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8 maja – Dzień Położnej

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,

Szanowni Panowie Pielęgniarze,

z tej okazji życzę niegasnącej satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu.  

Uśmiech i wdzięczność pacjentów, którym niesiecie pomoc i wsparcie  

– niech towarzyszy Wam każdego dnia.

Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w realizacji określonych celów.

Niech się realizują plany i spełniają marzenia

W imieniu

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

oraz własnym

Maria Pałeczka
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Dzień Położnych jest 
doskonałą okazją, aby w sposób szczególnie uroczysty doce-
niona została Wasza praca. Szczególna uroczystość dla osób, 
które miały wręczone Oznaczenia Zawodowe „Złoty Czepek” 
i „Diamentowy Czepek”. Uroczystość uświetnili zaproszeni Go-
ście – Prezydent Miasta Wałbrzycha – Roman Szełemej, Rektor 
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku prof. Juliusz Jakubasz-
ko, Porektor ds. Rozwoju Publicznej Uczelni Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu dr Małgorzata Babińska, Przedstawiciel Dolno-
śląskiej Izby Aptekarskiej, Kierownicy podmiotów, Kadra kie-
rownicza – Pielęgniarki Naczelne, Przełożone, koordynujące, 
licznie zgromadzone Koleżanki i Koledzy – Panie Pielęgniarki 
i Położne, Panowie Pielęgniarze. 11 marca Światowa Organi-
zacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Sytuacja bezpreceden-
sowa, niemająca miejsca w najnowszej historii. Cały świat się 
zachwiał, wstrzymał oddech.

wystarczającej liczby kadr medycznych. Na COVID-19 za-
chorowało 110 641 pielęgniarek i 12 184 położne,– zmar-
ło 260 pielęgniarek i 29 położnych – to dane z Ministerstwa 
Zdrowia. Z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
dane są porażające- w ostatnich dwóch latach liczba zgonów 
pielęgniarek i położnych dramatycznie wzrosła w 2020 r. 
1195; 2021 r. 1606 – średni wiek zgonu to zaledwie 62 lata. 
W 2020 r. mężczyźni żyli w Polsce średnio 72,6 roku, nato-
miast kobiety 80,7 roku. W pierwszych tygodniach pandemii, 
brak właściwych procedur postępowania, zabezpieczenia  
w środki ochrony osobistej wywołał znaczący chaos orga-
nizacyjny. Braki kadrowe, strach, lęk, praca w ekstremalnie 
trudnych warunkach, ponad siły – często rozdzieleni od swo-
ich bliskich. KOLEJNY, BARDZO TRUDNY I ODPOWIEDZIALNY 
EGZAMIN ZDANY.

8 MAJA DZIEŃ POŁOŻNEJ 
12 MAJA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI
Od ostatniego spotkania minęły 3 lata. Jak nigdy dotąd 

słowa naszego hymnu mają zupełnie inne znaczenie:
My nie chcemy ni wojen ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu 
My jesteśmy siostrami pokoju 
Służyć chcemy idei humanizmu.
Solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim. Nie znajdujemy 

słów, które wyraziłyby nasz ból i oburzenie
Świat z podziwem patrzy na Polaków. Pomóżmy Koleżan-

kom z Ukrainy, które ratując życie swoje i swoich bliskich, uciekły 
z piekła, w nieznane. Dzisiaj zaczynają swoje życie od początku, 
również zawodowe. Codzienne kontakty z paniami ukazują nie-
wyobrażalny dramat. Nieznajomość języka bez wątpienia jest 
barierą. Gdzie szybciej przyswoją terminologię medyczną, jak 
nie w pracy u boku pielęgniarki. Będą doskonale sprawdzać się 
jako tłumacz. Pacjentów z Ukrainy będzie coraz więcej. Dzisiaj, 
proszę. Pomóżmy. Koleżanki pomogą nam – początkowo w tych 
prostych, ale jakże ważnych czynnościach. Już niedługo dołą-
czą do nas tegoroczni absolwenci. Połączmy siły – doświad-
czenie zawodowe z młodością i otwartą głową na przyszłość. 

BĄDŹMY RAZEM. 
Jedno słowo, które od zawsze ma dla Nas ogromne zna-

czenie. Dziękuję. 

UROCZYSTE OBCHODY 
DNIA POŁOŻNEJ 
I MIĘDZYNARODOWEGO 
DNIA PIELĘGNIARKI
24 maja 2022 roku, po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Zamku Książ w Wałbrzychu 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. 
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Prof. dr hab., UW, Mariusz Trojanowski – wykład „Autoprezen-
tacja i wystąpienia publiczne – jak wiarygodnie komunikować 
interpersonalnie”

Świat jest pełen zagrożeń. Świat, w którym wszystko 
ukierunkowane jest „na zysk”, bez względu na koszty spo-
łeczne czy ekologiczne. Pandemia obnażyła skalę proble-
mów z jakimi od wielu lat się zmagamy. Nie mamy żadnych 
wątpliwości – nie będzie zdrowia obywateli, jeśli nie będzie 
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  Jadwiga Arendarczyk
  Agnieszka Cichy
  Maria Dec
  Lucyna Dera
  Aneta Dobrowolska
  Krystyna Stanisława Dudek-Piątek
  Dominika Dutko-Pawlak
  Alicja Zdzisława Dziedzic
  Dorota Ferenc-Rudnicka
  Marzena Hajkowska
  Agnieszka Hodyl
  Małgorzata Teresa Hrycak
  Irena Helena Janc
  Katarzyna Kamińska
  Małgorzata Kasprzyk

  Krystyna Barbara Kmiecik
  Anna Komsta
  Irena Kuncewicz
  Wiesława Kurowska
  Dorota Lewańska-Huzar
  Barbara Elżbieta Maksymowicz
  Barbara Malinowska
  Wioletta Marcinowska
  Agata Mazuchowska
  Jadwiga Mikoda
  Halina Młocek
  Grażyna Niziołek
  Bogusława Odomska
  Katarzyna Maria Ozga
  Teresa Padula

  Bogusława Małgorzata Pieronek
  Beata Barbara Pietkiewicz
  Barbara Maria Rybka
  Ludmiła Sierakowska
  Małgorzata Krystyna Skrzypczak-

Chiniewicz
  Monika Żaneta Stanicka 
  Renata Stec
  Stanisława Suda
  Krystyna Szymszon
  Zdzisława Tomicka
  Barbara Wincałowicz
  Edyta Beata Wiśniewska
  Małgorzata Zalewska

24 maja 2022 rok

Uhonorowano:

38 Pielęgniarek 
5 Położnych 
2 Odznaczenia pośmiertne

ODZNACZENIA ZAWODOWE 
Złoty Czepek
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Złoty Czepek 
2022
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24 maja 2022 rok

Uhonorowano:

50 Pielęgniarek 
10 Położnych 

ODZNACZENIA ZAWODOWE 
Diamentowy Czepek

  Eulalia Bajtek
  Elżbieta Teresa Bednarczyk
  Wanda Maria Boryczka
  Alicja Józefa Brzeska
  Krystyna Bydłosz
  Jadwiga Zofia Chodorska
  Małgorzata Alina  Chrostek
  Urszula Chwajta
  Bogumiła Wiesława Ciereszko
  Romualda Cieślik
  Bożena Maria Dereń
  Wiesława Barbara Dumińska
  Irena Eksterowicz-Tęcza
  Małgorzata Teresa Felcenloben
  Ewa Bożena Galica
  Lucyna Gargała 
  Lilianna Glinkowska
  Barbara Góźdź
  Joanna Graszka 
  Helena Jakubczyk

  Grażyna Jakubiec
  Małgorzata Janiak
  Elżbieta Jasińska
  Zofia Teresa Kamińska
  Jadwiga Maria Krupska
  Wiesława Kudła
  Mirosława Leszczyńska
  Ewa Bożena Łabińska-Żytka
  Jolanta Łuczak
  Zenona Majewska 
  Stanisława Michalska 
  Jolanta Moor
  Wiesława Barbara Naryjek
  Krystyna Nowak
  Halina Nowakowska
  Alicja Obałka
  Elżbieta Paśko
  Marzanna Katarzyna Powel
  Ewa Maria Puszkarek
  Jadwiga Radziejewska

  Małgorzata Rusiniak
  Elżbieta Ewa Ryś
  Mariola Danuta Samołuk
  Ewa Seniuta
  Halina Lucyna Siemicka 
  Małgorzata Genowefa Sikora
  Bernadetta Małgorzata Skowrońska
  Grażyna Jadwiga Sołtysik
  Dorota Elżbieta Stanaszek
  Jadwiga Ewa Synus
  Zofia Szosda
  Janina Szymacha
  Barbara Tabeńska
  Anna Urban
  Elżbieta Uroda
  Ewa Wakuła 
  Grażyna Bogumiła Wieczorek
  Teresa Woźniak
  Jadwiga Zielak
  Bożena Ewa Zwardoń DI
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Diamentowy Czepek 
2022
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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, 10 maja 2022 r.

RKP.07.34.2022.MM/40

Pani

Maria Pałeczka
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Wałbrzychu

przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazuję na Pani ręce 

wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzenia satysfakcji z pracy 

zawodowej. 

Pragnę wyrazić uznanie dla Państwa codziennej pracy, wymagającej zarówno 

kompetencji, jak i odpowiedzialności oraz samodyscypliny.

Dziękuję za zrozumienie dla drugiego człowieka. 

      Z wyrazami szacunku

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej życzę wszystkim Paniom i Panom 

wykonującym te piękne zawody, aby zdrowie, 

wszelka pomyślność i pogoda ducha towarzyszyła Państwu 

każdego dnia, a praca na rzecz chorych

była źródłem satysfakcji i dumy. 

Życzę pracy umożliwiającej osobisty i zawodowy 

rozwój oraz realizację swoich pasji i marzeń. 

dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej życzę wszystkim Paniom i Panom 

wykonującym te piękne zawody, aby zdrowie, 

wszelka pomyślność i pogoda ducha towarzyszyła Państwu 

każdego dnia, a praca na rzecz chorych

była źródłem satysfakcji i dumy. 

Życzę pracy umożliwiającej osobisty i zawodowy 

rozwój oraz realizację swoich pasji i marzeń. 

dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych
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Warszawa, 12 maja 2022 roku

Drogie Panie i Panowie,
Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze,

Z okazji Waszego Międzynarodowego Święta pragniemy podziękować każdej i każdemu 
z Was za Waszą codzienną pracę, która …pełniona z miłością i kompetencją wykracza poza granice zawo-
du, aby stać się misją (Papież Franciszek). 

Przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia, sił, niezłomnej nadziei i umiejętności godzenia 
ofiarnej służby pacjentom z pogłębianiem więzi rodzinnych oraz  budowaniem solidarności ko-
leżeńskiej.   

Wasza błogosławiona koleżanka Hanna Chrzanowska poprzez zachwyt nad pięknem 
kwiatów doświadczała duchowej radości, nabierała sił do pracy i umacniania relacji z ludźmi. Za-
miast świeżego, wiosennego naręcza przyjmijcie od nas bukiet z pamięci, wdzięczności, wyrazów 
uznania i modlitwy.

/-/ Ks. Arkadiusz Zawistowski /-/ Bp Romuald Kamiński
Krajowe Przewodniczący Zespołu

Duszpasterstwo Służby Zdrowia ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
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Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym  
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

składam Państwu

wyrazy uznania i podziękowania  za ciężką  
i ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek  
oraz dbałość o zdrowie pacjenta.

Jednocześnie życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości,  
spokoju i harmonii, zdrowia

oraz pomyślności w realizacji własnych celów.

W imieniu własnym i współpracowników  
Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

JM Rektor

dr Ryszard Pękała, prof. WSM

GR
AT

UL
AC

JE
 I 

ŻY
CZ

EN
IA



24
GR

AT
UL

AC
JE

 I 
ŻY

CZ
EN

IA



25

GR
AT

UL
AC

JE
 I 

ŻY
CZ

EN
IA



2726
GR

AT
UL

AC
JE

 I 
ŻY

CZ
EN

IA



27

GRATULACJE

Pani dr Elżbiecie Bujak-Rogali 

z okazji obrony pracy doktorskiej „Ocena wybranych parametrów jakości życia 

pacjentów w podeszłym wieku z implantowanym stymulatorem serca”, nadania stopnia 

doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dalszych sukcesów

Życzy Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Pani dr Małgorzacie Felcenloben 

z okazji ustanowienia Pani biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 

z dziedziny pielęgniarstwo epidemiologiczne, dalszych sukcesów 

Życzy Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
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Kosy. Obserwuję je przez okna mojego domu, najchętniej 
tarasowe, bo są wtedy na wyciągnięcie ręki. Dziś skosiliśmy 
trawnik, co zawsze skutkuje ich licznym przybyciem. Popijam 
kawę i obserwuję jak szukają pożywienia skacząc po ziemi. 
Podskakują na krótkich odcinkach, następnie zatrzymują się, 
przechylają głowę w celu ustalenia punktu i błyskawicznie 
uderzają weń dziobem. W krótkiej trawie cwaniaki dobrze na-
mierzają dżdżownice, które wciągają 
jak spaghetti.

Kos swoim melodyjnym głosem 
śpiewa pieśń o wysokich wibracjach 
i rozprasza mrok. Są szczególnie krea-
tywne w wynajdywaniu, kombinowa-
niu i zmienianiu motywów. Stały się 
inspiracją dla wielu artystów, między 
innymi dla zespołu The Beatles, który 
nagrał piosenkę „Blackbird” wykorzy-
stując śpiew kosa. Kosy zainspirowa-
ły również Richarda Straussa, który 
wiernie oddał ich śpiew w „Kawalerze 
srebrnej róży”. Na początku pierwsze-
go aktu, gdy kurtyna idzie w górę, mo-
tyw śpiewu kosa jest odgrywany przez 
pierwszy klarnet.

Wśród plemion Indiańskich kos 
ma znaczenie dotyczące rodziny dusz, 
którą wybieramy. Społeczność, z którą spędzamy czas ma 
bowiem na nas wielki wpływ, może więc nas uskrzydlać, być 
pomocą i wsparciem lub ciągnąć w dół. Jednak kosy latają 
czasem samotnie, co świadczy o ich poczuciu indywidualno-
ści. Doskonale potrafią bronić swego terytorium i walczyć jeśli 
poczują zagrożenie. Zajmują ważne miejsce w różnych trady-

WSŁUCHAJ SIĘ W ŚPIEW 
CZARNYCH DRUIDÓW 

cjach i często mają głębokie duchowe znaczenie. Są uważane 
za mądre, ale tajemnicze, symbolizują także ludzką intuicję. 
Umiejętność postrzegania rzeczy wokół siebie z oddalenia, 
z wysokiej perspektywy, jest bardzo ważna i pomaga wyzna-
czyć priorytety, zrozumieć aktualne okoliczności życiowe po-
dążać ścieżką zgodną z Twoimi wartościami.

Intuicja, jasnowidzenie, inteligencja, mądrość, piękna ko-
munikacja, elegancja, autorytet, sztu-
ka, artyzm, ekspresja, radość, tajemni-
ca, magia, talenty, cisza, wewnętrzny 
spokój – oto atrybuty czarnego druida, 
onyksowej piękności i tego czarującego 
śpiewaka.

Zatrzymaj się na chwilę. Szczegól-
nie teraz, kiedy dzień tak długo trwa. 
Zapytaj siebie, co sobie „śpiewam”? 
Czy mówię sobie pozytywne, inspiru-
jące słowa? Czy też są to słowa ciężkie, 
przygnębiające?

Jesteśmy częścią przyrody, chociaż 
w codziennej pogoni, przy sztucznym 
świetle, wydłużającym nadmiernie 
czas naszej pracy, złudnym poczuciu, 
że jesteśmy „ponad przyrodą” często 
o tym zapominamy. Jest wiosna, właś-
ciwie patrząca już w kierunku nadcho-

dzącego lata. Świat wokół jest taki piękny… Można tak wiele 
poczuć, zobaczyć… Dziś rano przypatrywaliśmy się jak na 
jednym z naszych krzewów wykluwają się z jajeczek pająki, 
przyuważyliśmy piękną, różowo – zieloną ćmę – zmroczniaka 
gładysza. Zieleń, póki jeszcze świeża ma tak wiele odcieni, że 
właściwie nie potrzebuje innych kolorów, by być interesującą. 

BEATA PIETRZAK
psycholog kliniczny

Czarni druidzi. Ich pierwsze regularne pieśni można usłyszeć w Europie Środkowej już 
w lutym. Większość zaczyna śpiewać w połowie marca, a najwyższe nasilenie osiągają właśnie 
teraz – maj / czerwiec. Wiosną są jednymi z pierwszych śpiewaków. Śpiewają już na długo 
przed świtem. Drugie maksimum śpiewu przypada na wieczór. Ich szlachetny i zadbany 
wygląd, ruchy z gracją stały się symbolem powagi, uprzejmości i pewności siebie. Dla Celtów 
stworzenia te były wiernym towarzyszem człowieka w procesie docierania do swego wnętrza. 
Niosą z sobą magię…

Jesteśmy częścią przyrody, 

chociaż w codziennej pogoni,  

przy sztucznym świetle, 

wydłużającym nadmiernie czas 

naszej pracy, złudnym poczuciu, 

że jesteśmy  

„ponad przyrodą” 
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Ale tego wszystkiego nie da się zobaczyć w biegu, jadąc pę-
dzącym pociągiem, mknąc autostradą, kiedy obraz za szybą 
rozmywa się, nie zostawiając żadnych śladów pamięciowych.

W okresie „ogródkowym” większość czasu jaki mi po-
zostaje po wypełnieniu obowiązków spędzam w ogrodzie 
właśnie: sadzę, przesadzam, opryskuję, plewię, wyszukuję 
botaniczne rarytasy i upycham je w wolnych miejscach już 
planując pomniejszenie trawnika, który jak dla mnie jest 
mało ciekawy. Czasem słyszę sąsiada: – sąsiadko! Patrzę, jak 
znów się tam męczysz z tą łopatą. Nie znudziło ci się? Może 
dać ci namiary do ludzi, których zatrudniam przy tych robo-
tach? – Nie, dzięki! – Odpowiadam. Ja to lubię. Chyba mi nie 
wierzy. Ale to prawda. Ja wtedy właśnie odpoczywam, uczę 
się mojego ogrodu, cieszę z jego prawdziwego posiadania. 
Wtedy też spotykam czarnych druidów i zaczynam porozu-
miewać się sama ze sobą, przeprogramowuję swój sposób 
wyrażania siebie tak by odnaleźć radość przebywania w bli-
skości ze sobą oraz z innymi, i by otwarcie się na drugiego 
człowieka dawało poczucie szczęścia. Eksplozja życia, jaką 
niesie ze sobą wiosna i lato może być dla nas doskonałym, 
choć wymagającym przedsięwzięciem aby jasno nazwać to, 
co przeżywamy w swoim wnętrzu, szczególnie w tych trud-
nych, niejasnych czasach, w których przychodzi nam żyć. 
Aby jednak odkryć to, co w sobie nosimy, musimy pozbyć się 
bagażu nieuświadomionych uwarunkowań, odsłonić czułe 
punkty. Projekt odkrywczy, ponieważ obnaża naszą skłon-
ność do pozostawiania rzeczy takimi, jakie są z obawy, że 
zaszkodzimy innym albo inni zaszkodzą nam w momencie 
kiedy zaczniemy im komunikować prawdę. Jest to też pro-
jekt bardzo rozwijający nas i stymulujący, gdyż opiera się 
na pracy nad sobą i dokonywaniem zmian w sobie (bo na to 
mam wpływ), zamiast czekać w nieskończoność, aż zmienią 
się inni. Jego główną zasadą jest konieczność zdobycia umie-
jętności wypowiadania się w imieniu własnego „ja” w opar-
ciu o indywidualne doświadczenia oraz przyznania, że mamy 
całkowite prawo do odczuwania własnych potrzeb. Prawo 
to ma jednak granice. Nie może naruszać potrzeb drugiego 
człowieka, stąd konieczne jest porozumienie. Porozumienie 
bez przemocy.

Większość moich pacjentów w gabinecie szuka pomocy 
wynikającej z bycia sfrustrowanym niezdolnością do praw-
dziwego wyrażania siebie oraz z potrzeby bycia prawdziwie 
wysłuchanym i zrozumianym. I tak na przykład trafia do 
mnie nastolatka, przeżywająca własne kryzysy rozwojowe, 
mobbing wśród rówieśników i aktualny dramat – rozwód ro-
dziców. Obojgu rodzicom bardzo zależy na dobru dziewczynki. 
W spotkaniu jeden na jeden z mamą dowiaduję się, że Zosia 
(imię zmieniłam) stała się zimna, nieczuła, jakby cała sytuacja 
z rozstaniem się rodziców jej nie obchodziła. Matka Zosi jest 
tym faktem bardzo zaniepokojona. Rozmawiam z Zosią. Do-
wiaduję się, że mama płacze, a ona bardzo to przeżywa i czuje 
się bezradna. Któregoś wieczoru mama wylewa na nią swoje 
smutki i oczekuje wsparcia, podpowiedzi. Tylko, że Zosia ma 
dopiero 14 lat, mimo iż jest inteligentna, wyważona i potrafi 
słuchać. „Mama płakała i patrzyła na mnie wyczekująco. A ja 
nie wiedziałam, co mam robić. Bardzo cierpiałam. Przyszedł 
mi do głowy tylko jeden pomysł: nie rozpłacz się. To jeszcze 

bardziej załamie mamę”. Mama Zosi potrzebowała spotkania 
z dorosłym, który pomógłby jej uporządkować sprawy osoby 
dorosłej, podjąć konstruktywne działania. Nierozpoznanie tej 
potrzeby poskutkowało impulsywnym działaniem i w efekcie 
obciążeniem poczuciem winy swojego własnego dziecka. To 
z kolei sprawiło, że Zosia schowała głęboko swoją potrzebę 
bezpieczeństwa widząc, że mama nie jest w stanie jej zaspoko-
ić. W oczach mamy stała się nieczułą i obojętną, a tak napraw-
dę było zupełnie odwrotnie.

Dzięki nowoczesnym technologiom wymieniamy ogromne 
ilości informacji, jednak nasza prawdziwa zdolność wyrażania 
się i słuchania są jakby ułomne. Coraz trudniej o realne spot-
kania, bez masek i udawania, wolnego od lęków, spekulowa-
nia co warto powiedzieć, a czego absolutnie nie, bez przyzwy-
czajeń i uprzedzeń. Tęsknimy, nie zawsze jeszcze świadomie 
do spotkania człowieka z człowiekiem, który wyciągnie nas 
z wirtualnego więzienia, w jakim tkwimy z naszymi drogimi 
telefonami, ekranami i wirtualną rzeczywistością. To cze-
go potrzebujemy, a jednocześnie bardzo się boimy, to świat 
prawdziwych relacji pomiędzy wolnymi i odpowiedzialnymi 
ludźmi.

NIE MAM SŁÓW NA TO, CO CZUJĘ
Nie potrafimy nazwać swojej samotności, smutku czy zło-

ści, nie potrafimy wyrażać potrzeby zrozumienia czy uznania, 
więc stosujemy przemoc wewnętrzną lub zewnętrzną. Stąd 
stosowanie używek, wpadanie w depresję, samookalecze-
nia, albo krytykowanie, obrażanie, czynienie szkody drugie-
mu człowiekowi. Nie nauczyliśmy się dokładnego nazywa-
nia naszych uczuć, ani potrzeb za to operujemy całą masą 
specjalistycznego nazewnictwa np. z zakresu technik infor-
matycznych. Dlatego płacimy za takie odcięcie się od życia 
wewnętrznego nieśmiałością, wątpliwościami, trudnościami 
w podejmowaniu decyzji, nieumiejętnością w dokonywaniu 
wyborów, strachem przed zaangażowaniem, utratą radości 
życia. Większy zasób słownictwa pozwala zwiększyć świado-
mość tego, co przeżywamy. Doskonale wiemy jak trudno jest 
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nazwać usterkę urządzenia, na temat którego nie posiadamy 
praktycznie żadnej wiedzy. Dużo łatwiej rozmawiać z mecha-
nikiem, jeśli potrafimy nazwać uszkodzoną część. Podobnie 
jest z emocjami, aby zacząć sobie z nimi radzić, trzeba po-
siąść umiejętność ich nazywania, a żeby to osiągnąć, trzeba 
zwiększyć zakres słownictwa dotyczącego uczuć i potrzeb. 
Uczucie informuje o potrzebie: przyjemne uczucie świadczy 
o zaspokojonej potrzebie, nieprzyjemne zaś, niczym kontrol-
ka na desce rozdzielczej daje znać, że tak się nie stało. Dla-
tego zamiast uskarżać się na to, czego nie chcę dzieląc się 
tym najczęściej z drugą osobą, która nie potrafi pomóc ( jak 
mama Zosi, która obciążyła ją swoim trudnym położeniem) 
lepiej określić to, czego się chce (potrzebę zamiast braku) 
i podzielić się tym z osobą kompetentną, często nawet z sa-
mym sobą!

Za oderwanie się od swoich potrzeb zawsze przychodzi ko-
muś zapłacić: nam albo innym. Płacimy w różny sposób. Oto 
najczęstsze przykłady:

• Jesteśmy uzależnieni od spojrzenia innych. Pytamy „Co 
zrobiłbyś na moim miejscu?”, „Co inni pomyślą?” Sta-
jemy się ofiarą mód i trendów, różnych nałogów (pie-
niądze, władza, leki, internet itd.) Podporządkowujemy 
się bezkrytycznie wymagającemu przełożonemu, auto-
kratycznemu ugrupowaniu. Nie znamy swoich potrzeb, 
więc podporządkowujemy się opiniom innych. Nie zna-
my ich, ponieważ nie nauczyliśmy się ich rozpoznawać.

• Nauczyliśmy się zaspokajać potrzeby innych, bycia 
lojalnymi pracownikami, dobrymi córkami/synami 
ale nie słuchamy siebie. Pewnego dnia dotrze jednak 
do nas, że nasze potrzeby nie są spełnione, co wtedy? 
Wówczas powstanie konieczność wskazania winnego, 
kogoś, kto jest odpowiedzialny za nasze nieszczęście. 
Angażujemy się wtedy w tzw, przemoc poprzez agre-
sję lub projekcję, czyli proces bazujący na ocenianiu, 
krytykowaniu i oskarżaniu. „Nie radzę sobie w pracy, 
bo rodzice wybrali dla mnie te studia”, „Nie układa mi 
się z mężem przez szefa, który mnie sobie podporząd-
kował” itd.

• Czasem inicjujemy proces przemocy autorytarnej. Czy-
li: „Nie wdawaj się ze mną w dyskusję. Masz to zrobić 
i kropka!” Takie komunikaty są charakterystyczne dla 
osób, które same były zmuszane do ulegania potrzebom 
innych.

• Jesteśmy tak zniechęceni bezowocną walką o uznanie 
własnych potrzeb, że ostatecznie poddajemy się. Zamy-
kamy się w sobie, wycofujemy stosując przemoc wobec 
siebie.

Tymczasem sam fakt zidentyfikowania potrzeby może 
przynieść ogromną ulgę i poprawić samopoczucie.

Wiele osób, szczególnie tych, które świadczą opiekę nad 
drugim człowiekiem doprowadziło się do wypalenia zawodo-
wego, okupując niesienie pomocy innym wyczerpaniem ner-
wowym, zatraceniem siebie, czy depresją. Często w imię tzw. 
„czynienia dobra” dopuszczają się wobec siebie takiej agresji, 
że w konsekwencji tracą zdolność do czynienia czegokolwiek. 
Pracuję aktualnie z pacjentem, który pochłonięty pracą, od-
sunął na bok wiele ważnych potrzeb, zapomniał kim jest i co 

potrafi / lubi robić poza pracą. Pandemia wywołała w nim tak 
duży kryzys, że wpadł w depresję. Rozpoczął leczenie psychia-
tryczne, które z kolei z uwagi na charakter jego pracy zamyka 
mu drogę powrotną na swoje stanowisko. To pogłębia jego 
rozpacz. Pacjent ten jest ofiarą nie tyle pandemii, co odcięcia 
się od siebie. Jego energia i witalność słabła, aż wreszcie zbro-
ja pękła, zawładnęła nim depresja. To co aktualnie bardzo mu 
pomaga to uświadomienie sobie, że ten moment załamania 
może stać się okazją, by na nowo odnaleźć siebie. Z całą mocą 
dają teraz o sobie znać niewysłuchane części jego samego. 
Przypomina sobie, że ma potrzeby,które jest w stanie zaspo-
kajać. Zaczyna je nazywać. Temu wszystkiemu z nadzieją przy-
gląda się jego żona.

Często słyszę od pacjentów „teraz po prostu nie mogę so-
bie pozwolić na zajmowanie się sobą, jeszcze nie teraz”. Bywa, 
że całkiem odcinamy się od swoich uczuć i potrzeb, co ozna-
cza, że zwyczajnie zabraniamy sobie wczuwania się i wsłuchi-
wania w nie. Są niejako zabetonowane. Niemniej, to, że ich nie 
ma w naszej świadomości nie oznacza, że możemy się ich ot 
tak pozbyć. Świadomość uczuć i potrzeb jest ważna, ponie-
waż odczuwanie i dzielenie się jest tym, co pozwala budować 
dobre relacje z sobą, innymi i w gruncie rzeczy daje poczucie 
dobrostanu.

Największą pogodę ducha i radość z życia mają nie ci, 
którzy są super planistami i skutecznie mnożą swoje działa-
nia, znajomości czy majątek lecz ci, którzy stawiają na jakość 
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swoich relacji z innymi. Osoby te nie wypełniają swojego 
życia sprawami, którymi należy się zająć, czy ludźmi z któ-
rymi należy się spotkać, lecz pielęgnują relacje i działania 
wzbogacające ich życie. Czasem takie dbanie o trwałe i głę-
bokie relacje z innymi i z sobą samym nie jest łatwe. Powo-
dów jest wiele:

1.  Rzadko pozostajemy w relacji z rzeczywistością taką jaka 
jest obiektywnie. Najczęściej pozostajemy w rzeczywi-
stości takiej, jaka nam się wydaje że jest (nierzadko jakiej 
się obawiamy).

2.  Mamy tendencje do reagowania w oparciu o nasze prze-
sądy, i uprzedzenia, zamiast w oparciu o to, co czujemy 
naprawdę.

3.  Nasze działania podejmowane są w oparciu o zewnętrz-
ne kryteria, takie jak: obowiązki, nawyki, narzucone 
bądź wyimaginowane „wydaje mi się, że powinienem”. 
Istotną rolę pełni tu też lęk przed oceną innych (presja 
społeczna) .

4.  Nie potrafiąc rozpoznać i nazwać własnych potrzeb, nie 
potrafimy prawidłowo zareagować na potrzeby naszych 
bliskich. Narzucamy swoje potrzeby albo oczekujemy, 
że inni je odgadną. A gdy nie reagują wchodzimy z nimi 
w konflikt.

OBSERWUJ, NIE INTERPRETUJ.
Oddzielenie zaobserwowanego faktu od jego interpreta-

cji było jednym z pierwszych ćwiczeń na studiach. Jest też 
zarazem jednym z najwyższych stadiów ludzkiej inteligencji. 
Jest to też jedna z najtrudniejszych umiejętności, nie mamy 
bowiem nawyku odróżniania faktu samego w sobie od emo-
cji, które w nas wzbudza. Nasz odbiór faktów jest zniekształ-
cony przez lęki, marzenia czy plany, które w sobie nosimy. 
Matka Zosi widziała po prostu jej milczenie, brak reakcji ale 
przez to, że bała się życia bez męża czuła się bezradna a jed-
nocześnie miała przed sobą osobę bliską, od której oczekuje 
się wsparcia, zinterpretowała jej zachowanie jako lekcewa-
żące, co spotęgowało jej rozpacz. Jeżeli chcemy uniknąć 
wpadania w pułapkę interpretowania musimy zacząć wery-
fikować fakty. Tak mógłby wyglądać uproszczony schemat 
kolejnych etapów, który pozwoliłby mamie Zosi zrozumieć 
całe zdarzenie.

1.  Miała spostrzeżenie, że w trakcie komunikowania cór-
ce całego swojego żalu, obaw i proszeniu o radę, córka 
w ogóle się nie odezwała, a potem stała się milcząca i nie 
poruszała tematu rozwodu.

2.  To spostrzeżenie wzbudziło w kobiecie uczucia: czuła się 
zlekceważona, odtrącona.

3.  Uczucie to wskazuje na jej potrzeby: potrzebuje wie-
dzieć, czy stało się coś złego w jej relacji z córką.

4.  Działanie mamy Zosi to podjęcie konkretnych kroków 
w celu dowiedzenia się, co czuje córka, czym spowodo-
wana jest jej reakcja i czy można coś zrobić, by mogły 
rozmawiać ze sobą jak dawniej.

Opieranie się na osądach może prowadzić nas na ma-
nowce. Aby lepiej to zilustrować przytoczę tu chińską bajkę, 
ukazującą w jaki sposób budujemy spostrzeżenia. Zamiast 
przyjmować rzeczywistość taką jaką jest (czyli zmienną) 

przyjmujemy ją taką,jaką obawiamy się że jest albo życzymy 
sobie aby taką była.

Pewien ubogi Chińczyk był posiadaczem wspaniałego, 
białego konia, czym wzbudzał powszechną zazdrość. Często 
proponowano mu za niego duże pieniądze ale on za każdym 
razem odpowiadał:

– Ten koń ma dla mnie specjalne znaczenie, jest moim 
przyjacielem, więc nie mogę go sprzedać za żadne pieniądze.

Stało się jednak tak, że pewnego razu koń zniknął.
– Widzisz, biedny głupcze, każdy wiedział, że w końcu ci go 

ukradną. Trzeba było brać pieniądze, teraz zostałeś z niczym. 
Co za nieszczęście!

Wieśniak zachował jednak spokój i odrzekł:
– Bez przesady. Konia nie ma w stajni, to prawda. Cała 

reszta to wasze domysły. Po co zaraz mówić, że to nieszczę-
ście. Nie wiemy jeszcze co się wydarzy, znamy tylko fragment 
historii.

Ludzie wyśmiali starca. Od dawna uznali, że brak mu pią-
tej klepki. Piętnaście dni później biały koń powrócił. Nie został 
skradziony, tylko biegał po łąkach, a wracając przyprowadził 
ze sobą dwanaście dzikich koni. Wieśniacy zbiegli się i rzekli:

– Miałeś rację, to nie nieszczęście, a wielkie błogosła-
wieństwo.

– Nie przesadzałbym z tymi osądami. Cieszę się, że wrócił, 
ale to dopiero fragment opowieści. Okaże się, czy to pomyśl-
ność czy niepomyślność.

Wieśniacy znów popatrzyli po sobie, a niektórzy pukali się 
w czoło. Przecież każdy wie, że to dar z niebios.

Syn wieśniaka podjął się ułożenia dzikich rumaków. Jeden 
z nich zrzucił go z grzbietu i poważnie okaleczył. Wieśniacy 
zbiegli się ponownie i znów wyrazili swoje zdanie:

– Biedaczysko! Znów miałeś rację. Dzikie konie okaleczyły 
ci jedynego syna. Kto zajmie się tobą na stare lata? Żal nam 
ciebie.

– Hejże! Mój syn stracił władzę w nogach, to wszystko. Nie 
oceniajcie tak szybko. Pożyjemy, zobaczymy.

Jakiś czas później wybuchła wojna i wszyscy młodzi męż-
czyźni z wioski zostali wezwani do broni oprócz kaleki.

– Starcze – lamentowali wieśniacy – miałeś rację, twój syn 
choć kaleka ale zostanie z tobą. Nasi synowie idą na rzeź.

– Błagam was! Powstrzymajcie się od waszych osądów! 
Mój syn zostaje, wasi idą na wojnę. To doprawdy wszystko!

Bardzo często na pytanie „Jak się teraz czujesz?” można 
usłyszeć: „Czuję, że należy zrobić tak a tak”, „Czuję, że to się 
nie uda” itp. Mimo iż pytanie wyraźnie prowokuje do wyraże-
nia swoich odczuć, odpowiedź jest konstruktem myślowym, 
komentarzem, a nie odczuciem. Znów górę bierze nasz nawyk 
myślenia, a nie odczuwania. Jeżeli zatem chcemy dowiedzieć 
się czegoś więcej o sobie, o tym co przeżywamy w danej sytu-
acji, warto wsłuchać się we własne odczucia i je nazwać: „Czu-
ję się rozczarowana, zła, smutna, zawiedziona”. Te odczucia 
pomogą zidentyfikować potrzebę: „Potrzebuję wsparcia, po-
mocy, uwagi,itp.” i tym samym przyjąć odpowiednia postawę 
wobec osoby lub zdarzenia bez oceniania, krytykowania, ob-
winiania za przeżywany stan.

Nie mam wątpliwości po przeprowadzaniu setek rozmów 
z cierpiącymi ludźmi, że ten najistotniejszy, najbardziej do-
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kuczliwy brak – źródło cierpienia wynika z braku spotkań 
z drugim człowiekiem. Spotkań z budującą, inspirującą 
i przede wszystkim szczerą rozmową ale i ze szczerym słu-
chaniem. Mijamy się, tworzymy ciągi monologów. Jesteśmy 
beznamiętnie uprzejmi i sympatycznie obojętni niczym głosy 
z infolinii. Musimy to zrozumieć, że tego właśnie potrzebuje-
my. W przeciwnym razie będziemy kompensować braki róż-
nymi zamiennikami: pracoholizmem, udowadnianiem swej 
mocy aktywnością fizyczną ponad siły, zdradami, nadmierną 
konsumpcją, stosowaniem używek, chowaniem się za obo-
wiązkami, projektami itd. Tymczasem siedzimy na swoim 
skarbie, którego istotą jest spotkanie ze sobą samym i z dru-
gim człowiekiem.

Żyjemy jednak w czasach szybkiej i niechlujnej komuni-
kacji. Wymieniamy mnóstwo informacji, to prawda, ale czy 
są one tożsame ze spotkaniem? Jesteśmy ciągle spragnieni 
prawdziwego spotkania, więc gasimy je pigułkami. Są to na 
przykład systematycznie prowadzone rozmowy telefonicz-
ne, w których dziecko dowiaduje się, że ma odgrzać sobie 
pyszną pizzę, że mama wróci późno, bo jest bardzo zajęta, że 
w weekend pójdą w jakieś fajne miejsce, i że w ogóle wszyst-
ko będzie dobrze.

W nieustannym biegu, odkreślamy rzeczy do zrobienia, 
ciągle z ponurą miną, narzekający, ze złudnym poczuciem, 

że to tylko przez jakiś czas, a później będzie już tylko lepiej. 
Okazuje się jednak, że jedyna studnia, która może ugasić 
pragnienie, nie jest gdzieś daleko ukryta na pustyni lecz cały 
czas na niej siedzimy. Nazywa się uważnością: na siebie, na 
ludzi, na świat.

Większość z nas regularnie troszczy się o ciało, włosy, ciu-
chy, mieszkanie, samochód, nawet ekspres do kawy czy o ko-
siarkę. Odwołujemy spotkanie z koleżanką, bo wyleciało nam 
z głowy, że przecież dziś właśnie mamy wizytę u fryzjera. Rza-
dziej natomiast odwołujemy spotkanie biznesowe ze względu 
na „serwisowanie” starej przyjaźni. W życiu bywamy tak zorga-
nizowani, że w tym wszystkim zapominamy o relacji. Zauważ-
my jak często wystawiane są domy na sprzedaż jeszcze przed 
zamieszkaniem przez inwestorów. Tak bardzo zajęli się projek-
tami, urządzaniem, dobieraniem sprzętów, dbałością o każdy 
szczegół, jednym słowem organizowanie, że w międzyczasie 
rozsypała się relacja. Jest piękna kuchnia ze stylowym stołem, 
tylko nie ma komu przy nim usiąść.

Oto zdarzenie, które miało miejsce w Afryce, opowie-
dziane przez mężczyznę pracującego w europejskiej insty-
tucji pilotującej programy rozwojowe dla Trzeciego Świata. 
Jeden z tych projektów polegał na zainstalowaniu pomp do 
wody w wiosce odciętej od świata. Urzędnicy zauważyli, że 
wyprawa po wodę trwa cały dzień, a kolejny dzień trwa po-
wrót. Nie trudno się domyślić, że wyprawy musiały odbywać 
się regularnie. Osoby odpowiedzialne za finanse natychmiast 
uwolniły środki potrzebne na wykopanie w wiosce studni 
i zainstalowanie pompy, umożliwiających mieszkańcom bez-
pośredni dostęp do wody. Po kilku miesiącach okazało się, 
że mieszkańcy własnoręcznie roztrzaskali pompy kamienia-
mi. Przeprowadzono dochodzenie w tej sprawie. Mieszkańcy 
wyznali, że świadomie zrezygnowali z wygody na rzecz od-
budowania jedności. Zauważyli bowiem, że przestali ze sobą 
rozmawiać. Napełniali szybko swoje dzbany wodą i znikali 
w swoich domostwach by rozmawiać „na innych” ( jak okre-
ślali tzw. plotkowanie) zamiast rozmawiania bezpośrednio 
ze sobą. Rosła atmosfera niezgody, obawiano się konfliktów, 
więc starszyzna zdecydowała o zniszczeniu pomp. Powró-
cili do wędrówek, które były okazją do wspólnych ustaleń, 
wzajemnego wsparcia, ale też „wyprania brudów” w bezpo-
średnim kontakcie. Jakość współżycia we wiosce znowu się 
poprawiła.

Jest piękny, wiosenny, już prawie letni czas. Długie, ciepłe 
dni pozwalają pełniej żyć. Wokół nas wszystko żyje, kwitnie, 
zachwyca. Jesteśmy cząstką przyrody, więc dajmy sobie za-
kwitnąć i pokazać się w całej okazałości. Ucieszmy się małymi 
rzeczami – jednocześnie największymi skarbami. Niedawno 
usłyszałam od mojej pacjentki z chorobą nowotworową taką 
krótką historię:

Jeszcze w zeszłym roku kiedy budził mnie intensywny 
śpiew ptaka, miałam ochotę go zastrzelić. Nienawidziłam go. 
Wtedy pędziłam, byłam zdrowa ale tak naprawdę wewnętrz-
nie chorowałam. Dziś jestem chora na nowotwór ale dopiero 
teraz smakuję życie. Znów budzi mnie ten ptak. A ja chcę go 
słuchać i mówię: „jak dobrze, że cię słyszę”.

Jestem pewna, że to czarny druid...

CZ
AR

NI
 D

RU
ID

ZI



33

Z PRAC NACZELNEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z 
PR

AC
 N

RP
IP



34
Z 

PR
AC

 N
RP

IP



35

Z 
PR

AC
 N

RP
IP



36
Z 

PR
AC

 N
RP

IP



37

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

ZARZĄD KRAJOWY 
 

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie 

ul. Podwale 11 lok. 311 | 00–252 Warszawa tel. (022) 504 42 67 | 504 42 69 | fax. (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.com.pl | www.ozzpip.com.pl 

       NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133 
 

 

Warszawa, dnia 19.04.2022r. 

 

ZK-861/VII/2022   

 

Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15, Warszawa  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD366) wraz z uzasadnieniem i OSR 
– pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 01-04-2022r. znak DSZ.0210.2.2022.JP – przedstawiam 
poniższe uwagi do projektu i wnoszę w imieniu środowiska zawodowego o ich uwzględnienie 
w dalszych pracach legislacyjnych. 

 

Główne zastrzeżenia do przekazanego projektu to: 

1/ brak akceptacji OZZPiP dla przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia treści nowego 
załącznika do ustawy, 

2/ brak zapewnienia gwarancji finansowania świadczeniodawcom podwyżki wynagrodzeń 
jakie spowoduje nowelizacja, przynajmniej w takim trybie jaki obowiązywał od 01-07-2021r., 
a także brak pewności przekazania dodatkowych środków finansowych na pokrycie 
pozostałych wydatków świadczeniodawców, które generuje nowelizacja ustawy i sytuacja 
społeczno-ekonomiczna, 

3/ brak określenia w nowelizacji docelowych współczynników pracy dla pracowników 
medycznych w kolejnych latach wraz z przyjęciem ich harmonogramu corocznego wzrostu, 
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4/ nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników medycznych, pomimo iż w 
ustawach o wykonywaniu poszczególnych zawodów jest wpisany obowiązek ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji, 

5/ brak uwzględnienia zgłaszanych od lat przez OZZPiP postulatów dążenia do spłaszczenia 
różnic płacowych; przeciwnie - nowelizacja w zaproponowanym brzmieniu kolejny raz jeszcze 
zwiększy różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, 

6/ wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy. W ocenie OZZPiP 
uzasadnienie tego zapisu ustawy w OSR odczytujemy jako swoistą instrukcję dla pracodawców 
w zakresie degradacji pracowników,  

7/ nieuznawanie pielęgniarkom i położnym innego wyższego wykształcenia w dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 

8/ brak w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego 
podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. Stoimy na stanowisku, że powinno następować to automatycznie z początkiem 
następnego miesiąca po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji. 

Poniżej w uzasadnieniu przedstawiamy szczegółowo stanowisko OZZPiP i od przyjęcia naszych 
postulatów i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie akceptuje proponowanego załącznika 
do ustawy w brzmieniu zawartym w projekcie. Swoje uwagi w tej sprawie przekazaliśmy bezpośrednio 
na spotkaniu z Panem Ministrem Piotrem Bromberem w dniu 11-04-2022 r. w Warszawie, gdzie 
uzasadnialiśmy przyczyny konieczności dokonania zmian. 

Nowy podział pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej na grupy 
zawodowe, jaki został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia bez udziału i akceptacji większości 
reprezentacji zawodów medycznych ochrony zdrowia, wywołuje wiele kontrowersji także w naszej 
grupie zawodowej. Pojawiają się głosy, że poszczególne zawody powinny być wyodrębnione do 
odrębnych grup oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego powinna być ustalona stała i równa dla 
poszczególnego zawodu (z zachowaniem relacji pomiędzy zawodami z uwagi na kompetencje, 
odpowiedzialność zawodową, ale i deficyt na rynku pracy), a zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 
kursów, specjalizacji powinno być wynagradzane poprzez gwarantowane stałe dodatki do 
wynagrodzenia zasadniczego.  

W obecnym projekcie nowelizacji pielęgniarki i położne znajdują się w trzech grupach : 
- w grupie 2 – pielęgniarka, położna z tytułem magistra i ze specjalizacją, 
- w grupie 5 – pielęgniarka, położna :  
  - z wykształceniem magisterskim bez specjalizacji, 
  - z licencjatem i specjalizacją, 
  - średnim wykształceniem i specjalizacją, 
- w grupie 6 – pielęgniarki, położne : 
  - z licencjatem, 
  - wykształceniem średnim. 
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4/ nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników medycznych, pomimo iż w 
ustawach o wykonywaniu poszczególnych zawodów jest wpisany obowiązek ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji, 

5/ brak uwzględnienia zgłaszanych od lat przez OZZPiP postulatów dążenia do spłaszczenia 
różnic płacowych; przeciwnie - nowelizacja w zaproponowanym brzmieniu kolejny raz jeszcze 
zwiększy różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, 

6/ wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy. W ocenie OZZPiP 
uzasadnienie tego zapisu ustawy w OSR odczytujemy jako swoistą instrukcję dla pracodawców 
w zakresie degradacji pracowników,  

7/ nieuznawanie pielęgniarkom i położnym innego wyższego wykształcenia w dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 

8/ brak w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego 
podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. Stoimy na stanowisku, że powinno następować to automatycznie z początkiem 
następnego miesiąca po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji. 

Poniżej w uzasadnieniu przedstawiamy szczegółowo stanowisko OZZPiP i od przyjęcia naszych 
postulatów i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie akceptuje proponowanego załącznika 
do ustawy w brzmieniu zawartym w projekcie. Swoje uwagi w tej sprawie przekazaliśmy bezpośrednio 
na spotkaniu z Panem Ministrem Piotrem Bromberem w dniu 11-04-2022 r. w Warszawie, gdzie 
uzasadnialiśmy przyczyny konieczności dokonania zmian. 

Nowy podział pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej na grupy 
zawodowe, jaki został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia bez udziału i akceptacji większości 
reprezentacji zawodów medycznych ochrony zdrowia, wywołuje wiele kontrowersji także w naszej 
grupie zawodowej. Pojawiają się głosy, że poszczególne zawody powinny być wyodrębnione do 
odrębnych grup oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego powinna być ustalona stała i równa dla 
poszczególnego zawodu (z zachowaniem relacji pomiędzy zawodami z uwagi na kompetencje, 
odpowiedzialność zawodową, ale i deficyt na rynku pracy), a zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 
kursów, specjalizacji powinno być wynagradzane poprzez gwarantowane stałe dodatki do 
wynagrodzenia zasadniczego.  

W obecnym projekcie nowelizacji pielęgniarki i położne znajdują się w trzech grupach : 
- w grupie 2 – pielęgniarka, położna z tytułem magistra i ze specjalizacją, 
- w grupie 5 – pielęgniarka, położna :  
  - z wykształceniem magisterskim bez specjalizacji, 
  - z licencjatem i specjalizacją, 
  - średnim wykształceniem i specjalizacją, 
- w grupie 6 – pielęgniarki, położne : 
  - z licencjatem, 
  - wykształceniem średnim. 
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Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, że w wyniku konsultacji, ale także 
w toku procesu legislacyjnego nie dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do 
oddzielnych pozycji, ale również nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy grupami zawodowymi.  

Kolejna kwestia to bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 
5 i 6).  

Jeżeli MZ dokona nowelizacji w/w ustawy w zaproponowanym brzmieniu to poziomy wynagrodzeń 
zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku 
nie będą mogły być niższe niż kwoty podane w tabeli : 

2 

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister 
pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 x 5.662,53 zł. = 7.304,66 zł 

5 

1/ Pielęgniarka albo położna wymagająca wyższego 
wykształcenia na poziomie magisterskim, 
 
2/ Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego 
wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, 
 
3/ Pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i 
specjalizacją 

1,02 x 5.662,53 zł. = 5.775,78 zł 

6 

1/ Pielęgniarka, położna wymagający wyższego 
wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, która 
nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
 
2/ Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego 
wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

0,94 x 5.662,53 zł. = 5.322,78 zł 

 

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000. zł. na wynagrodzeniu zasadniczym jest w 
naszej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu 
miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.  

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie uwzględniło zgłaszanego przez środowiska 
medyczne postulatu wprowadzenie dodatkowego wskaźnika procentowego odnoszącego się do 
doświadczenia zawodowego i podwyższającego wskaźnik podstawowy, argumentując to faktem, że 
w podmiotach leczniczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie 
nowelizacji Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 6  
nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również osoby funkcyjne na stanowiskach 
kierowniczych, które i tak mają przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne. 
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Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, że w wyniku konsultacji, ale także 
w toku procesu legislacyjnego nie dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do 
oddzielnych pozycji, ale również nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy grupami zawodowymi.  

Kolejna kwestia to bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 
5 i 6).  

Jeżeli MZ dokona nowelizacji w/w ustawy w zaproponowanym brzmieniu to poziomy wynagrodzeń 
zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku 
nie będą mogły być niższe niż kwoty podane w tabeli : 

2 

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister 
pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 x 5.662,53 zł. = 7.304,66 zł 

5 

1/ Pielęgniarka albo położna wymagająca wyższego 
wykształcenia na poziomie magisterskim, 
 
2/ Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego 
wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, 
 
3/ Pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i 
specjalizacją 

1,02 x 5.662,53 zł. = 5.775,78 zł 

6 

1/ Pielęgniarka, położna wymagający wyższego 
wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, która 
nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
 
2/ Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego 
wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

0,94 x 5.662,53 zł. = 5.322,78 zł 

 

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000. zł. na wynagrodzeniu zasadniczym jest w 
naszej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu 
miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.  

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie uwzględniło zgłaszanego przez środowiska 
medyczne postulatu wprowadzenie dodatkowego wskaźnika procentowego odnoszącego się do 
doświadczenia zawodowego i podwyższającego wskaźnik podstawowy, argumentując to faktem, że 
w podmiotach leczniczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie 
nowelizacji Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 6  
nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również osoby funkcyjne na stanowiskach 
kierowniczych, które i tak mają przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne. 
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Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brutto tych osób wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy 
funkcjonujące obecnie siatki płac w zakładach pracy. Z drugiej strony pielęgniarki i położne 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które niedługo nabędą uprawnienia emerytalne lub 
nawet już takie uprawnienia posiadają, w przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. zaliczone do 
6 grupy zawodowej z najniższym współczynnikiem pracy w naszym zawodzie. Ta proponowana przez 
Ministerstwo Zdrowia różnica w poziomach wynagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wywołuje 
oburzenie środowiska. 

Gdyby Minister Zdrowia wykonał zobowiązania zawarte w „Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej do realizacji przez Radę Ministrów uchwałą nr 
124/2019 z dnia 15-10-2019r. i doprowadził do dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek 
i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego 
stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, można by było na tej podstawie różnicować w 
sposób istotny zakresy obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi grupami i 
uzasadniać utrzymanie tak dużych różnic płacowych. Tak się jednak nie stało. Dlatego konieczne jest 
zmniejszenie różnic pomiędzy grupami zawodowymi. Propozycje w tym zakresie przedstawiamy 
poniżej w tabeli. 

Interwencja MZ jest konieczna również z tej przyczyny, że – chyba w wyniku jakiegoś błędu 
negocjacyjnego na Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia – pracownik działalności 
podstawowej, a więc pracownik niemedyczny z wykształceniem wyższym, a zatem z wykształceniem 
wyższym I stopnia (licencjat lub inżynier) ma otrzymać gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze przy 
współczynniku 1,00 tj. na poziomie 5.663,-zł. Wynagrodzenie zasadnicze takiej osoby ma być zatem 
wyższe o 341,-zł miesięcznie od pielęgniarki lub położnej z wyższym wykształceniem I stopnia, dla 
której przypisano współczynnik pracy na poziomie 0,94 i której zawód jest trwale deficytowy? 
Ten błąd należy w trybie pilnym naprawić! 

Kolejny raz zwracamy uwagę, że nie możemy zaakceptować zapisu w Tabeli, iż zaliczenie danego 
pracownika do danej grupy zawodowej uzależnione jest od kwalifikacji wymaganych na 
zajmowanym stanowisku. Ten zapis niweczy prowadzenie ścieżki awansu zawodowego 
pracowników, a przecież był to element w/w „Polityki”. Brak możliwości automatycznego 
przenoszenia do wyższej grupy zawodowej zniweczy sens kształcenia, a przecież określenie ścieżki 
kariery zawodowej pielęgniarek i położnych miało być powiązane z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi – przed- i podyplomowymi oraz doświadczeniem zawodowym. 

Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o pracę mają określone zatrudnienie i stanowisko pracy 
opisane ogólnie jako pielęgniarka, położna danego podmiotu leczniczego. Nie są w umowach o pracę 
ich stanowiska pracy przypisane do danego oddziału czy do danej jednostki organizacyjnej podmiotu 
leczniczego. Był to zabieg, który pracodawcy przeprowadzili już wiele lat temu w celu uzyskania 
elastycznych możliwości przenoszenia pracowników – bez konieczności prowadzenia wypowiedzeń 
zmieniających – pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od bieżących 
potrzeb. Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki sposób ma pracodawca ustalić kwalifikacje wymagane 
na danym stanowisku pracy? Problem ten będzie tym większy, gdy dojdzie do konieczności wykonania 
obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a nowelizowanej ustawy.  

Mając powyższe na uwadze postulujemy zmianę zapisu w załączniku do ustawy i przynajmniej dla 
pracowników medycznych dokonanie zapisu, że zaliczenie pracownika medycznego do danej grupy 
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Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, że w wyniku konsultacji, ale także 
w toku procesu legislacyjnego nie dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do 
oddzielnych pozycji, ale również nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy grupami zawodowymi.  

Kolejna kwestia to bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 
5 i 6).  

Jeżeli MZ dokona nowelizacji w/w ustawy w zaproponowanym brzmieniu to poziomy wynagrodzeń 
zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku 
nie będą mogły być niższe niż kwoty podane w tabeli : 

2 

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister 
pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 x 5.662,53 zł. = 7.304,66 zł 

5 

1/ Pielęgniarka albo położna wymagająca wyższego 
wykształcenia na poziomie magisterskim, 
 
2/ Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego 
wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, 
 
3/ Pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i 
specjalizacją 

1,02 x 5.662,53 zł. = 5.775,78 zł 

6 

1/ Pielęgniarka, położna wymagający wyższego 
wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, która 
nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
 
2/ Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego 
wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa albo położnictwa lub  w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

0,94 x 5.662,53 zł. = 5.322,78 zł 

 

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000. zł. na wynagrodzeniu zasadniczym jest w 
naszej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu 
miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.  

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie uwzględniło zgłaszanego przez środowiska 
medyczne postulatu wprowadzenie dodatkowego wskaźnika procentowego odnoszącego się do 
doświadczenia zawodowego i podwyższającego wskaźnik podstawowy, argumentując to faktem, że 
w podmiotach leczniczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie 
nowelizacji Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 6  
nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również osoby funkcyjne na stanowiskach 
kierowniczych, które i tak mają przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne. 
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Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brutto tych osób wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy 
funkcjonujące obecnie siatki płac w zakładach pracy. Z drugiej strony pielęgniarki i położne 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które niedługo nabędą uprawnienia emerytalne lub 
nawet już takie uprawnienia posiadają, w przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. zaliczone do 
6 grupy zawodowej z najniższym współczynnikiem pracy w naszym zawodzie. Ta proponowana przez 
Ministerstwo Zdrowia różnica w poziomach wynagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wywołuje 
oburzenie środowiska. 

Gdyby Minister Zdrowia wykonał zobowiązania zawarte w „Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej do realizacji przez Radę Ministrów uchwałą nr 
124/2019 z dnia 15-10-2019r. i doprowadził do dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek 
i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego 
stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, można by było na tej podstawie różnicować w 
sposób istotny zakresy obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi grupami i 
uzasadniać utrzymanie tak dużych różnic płacowych. Tak się jednak nie stało. Dlatego konieczne jest 
zmniejszenie różnic pomiędzy grupami zawodowymi. Propozycje w tym zakresie przedstawiamy 
poniżej w tabeli. 

Interwencja MZ jest konieczna również z tej przyczyny, że – chyba w wyniku jakiegoś błędu 
negocjacyjnego na Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia – pracownik działalności 
podstawowej, a więc pracownik niemedyczny z wykształceniem wyższym, a zatem z wykształceniem 
wyższym I stopnia (licencjat lub inżynier) ma otrzymać gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze przy 
współczynniku 1,00 tj. na poziomie 5.663,-zł. Wynagrodzenie zasadnicze takiej osoby ma być zatem 
wyższe o 341,-zł miesięcznie od pielęgniarki lub położnej z wyższym wykształceniem I stopnia, dla 
której przypisano współczynnik pracy na poziomie 0,94 i której zawód jest trwale deficytowy? 
Ten błąd należy w trybie pilnym naprawić! 

Kolejny raz zwracamy uwagę, że nie możemy zaakceptować zapisu w Tabeli, iż zaliczenie danego 
pracownika do danej grupy zawodowej uzależnione jest od kwalifikacji wymaganych na 
zajmowanym stanowisku. Ten zapis niweczy prowadzenie ścieżki awansu zawodowego 
pracowników, a przecież był to element w/w „Polityki”. Brak możliwości automatycznego 
przenoszenia do wyższej grupy zawodowej zniweczy sens kształcenia, a przecież określenie ścieżki 
kariery zawodowej pielęgniarek i położnych miało być powiązane z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi – przed- i podyplomowymi oraz doświadczeniem zawodowym. 

Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o pracę mają określone zatrudnienie i stanowisko pracy 
opisane ogólnie jako pielęgniarka, położna danego podmiotu leczniczego. Nie są w umowach o pracę 
ich stanowiska pracy przypisane do danego oddziału czy do danej jednostki organizacyjnej podmiotu 
leczniczego. Był to zabieg, który pracodawcy przeprowadzili już wiele lat temu w celu uzyskania 
elastycznych możliwości przenoszenia pracowników – bez konieczności prowadzenia wypowiedzeń 
zmieniających – pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od bieżących 
potrzeb. Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki sposób ma pracodawca ustalić kwalifikacje wymagane 
na danym stanowisku pracy? Problem ten będzie tym większy, gdy dojdzie do konieczności wykonania 
obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a nowelizowanej ustawy.  

Mając powyższe na uwadze postulujemy zmianę zapisu w załączniku do ustawy i przynajmniej dla 
pracowników medycznych dokonanie zapisu, że zaliczenie pracownika medycznego do danej grupy 
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zawodowej jest uzależnione od posiadanych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. W zakresie 
pracowników działalności podstawowej rozumiemy argumenty MZ, zatem akceptujemy pozostawienie 
zapisu o wymaganych kwalifikacjach. Aby zatem dokonać zmiany postulujemy rozdzielenie tabeli na 
dwa załączniki nr 1 dotyczący pracowników medycznych oraz nr 2 dotyczący pracowników działalności 
podstawowej. 

Przy uwzględnieniu w/w zastrzeżeń proponujemy dokonać następującej zmiany w załączniku do 
ustawy: 

Załącznik nr 1  

„Współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 
podstawie stosunku pracy” 

Lp. 
Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych 

na zajmowanym stanowisku 
Współczynnik 

pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją  1,45 

2 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny 
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 
posiadający  wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację; 
pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z 
tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent 1,25 

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,09 

5 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, 
technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na 
poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe 
wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze 
średnim wykształceniem i specjalizacją 

1,19 

6 

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik 
elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie studiów I 
stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, 
technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka 
albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia  

1,09 
 

7 
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 
posiadający średnie wykształcenie oraz opiekun medyczny 0,86 
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zawodowej jest uzależnione od posiadanych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. W zakresie 
pracowników działalności podstawowej rozumiemy argumenty MZ, zatem akceptujemy pozostawienie 
zapisu o wymaganych kwalifikacjach. Aby zatem dokonać zmiany postulujemy rozdzielenie tabeli na 
dwa załączniki nr 1 dotyczący pracowników medycznych oraz nr 2 dotyczący pracowników działalności 
podstawowej. 

Przy uwzględnieniu w/w zastrzeżeń proponujemy dokonać następującej zmiany w załączniku do 
ustawy: 

Załącznik nr 1  

„Współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 
podstawie stosunku pracy” 

Lp. 
Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych 

na zajmowanym stanowisku 
Współczynnik 

pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją  1,45 

2 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny 
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 
posiadający  wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację; 
pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z 
tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,29 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent 1,25 

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,09 

5 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, 
technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na 
poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe 
wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze 
średnim wykształceniem i specjalizacją 

1,19 

6 

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik 
elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie studiów I 
stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, 
technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka 
albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia  

1,09 
 

7 
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 
posiadający średnie wykształcenie oraz opiekun medyczny 0,86 
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Załącznik nr 2  

„Współczynniki pracy dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych na podstawie stosunku pracy” 

Lp. 
Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych 

na zajmowanym stanowisku 
Współczynnik 

pracy 

1 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1 

2 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78 

3 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65 

 

W Ocenie Skutków Realizacji działania nowelizacji ustawy, założono że szacunkowy udział wydatków 
NFZ w ogólnych wydatkach określonych dla drugiego półrocza 2022 r. na poziomie 7 201 mln zł może 
sięgnąć poziomu 6 591,77 mln zł. MZ zabezpiecza na realizację tej nowelizacji z planu finansowego NFZ 
(czyli ze środków pochodzących ze składki zdrowotnej) kwotę do wydania w okresie od 01-07-2022r. 
do 31-12-2022r. na poziomie prawie 6 mld 600 mln zł. Resztę finansowego zabezpieczenia ma stanowić 
dotacja z budżetu państwa na pokrycie wynagrodzeń lekarzy stażystów, rezydentów i PRM. 

OZZPiP nie akceptuje takiego ogólnego założenia. OZZPiP wnioskuje o wprowadzenia analogicznej 
zasady jaka obowiązywała w 2021r. tj. zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia do wydania 
zarządzenia (analogicznego jak zarządzenie Nr 130/2021/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA z dnia 09.07.2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących 
świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale 
pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także 
lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację). Na spotkaniu w Warszawie w dniu 11-04-
2022r. Pan Ministrer Piotr Bromber wstępnie zadeklarował, że Ministerstwo Zdrowia jest także za 
utrzymaniem takiej zasady analogicznej jak w 2021r.  

Oczekujemy potwierdzenia przez Ministra Zdrowia, że na podstawie § 16 ust. 4d załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) Prezes Funduszu określi  
współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez 
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, 
ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie 
kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników od 01-07-2022 r. do 
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wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków 
określonych w tej ustawie.  

Takie zobowiązanie musi nastąpić wraz z wejściem w życie nowelizacji bowiem tylko wówczas zostanie 
zapewniona gwarancja przekazania na rzecz pracodawców wystarczających środków na pokrycie 
wymuszonych nowelizacją wzrostów wynagrodzeń. Jednocześnie tylko dzięki takiemu zapisowi środki 
przekazywane przez NFZ będą środkami „znaczonymi” tj. będzie pewność że przekazane zostaną do 
pracowników na wzrosty ich wynagrodzeń. Rozumiemy, że NFZ może protestować przeciwko takiej 
dystrybucji środków, ale jest to jedyna gwarancja przeprowadzenia nowelizacji ustawy przy 
zachowaniu spokoju społecznego. Poza tym uwagi NFZ dotyczące czasochłonności i trudności 
przeprowadzenia tej procedury będą nieuzasadnione, bowiem mechanizm ten został już 
przeprowadzony i zastosowany w praktyce w roku ubiegłym, a systemy informatyczne zostały 
przetestowane. Oczekujemy gwarancji ze strony MZ, że dokładnie w analogiczny sposób zostaną 
zabezpieczeni pracodawcy w niezbędne środki na pokrycie wzrostów wynagrodzeń wynikających z 
ustawy. Poza tym tylko w ten sposób można ustalić czy OSR w sposób prawidłowy przewidział środki 
finansowe na właściwym poziomie.  

W Stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 05-11-2021r. wskazano, że 
świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń o których mowa w 
nowelizowanej ustawie, a informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń 
będzie podawana do publicznej wiadomości. Rozumiemy, że ta kwota to właśnie owe  6 591,77 mln zł. 
na II półrocze 2022r. Jednocześnie MZ deklarowało, że środki na realizację ustawy będą stanowiły ok. 
50% wszystkich środków jakie będą otrzymywać pracodawcy na wzrosty kontraktu. Jest zrozumiałe, że 
z uwagi na skokowy wzrost inflacji, kosztów mediów, konieczność wykonywania remontów i 
modernizacji, wymiany sprzętu, zakupu leków oraz w szczególności podniesienie od 01-07-2022r. 
stawki godzinowej pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, wykonujących 
działalność gospodarczą, czy podwykonawców (tj. osób nie objętych nowelizowaną ustawą) konieczne 
będzie zabezpieczenie pracodawców w dodatkowe środki. Te dodatkowe pieniądze będą potrzebne 
również po to, aby w toku negocjacji płacowych jakie będą musiały być przeprowadzone w związku z 
nowelizacją ustawy można było zachować proporcje siatki płac w danych zakładach pracy (bo przecież 
nowelizowana ustawa mówi tylko o najniższym gwarantowanym wynagrodzeniu zasadniczym). Skoro 
tak, to prosimy o ujawnienie jaka dodatkowa kwota ponad w/w 6 591,77 mln zł. jest zabezpieczona 
w planie finansowym NFZ na II półrocze 2022r. na realizację w/w potrzeb pracodawców nie objętych 
wprost działaniem ustawy. OZZPiP wnosi o zapewnienie, iż ta dodatkowa kwota będzie przekazywana 
pracodawcom sukcesywnie już od 01-07-2022r. Mamy nadzieję, że MZ - nauczone błędami 
popełnionymi w roku 2021 r. - nie dopuści do niepokojów społecznych, gdy dodatkowe środki na 
w/w cele nie wynikające wprost z ustawy zostały świadczeniodawcom przekazane po masowych 
protestach pracowników ochrony zdrowia dopiero w październiku 2021r. z wyrównaniem od 01-07-
2021r.  - po to aby obejść zapis § 16 ust. 4f załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). 

OZZPiP kategorycznie sprzeciwia się „manewrowaniu” tymi samymi środkami finansowymi. Skoro na 
realizację nowelizacji ustawy zostało przewidziane na II półrocze 2022r. prawie 6 mld 600 mln zł to 
środki te muszą być przeznaczone na ten cel. Wnioskujemy do MZ i NFZ, aby pozostałe bieżące 
potrzeby pracodawców wynikające z nowej dynamicznej sytuacji społeczno-politycznej i rynkowej były 
zabezpieczone w planie finansowym NFZ i przekazane pracodawcom.  

Z tego powodu jeden egzemplarz naszego stanowiska przekazujemy do Prezesa NFZ celem udzielenia 
przez niego pisemnej odpowiedzi w w/w kwestiach.  

Po raz kolejny wnioskujemy o dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek 
automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 
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Załącznik nr 2  

„Współczynniki pracy dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych na podstawie stosunku pracy” 

Lp. 
Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych 

na zajmowanym stanowisku 
Współczynnik 

pracy 

1 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1 

2 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78 

3 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65 

 

W Ocenie Skutków Realizacji działania nowelizacji ustawy, założono że szacunkowy udział wydatków 
NFZ w ogólnych wydatkach określonych dla drugiego półrocza 2022 r. na poziomie 7 201 mln zł może 
sięgnąć poziomu 6 591,77 mln zł. MZ zabezpiecza na realizację tej nowelizacji z planu finansowego NFZ 
(czyli ze środków pochodzących ze składki zdrowotnej) kwotę do wydania w okresie od 01-07-2022r. 
do 31-12-2022r. na poziomie prawie 6 mld 600 mln zł. Resztę finansowego zabezpieczenia ma stanowić 
dotacja z budżetu państwa na pokrycie wynagrodzeń lekarzy stażystów, rezydentów i PRM. 

OZZPiP nie akceptuje takiego ogólnego założenia. OZZPiP wnioskuje o wprowadzenia analogicznej 
zasady jaka obowiązywała w 2021r. tj. zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia do wydania 
zarządzenia (analogicznego jak zarządzenie Nr 130/2021/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA z dnia 09.07.2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących 
świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale 
pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także 
lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację). Na spotkaniu w Warszawie w dniu 11-04-
2022r. Pan Ministrer Piotr Bromber wstępnie zadeklarował, że Ministerstwo Zdrowia jest także za 
utrzymaniem takiej zasady analogicznej jak w 2021r.  

Oczekujemy potwierdzenia przez Ministra Zdrowia, że na podstawie § 16 ust. 4d załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) Prezes Funduszu określi  
współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez 
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, 
ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie 
kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników od 01-07-2022 r. do 
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wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków 
określonych w tej ustawie.  

Takie zobowiązanie musi nastąpić wraz z wejściem w życie nowelizacji bowiem tylko wówczas zostanie 
zapewniona gwarancja przekazania na rzecz pracodawców wystarczających środków na pokrycie 
wymuszonych nowelizacją wzrostów wynagrodzeń. Jednocześnie tylko dzięki takiemu zapisowi środki 
przekazywane przez NFZ będą środkami „znaczonymi” tj. będzie pewność że przekazane zostaną do 
pracowników na wzrosty ich wynagrodzeń. Rozumiemy, że NFZ może protestować przeciwko takiej 
dystrybucji środków, ale jest to jedyna gwarancja przeprowadzenia nowelizacji ustawy przy 
zachowaniu spokoju społecznego. Poza tym uwagi NFZ dotyczące czasochłonności i trudności 
przeprowadzenia tej procedury będą nieuzasadnione, bowiem mechanizm ten został już 
przeprowadzony i zastosowany w praktyce w roku ubiegłym, a systemy informatyczne zostały 
przetestowane. Oczekujemy gwarancji ze strony MZ, że dokładnie w analogiczny sposób zostaną 
zabezpieczeni pracodawcy w niezbędne środki na pokrycie wzrostów wynagrodzeń wynikających z 
ustawy. Poza tym tylko w ten sposób można ustalić czy OSR w sposób prawidłowy przewidział środki 
finansowe na właściwym poziomie.  

W Stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 05-11-2021r. wskazano, że 
świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń o których mowa w 
nowelizowanej ustawie, a informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń 
będzie podawana do publicznej wiadomości. Rozumiemy, że ta kwota to właśnie owe  6 591,77 mln zł. 
na II półrocze 2022r. Jednocześnie MZ deklarowało, że środki na realizację ustawy będą stanowiły ok. 
50% wszystkich środków jakie będą otrzymywać pracodawcy na wzrosty kontraktu. Jest zrozumiałe, że 
z uwagi na skokowy wzrost inflacji, kosztów mediów, konieczność wykonywania remontów i 
modernizacji, wymiany sprzętu, zakupu leków oraz w szczególności podniesienie od 01-07-2022r. 
stawki godzinowej pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, wykonujących 
działalność gospodarczą, czy podwykonawców (tj. osób nie objętych nowelizowaną ustawą) konieczne 
będzie zabezpieczenie pracodawców w dodatkowe środki. Te dodatkowe pieniądze będą potrzebne 
również po to, aby w toku negocjacji płacowych jakie będą musiały być przeprowadzone w związku z 
nowelizacją ustawy można było zachować proporcje siatki płac w danych zakładach pracy (bo przecież 
nowelizowana ustawa mówi tylko o najniższym gwarantowanym wynagrodzeniu zasadniczym). Skoro 
tak, to prosimy o ujawnienie jaka dodatkowa kwota ponad w/w 6 591,77 mln zł. jest zabezpieczona 
w planie finansowym NFZ na II półrocze 2022r. na realizację w/w potrzeb pracodawców nie objętych 
wprost działaniem ustawy. OZZPiP wnosi o zapewnienie, iż ta dodatkowa kwota będzie przekazywana 
pracodawcom sukcesywnie już od 01-07-2022r. Mamy nadzieję, że MZ - nauczone błędami 
popełnionymi w roku 2021 r. - nie dopuści do niepokojów społecznych, gdy dodatkowe środki na 
w/w cele nie wynikające wprost z ustawy zostały świadczeniodawcom przekazane po masowych 
protestach pracowników ochrony zdrowia dopiero w październiku 2021r. z wyrównaniem od 01-07-
2021r.  - po to aby obejść zapis § 16 ust. 4f załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). 

OZZPiP kategorycznie sprzeciwia się „manewrowaniu” tymi samymi środkami finansowymi. Skoro na 
realizację nowelizacji ustawy zostało przewidziane na II półrocze 2022r. prawie 6 mld 600 mln zł to 
środki te muszą być przeznaczone na ten cel. Wnioskujemy do MZ i NFZ, aby pozostałe bieżące 
potrzeby pracodawców wynikające z nowej dynamicznej sytuacji społeczno-politycznej i rynkowej były 
zabezpieczone w planie finansowym NFZ i przekazane pracodawcom.  

Z tego powodu jeden egzemplarz naszego stanowiska przekazujemy do Prezesa NFZ celem udzielenia 
przez niego pisemnej odpowiedzi w w/w kwestiach.  

Po raz kolejny wnioskujemy o dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek 
automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  

ul. Podwale 11 (II p.) | 00–252 Warszawa  | tel. (022) 504 42 67 | fax (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.pl | www.ozzpip.pl 

       NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133 
 

zawodowych. Stoimy na stanowisku, że powinno następować to automatycznie z początkiem 
następnego miesiąca po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji.  

Projekt ustawy wprowadza definicję „stażysty” i „rezydenta”, jednak załącznik do ustawy nie wskazuje 
w której grupie zawodowej znajdują się rezydenci. Wobec tego w tabeli powinien znaleźć się zapis w 
grupie 2 w brzmieniu „Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent”. 

Art. 3 ust. 1b odsyła do art. 15i ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zwracamy uwagę, 
że ten art. 15i ust. 4 zawiera nieaktualną nazwę ustawy. 

Wnioskujemy o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy. W ocenie OZZPiP uzasadnienie tego 
zapisu ustawy w OSR odczytujemy jako swoistą instrukcję dla pracodawców w zakresie degradacji 
pracowników. Zajmowane przez pracownika stanowisko pracy wynika z umowy o pracę, a nie z 
aktualnego zajmowanego akurat na dzień 01-07-2022 r. stanowiska w danej jednostce organizacyjnej 
zakładu pracy.  

Utrzymanie proponowanych przez MZ zapisów art. 5a przy braku decyzji zmiany treści załącznika do 
ustawy, przy braku jednoczesnym zabezpieczenia finansowania podwyżki wynagrodzeń w sposób 
analogiczny jak w 2021 r. spowoduje ogromne napięcia społeczne w poszczególnych zakładach pracy 
i będzie powodem dużej liczby procesów sądowych w ochronie zdrowia.  

Problem jest znaczący, skoro MZ w uzasadnieniu do projektu ustawy przestrzega pracodawców o 
obowiązku przeprowadzania procedury wypowiedzeń zmieniających w trybie art. 42 Kodeksu pracy, 
jeżeli zastosowanie nowelizacji w praktyce spowoduje istotną zmianę wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy. Pytamy, czy MZ wskazuje tym samym pracodawcom ścieżkę na obniżanie 
należnych pracownikom medycznym poziomów wynagrodzeń zasadniczych poprzez degradowanie 
ich do niższej grupy zawodowej przy okazji nowelizacji ustawy??? Czy tak powinna być realizowana  
„Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez Radę 
Ministrów w 2019 roku??? 

 

Za Związek 

 

 

 

Krystyna Ptok 

            Przewodnicząca  
Ogólnopolskiego Związku  
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

 

 

Otrzymują :  1/ Adresat - elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP 
  2/ elektronicznie na adres a.dudziec@mz.gov.pl 

3/ Prezes NFZ – do wiadomości z prośbą o pisemną odpowiedź 

4/ a/a 
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Warszawa, 25 kwietnia 2022

DLF.736.264.2022.SK

Pan

Bernard Waśko 

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem Pani Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, z dnia 12 kwietnia 2022 r. (znak: NIPiP-NRPiP-DM.025.49.2022.MK), 

w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej 

jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej, biorąc 

pod uwagę zakres kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikający m.in. z art. 

97 oraz art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), 

uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy oraz przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi 

do wiadomości Ministerstwa Zdrowia, powołując się na znak niniejszego pisma. 

                            Z poważaniem,

Michał Dzięgielewski

Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: 
Pani Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Departament Lecznictwa
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu 
się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycz-
nym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych 
ustaw zgłasza następujące uwagi do przedłożonego projek-
tu, które powinny być warunkiem przyjęcia przedmiotowej 
regulacji.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nale-
ży wykreślić z art. 1 w pkt. 3 lit. b, gdyż w proponowanym 
dodanym ust. 4a nieprawidłowo wskazano, że to CMKP sa-
modzielnie organizuje i realizuje szkolenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Organizacja i realizacja kształce-
nia podyplomowego należy do organizatorów kształcenia, 
z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych, nadzorczych 
i akredytacyjnych CMKP oraz NRPiP.

Ponadto, w proponowanym ust. 4b należy doprecyzować 
pojęcie „CMKP zapewnia kształcenie podyplomowe pielęg-
niarek i położnych”.

Zastrzeżenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych bu-
dzi propozycja CMKP jako organizatora kształcenia dla pie-
lęgniarek i położnych w zakresie kursów kwalifikacyjnych, 
specjalistycznych i dokształcających, dlatego proponuję wy-
kreślenie z art. 8 pkt. 5 lit. a ppkt. 5 z treści projektu. Rola 
CMKP powinna zostać ograniczona do kontroli i nadzoru nad 
szkoleniami specjalizacyjnymi dla pielęgniarek i położnych, 
w tym prowadzenia postępowania akredytacyjnego. Przewi-
dziane w projekcie uprawnienia kontrolne i nadzorcze CMKP 
wobec organizatorów kształcenia przemawiają za koniecz-
nością wyłączenia CMKP z kręgu organizatorów kształcenia. 

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych należy 
zmienić w art. 8 pkt. 5 lit. a pkt. 4 i nadać mu nowe brzmienie 
o treści: „podmioty lecznicze wykonujące działalność lecz-
niczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633).” Kształcenie podyplo-

mowe pielęgniarek i położnych powinno być zastrzeżone wy-
łącznie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 
albowiem tylko ten rodzaj działalności pozwala na pełne 
i rzetelne zabezpieczenie kształcenia podyplomowego zgod-
nie z jego celem i istotą wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej.

Biorąc pod uwagę, że znacząca część podmiotów lecz-
niczych posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu usta-
wy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 162 ze zm.) zasadne jest pozostawienie normy, 
na podstawie której prowadzenie kształcenia podyplomo-
wego przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną. 
W związku z powyższym widzimy konieczność odstąpienia 
od uchylenia ustępu drugiego zawartego w art. 8 pkt. 5 lit. b.

W przypadku uwzględnienia uwagi powyższej, poniższa 
uwaga pozostanie bezprzedmiotowa. Niemniej, w przypadku 
utrzymania w projekcie jako jednego z organizatorów kształ-
cenia – CMKP, brak jest racjonalnych przesłanek dla wyłą-
czenia CMKP z obowiązku wpisu do rejestru organizatorów 
kształcenia. Dlatego, proponujemy w art. 8 pkt. 5 lit. c pkt. 
5 nadanie nowego brzmienia: „uzyskanie wpisu do rejestru, 
o którym mowa w art. 77;”. Wpis do rejestru organizatorów 
kształcenia jest podstawowym narzędziem weryfikacji za-
kresu uprawnień poszczególnych organizatorów kształce-
nia, a także głównym narzędziem umożliwiającym kontrolę 
i nadzór nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek i po-
łożnych. W związku z powyższym organ prowadzący rejestr 
winien dysponować tymi samymi kompetencjami w odnie-
sieniu do wszystkich organizatorów kształcenia, zaś każdy 
z organizatorów winien spełniać te same kryteria uprawnia-
jące go do prowadzenia kształcenia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowi-
sku, iż konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

 

 

Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 59
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym  
Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw
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szkolenia specjalizacyjnego wymaga rzetelnej i ukierunko-
wanej na jakość kształcenia weryfikacji podmiotów ubiega-
jących się o przyznanie akredytacji. Kryteria ustalone w pro-
jektowanym brzmieniu w art. 8 pkt. 6 zostały sformułowane 
w sposób ogólnikowy i mają charakter czysto formalny. Kry-
teria te winny zostać uzupełnione o przesłanki o charakterze 
merytorycznym oraz uwzględniające możliwości organiza-
cyjno-techniczne organizatorów kształcenia, które to prze-
słanki winny podlegać weryfikacji już na etapie składania 
wniosku o udzielenie akredytacji. 

W projektowanej ustawie w art. 8 pkt. 7 lit. a pkt. 6 należy 
zastąpić zwrot „numer wpisu” zwrotem „numer księgi reje-
strowej”. Numer wpisu w rozumieniu przepisów o rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oznacza 
numer każdego kolejnego wpisu (w tym zmiany lub wykre-
ślenia) w rejestrze. Dla celów identyfikacji podmiotu leczni-
czego właściwe jest użycie numeru księgi rejestrowej.

Ponadto, w art. 8 pkt. 7 lit. b oraz lit. c należy zmienić na-
zwę z „Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych” na „Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych”. Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych działa przez swoje organy. Organem właściwym 
do potwierdzenia prawdziwości danych jest Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wery-
fikacja podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru winna 
być dokonywana już na etapie wpisu do rejestru, a katalog 
przesłanek negatywnych wpisu winien zostać rozszerzony 
w celu minimalizacji ryzyka wpisu do rejestru podmiotów 
niespełniających warunków prowadzenia kształcenia pody-
plomowego. Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie 
praw i interesów pielęgniarek i położnych podejmujących 
kształcenie podyplomowe poprzez wyeliminowanie, lub 
znaczące ograniczenie, ryzyka wprowadzenia w błąd przez 
podmioty nie posiadające faktycznych możliwości prowa-
dzenia rzetelnego kształcenia podyplomowego. Mając na 
uwadze powyższe, proponujemy zmianę w art. 8 pkt. 7 lit. h 
projektu poprzez dodanie pkt. 3 w brzmieniu: „wnioskodaw-
ca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 75 ust. 1 i 3;”. 
Ponadto, w art. 8 pkt. 5 lit. c należy dodać pkt. 7 w brzmie-
niu: „dysponować pomieszczeniami oraz warunkami organi-
zacyjno-technicznymi odpowiednimi do realizacji programu 
kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze 
wskazaniami określonymi w programie kształcenia”.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wery-
fikacja podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru win-
na być dokonywana już na etapie wpisu do rejestru. Organ 
prowadzący rejestr powinien dysponować uprawnieniami 
do weryfikacji prawdziwości oświadczenia, o którym mowa 
w art. 76 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dlatego, proponujemy dodanie w art. 8 pkt. 7 lit. d do-
tyczący ustępu drugiego, po którym proponujemy dodanie 
ust. 2a w brzmieniu: „W celu sprawdzenia zgodności oświad-
czenia, o którym mowa w ust. 2, ze stanem faktycznym, or-
gan prowadzący rejestr może przeprowadzić postępowanie 
sprawdzające, w tym w szczególności zażądać dodatkowych 
wyjaśnień i dokumentów, zwrócić się do innych podmiotów 

lub organów o udzielenie informacji, lub dokonać kontroli. 
Czasu trwania postępowania sprawdzającego nie wlicza się 
do terminu, o którym mowa w ust. 6b.”

Zapewnienie jakości kształcenia podyplomowego oraz 
ochrona praw i interesów pielęgniarek i położnych podej-
mujących kształcenie podyplomowe wymaga rozszerzenia 
katalogu przesłanek uzasadniających wykreślenie z reje-
stru podmiotów niedających rękojmi należytego prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego lub niespełniających 
wymagań ustawowych. Proponujemy w art. 8 pkt. 7 lit. i do-
danie pkt. 8 i 9 w brzmieniu: „8) prowadzenia kształcenia 
podyplomowego niezgodnie ze wskazaniami określonymi 
w programie kształcenia;9) zaistnienia innych okoliczności 
uniemożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomo-
wego, w tym w szczególności uniemożliwiających realizację 
programu kształcenia zgodnie ze wskazaniami określonymi 
w programie kształcenia.” Mając na uwadze powyższe należy 
zmienić treść pkt. 4 w art. 76 ust. 8 ustawy o zawodach pie-
lęgniarek i położnych poprzez nadanie mu brzmienia: „naru-
szenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego 
określonych w art. 75 ust. 1 i 3”.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za-
sadne jest rozszerzenie zakresu kontroli organizatora kształ-
cenia przez organ prowadzący rejestr w celu zapewnienia 
skutecznego nadzoru i kontroli nad kształceniem. Proponu-
jemy dokonanie zmiany w art. 8 pkt. 12 lit. a poprzez doda-
nie pkt. 6 w brzmieniu: „spełniania warunków prowadzenia 
kształcenia podyplomowego określonych w art. 75 ust. 1 i 3.”

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za-
sadne jest wprowadzenie precyzyjnych przepisów przej-
ściowych regulujących sposób postępowania z danymi za-
wartymi w rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 
dotychczasowych. Dlatego, należy doprecyzować termin 
utraty prawa do prowadzenia kształcenia podyplomowego 
przez organizatorów kształcenia prowadzących kształce-
nie na podstawie przepisów dotychczasowych, jak również 
określić sposób postępowania z danymi rejestru prowadzo-
nego na podstawie przepisów dotychczasowych, w tym ter-
min usunięcia danych organizatorów nie spełniających wa-
runków podmiotowych określonych w nowoprojektowanym 
art. 75 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Ponadto, biorąc pod uwagę liczne niewłaściwe praktyki 
podmiotów prowadzących kształcenie na podstawie przepi-
sów dotychczasowych zasadne jest określenie sankcji kar-
noprawnych za prowadzenie kształcenia podyplomowego 
z naruszeniem przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej. W związku z powyższym proponuję wprowadze-
nie w rozdziale 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
przepisów karnych penalizujących prowadzenie kształcenia 
podyplomowego z naruszeniem przepisów ustawy.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska
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20 kwietnia 2022 rok

Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpie-
niem do egzaminu państwowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informu-
je, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW 
SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek  
dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia 
o ukończeniu:

• kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
• kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
• kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
• kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek,
• kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Nazwa kursu Miejscowość Termin realizacji Cena 

Kurs specjalistyczny  
„Wywiad i badanie fizykalne”  
dla pielęgniarek i położnych 

Wałbrzych 26.08.2022 r.–26.10.2022 r. 600 zł 

Kurs specjalistyczny  
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”  

dla pielęgniarek i położnych 

Wałbrzych 09.09.2022 r.–09.11.2022 r. 400 zł

Specjalizacja „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” 
dla pielęgniarek 

Wałbrzych 07.10.2022 r.–30.04.2024 r. 4200 zł

Kurs kwalifikacyjny  
„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 

Wałbrzych 21.10.2022 r.–18.04.2023 r. 1400 zł

Kurs kwalifikacyjny  
„Pielęgniarstwo geriatryczne” dla pielęgniarek 

Wałbrzych 28.10.2022 r.–25.04.2023 r. 1300 zł

Kurs kwalifikacyjny  
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” dla pielęgniarek 

Cieplice/Jelenia Góra 28.10.2022 r.–26.04.2023 r. 1400 zł 

Kontakt: Centrum Szkoleń, ul. Zamkowa 4, budynek A, pok. 305
tel.+48 74 641 92 33, e-mail: ikosciolek@puas.pl

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza  
do zapoznania się z ofertą kursów planowanych na najbliższe miesiące. 
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Ludzie, których kochamy
zostają na zawsze, bo zostawili   

ślady w naszych sercach. 

Bożenie Bohdanowicz
Płynące z głębi serca wyrazy współczucia  

z powodu śmierci  

MAMY 
Składa Okręgowa Rada  

Pielęgniarek i Położnych  
w Wałbrzychu
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Czasami można wyleczyć.
Często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




