znajdujemy się 
w sytuacji, którą interpretujemy jako przekraczającą nasze 
możliwości, układ nerwowy wysyła informację o potrzebie 
uruchomienia reakcji stresowej do gruczołów wydzielania we-
wnętrznego.

Współczulny układ nerwowy wydziela adrenalinę i nora-
drenalinę, które podnoszą aktywność organizmu, mobilizując 
do działania. Stąd podwyższone tętno, rozszerzone źrenice, 

odpływ krwi do mięśni itd. Jeśli sytuacja stresująca trwa dłu-
żej, oś podwzgórze – przysadka –nadnercza zaczyna uwalniać 
kortyzol – hormon stresu.

Każdy z nas w odmienny sposób reaguje na taką samą sytua-
cję. To, co dla jednego jest łatwe, dla innego może stanowić duży 
problem i wywoływać napięcie. Innymi słowy, reakcja na daną 
sytuację oraz sposób radzenia sobie ze stresem związane są  
z indywidualnymi możliwościami człowieka.

STRES MOBILIZUJĄCY CZY DESTRUKCYJNY
Nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu, jest on wpisany w na-

sze życie. 
W wielu sytuacjach nie przetrwalibyśmy, gdyby nasz orga-

nizm nie odczuwał stresu. 
Na czym zatem polega problem?

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
DLA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH
10–12.09.2021 r., Wisła

ZARZĄDZANIE STRESEM ZAWODOWYM

„Stres to szczególny rodzaj stosunku zachodzącego 

między osobą a otoczeniem, odbierany przez tę 

osobę jako coś co nadwyręża lub przewyższa jej 

siły, zagrażając jej dobrostanowi”.
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Problemem jest długość i intensywność. Musimy pamię-
tać, że pozytywne sytuacje w naszym życiu również mogą do-
prowadzić do negatywnych w skutkach objawów.

W roku 1967, dwaj psychiatrzy Thomas Holmes oraz Ri-
chard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych - Skala 
Powtórnego Przystosowania Społecznego. Kwestionariusz 
stosowano wobec osób przywiezionym na ostry dyżur oraz 
osobom towarzyszącym. Okazało się, że osoby chore doświad-
czyły znacznie więcej stresujących wydarzeń w przeciągu roku 
poprzedzającego chorobę, niż osoby towarzyszące. Udowod-
niono wówczas statystyczny związek pomiędzy stresorami, 
a chorobą.

• podwyższone ciśnienie,
• nadwrażliwość na bodźce,
• szczękościsk,
• wysypka,
• blady odcień skóry,
• dreszcze,
• napięcie i bóle mięśni,
• problemy ze snem,
• trudności w oddychaniu.

Symptomy w sprawności intelektualnej:
• osłabienie pamięci,
• obniżenie efektywności pracy intelektualnej,
• obniżenie tempa pracy intelektualnej,
• częste pomyłki,
• uczucie pustki w głowie,
• trudności w koncentracji.

Przejawy stresu w emocjach i myśleniu:
• chwiejność emocjonalna,
• niepokój,
• lęk,
• gniew,
• nieracjonalność myśli,
• nieufność,
• uczucie zmęczenia,
• niecierpliwość,
• drażliwość,
• brak tolerancji wobec innych,
• „gonitwa” myśli,
• obniżona samoocena,
• poczucie bezsilności i braku kontroli  

nad działaniami,
• pesymizm.

Symptomatyczne zachowania:
• wybuchy płaczu,
• stosowanie używek,
• objadanie się,
• szybkie tempo mówienia,
• unikanie kontaktów z ludźmi,
• nerwowe tiki,
• spowolnienie reakcji,
• nerwowość ruchów,
• agresja, prowokowanie konfliktów.

Warunkiem utrzymania zdrowia nie jest oczekiwanie, że 
nie będzie można odczuwać stresu a nabędzie się umiejętno-
ści skutecznego radzenia sobie z nim bezpośrednio w obliczu 
zaistniałej stresującej sytuacji oraz (o czym najczęściej zapo-
minamy) po jej zaistnieniu. 

Nasz organizm nieustannie dąży do homeostazy- stanu 
równowagi. 

Warunkiem koniecznym po destabilizacji jest powrót. Aby 
to osiągnąć należy stosować profilaktykę=regularne działania 
utrzymujące organizm w odporności oraz tzw. Rekonwale-
scencję psychiczną.

JAK TO DZIAŁA I DLACZEGO TAK ŁATWO PRZEOCZYĆ 
PIERWSZE SYMPTOMY?
Ogólny Zespół Adaptacyjny – GAS
1.  Stadium reakcji alarmowej – bezpośrednio po zadzia-

łaniu stresora, wywołuje mobilizację mechanizmów 
obronnych organizmu (zmiany fizjologiczne: wzrost poz.
hormonów, zmiana ciśnienia i temp.ciała).

2.  Stadium odporności – próba utrzymania równowagi, 
uruchomienie mechanizmów przystosowawczych, po-
zornie wszystko wraca do normy, organizm radzi sobie 
z pierwszym stresorem ale gorzej toleruje nowe.

3.  Stadium wyczerpania – przedłużająca się sytuacja pro-
wadzi do wyczerpania i osłabienia organizmu, następu-
ją trwałe zmiany w organizmie.

OBJAWY STRESU
Reakcje fizyczne organizmu na stres:

• ból głowy,
• drżenie rąk,
• zimne ręce,
• nadmierne pocenie się,
• bóle w klatce piersiowej,
• brak apetytu,
• ból brzucha,
• nudności,
• zaburzenie trawienia,

pobudzenie

eustres

STRES
KORZYSTNY

STRES
SZKODLIWY

WYCZERPANIE

optimum
(próg)

dystres
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Ponadto:
• otoczenie, środowisko
• styl życia – higiena snu, kondycja fizyczna
• relacje z ludźmi
• sytuacja zawodowa
• sposób myślenia i nastawienie
• oczekiwania, poczucie własnej wartości – zmienne 

osobowościowe, temperament.

WYPALENIE ZAWODOWE
Syndrom wypalenia zawodowego – stopniowa utrata 

energii, motywacji i zaangażowania w pracy, współwystępu-
jąca z obecnością wielu symptomów psychosomatycznych, 
zanikiem uczuciowości, negatywnym sposobem spostrzega-
nia świata.

1.  Wyczerpanie emocjonalne manifestuje się poczuciem 
braku satysfakcji z wykonywanej pracy, mimo odnoszo-
nych sukcesów. Towarzyszą temu liczne zaburzenia psy-
chosomatyczne takie jak: chroniczne zmęczenie, bóle 
głowy,bezsenność, zaburzenia gastryczne. Jednocześ-
nie osobie wyczerpanej emocjonalnie brak naturalnej 
energii, zapału i chęci do działania, dobrego nastroju 
i radości życia.

2.  Depersonalizacja dotyczy stosunku pracownika do 
odbiorców swojej pracy. Stosunek ten przeobraża 
się w chłodną i bezosobową relację, polegającą na 
przedmiotowym traktowaniu. Wypalony pracownik 
stopniowo unika nawiązywania jakiegokolwiek kon-
taktu psychicznego z pacjentami. Ten rodzaj reakcji 
jest próbą psychicznego odizolowania się od źródła 
stresu.

3.  Obniżenie potrzeby osobistych osiągnięć i poczucie 
braku kompetencji wiąże się z utratą wiary we włas-
ne siły, utratą satysfakcji, obniżeniem zaangażowania 
zawodowego. Obserwuje się ciągłe obniżanie jakości 
pracy,mimo wkładanego nieproporcjonalnie dużego 
wysiłku. Pracownik może również uchylać się od obo-
wiązków i unikać efektywnej pracy.

STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
Skoncentrowany na zadaniu
Osoby u których dominuje ten styl mają tendencję w sytu-

acjach stresowych do podejmowania wysiłków zmierzających 
do rozwiązania problemu, poprzez poznawcze przekształce-
nie lub próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na 
zadanie lub planowanie rozwiązania problemu.

43
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Skoncentrowany na emocjach
Styl ten charakterystyczny jest dla osób, które w sytua-

cjach stresowych mają tendencję do koncentracji na sobie, 
na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak: złość, 
poczucie winy, napięcie. Osoby te mają także tendencję do 
myślenia życzeniowego i fantazjowania. Czasami może to 
prowadzić do wzrostu poczucia stresu, napięcia lub przygnę-
bienia.

Skoncentrowany na unikaniu
Osoby charakteryzujące się tym stylem w sytuacjach 

stresowych wykazują tendencję do wystrzegania się myśle-
nia, przeżywania i doświadczania tych sytuacji. Angażują się 
w czynności zastępcze, pozwalające im zapomnieć o stresie, 
np. oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie o sprawach 
przyjemnych, upijanie się, spotykanie się z ludźmi.

CO W TAKIM RAZIE MAM ROBIĆ?
Jeśli nierealistyczne przekonania nie są Ci obce, postaraj 

się z nimi walczyć. Kiedy pojawiają się w Twojej głowie, po-
wiedz swoim myślom: „STOP”. Staraj się też zastępować je my-
ślami budującymi.

PRZED SYTUACJĄ, KTÓRA WYZWALA WE MNIE STRES:
• To może być trudne wyzwanie. Wezmę głęboki oddech 

i spróbuję zrobić, co w mojej mocy.
• Jeśli zachowam spokój i zrobię, co w mojej mocy, to jest 

szansa, że mi się uda.
• Bez względu na to, co się stanie, wciąż będę wartościową 

osobą.
• Nikt nie jest doskonały. Odprężę się i zrobię, co mogę.
• To jest okazja, żeby zyskać nowe doświadczenie. Potrak-

tuję to jako szansę.

• Nie boję się zaryzykować i przegrać, bo wiem, że moja 
wartość pochodzi ze środka, a nie z tego, co i jak robię.

• Fajnie będzie, jeśli się uda. Jeśli nie, to świat się nie 
zawali.

• Zyskam pożyteczne doświadczenie, nawet jeśli nie uda 
mi się osiągnąć założonego celu.

• Skupię się na tym, by robić, co potrafię, a nie na martwie-
niu się tym, co się stanie.

• Postaram się wykonać swoją pracę jak najlepiej, ale nie 
będę starać się być doskonały(a).

• Mam takie samo prawo, jak każdy inny, by tego spró-
bować.

• Spokojnie ocenię sytuację i postaram się poradzić z nią 
najlepiej jak umiem. Nie można od nikogo żądać więcej.

W TRAKCIE TRWANIA SYTUACJI:
• Staram się zachować spokój i skupić na zadaniu.
• Powoli, krok po kroczku.
• To naturalne, że odczuwam lęk, napięcie i frustrację. 

Wszystko co czuję,jest w porządku.
• Szkoda, że nie idzie mi lepiej, ale to jeszcze nie kata-

strofa.
• Przyznaję, że to trudna sytuacja. Ale sprawy nie muszą 

się toczyć idealnie.
• Muszę pamiętać o spokoju i śmiechu. Może nie jestem 

idealny(a), ale to nic nie szkodzi.

PO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI:
• To było dla mnie nowe wyzwanie. Następnym razem 

spróbuję to zrobić inaczej.
• To było naprawdę trudne.
• To już przeszłość.
• Każdy popełnia błędy. Zamiast rozpamiętywać swoje 

błędy, postaram się wyciągnąć z tego naukę, aby w przy-
szłości radzić sobie lepiej.

• Mimo, że jestem rozczarowany(a), wciąż jestem wartoś-
ciowym człowiekiem.

• To było trudne, ale zdobyłem nowe doświadczenie i je-
stem teraz mądrzejszy(a), bogatszy(a) o tę wiedzę.

• Przynajmniej mam satysfakcję, że spróbowałem(am) 
i zrobiłem(am wszystko, co w mojej mocy.

• Nawet jeśli inni oceniają mnie surowo, myślę, że nie po-
szło mi tak źle.

• To było potknięcie, ale można iść dalej.
• Czy za kilka lat rzeczywiście będzie to miało jakieś zna-

czenie?

Na zakończenie chciałyśmy podziękować OIPiP w Wał-
brzychu za zrefundowanie nam wspaniałej konferencji, dzięki 
której poszerzyłyśmy swoje kompetencje zawodowe o wiedzę 
z zakresu teorii stresu oraz technik radzenia sobie z nim w ży-
ciu zawodowym. Jednocześnie możemy nabyte umiejętności 
wykorzystać w pracy z pacjentkami.

poł. Beata Małolepsza
poł. Jolanta Muszyńska

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy 
im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 
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30 LAT
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK
         I POŁOŻNYCH

I SAMODZIELNI
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Czasami można wyleczyć.
Często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




