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ważne informacje

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych 

czynne:
codziennie 7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SeKretariat
Bożena Pstrągowska 
tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto
Bank PeKao S.a. ii/o/Koszalin
32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-
cji na temat realizacji zadań okręgowej
rady Pielęgniarek i Położnych codzien-
nie w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 
Zawodu

Barbara taterka 
tel. 94 347 15 78
email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego
liliana Kowalewska
tel./fax 94 341 11 02
email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny
irena renda – udziela porad w zakresie
prawa pracy oraz przepisów związanych
z wykonywaniem zawodu pielęgniar-
ki/położnej we wtorki od godz. 9.00 po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
(94 342 59 93)

� Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych

małgorzata Szmit 
– pełni dyżury w siedzibie izby 
w ii i ostatni wtorek miesiąca 
od godz. 15.30 – 16.30

WydaWca
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie, 
tel. 94 3425993

Kolegium redaKcyjne
Grażyna Margas, Bożena Wojcikiewicz, 

Dorota Fenkanin
skład: Beso-media

Wydawca zastrzega możliwość redagowania 
nadesłanego materiału.

Maj

12.05 – udział przewodniczącej ORPiP
Bożeny Wojcikiewicz w uroczystej
mszy św. z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

18.05 – przewodnicząca ORPiP Bożena
Wojcikiewicz i zastępca ORzOZ Danuta
Wojewska spotkały się ze studentami 
I roku pielęgniarstwa Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 

25.05 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP, w posiedzeniu
Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Koszalinie.

27.05 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP w Koszalinie, 
w posiedzeniu Wojewódzkiej Radzie
Dialogu Społecznego w Urzędzie Woje-
wódzkim w Szczecinie.

Czerwiec
1.06 – posiedzenie Komisji Socjalnej.
3.06 – posiedzenie Komisji Kształcenia 

ds. Refundacji.
7.06 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
13.06 – posiedzenie Okręgowej Komisji

Rewizyjnej.
21.06 – w siedzibie OIPiP w Koszalinie

odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych.

22.06 – udział Bożeny Wojcikiewicz Prze-
wodniczącej ORPiP w Koszalinie 
w posiedzeniu Rady Uczelni PWSzZ 
w Koszalinie.

23-24.06 – Bożena Wojcikiewicz Przewod-
nicząca ORPiP w Koszalinie uczestniczy-
ła w posiedzeniu NRPiP.

29.06 – posiedzenie Komisji Kształcenia 
ds. Refundacji.

Lipiec
5.07 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
13.07 – udział Przewodniczącej ORPiP

Bożeny Wojcikiewicz w konwencie Prze-
wodniczących ORPiP.

28.07 – posiedzenie Komisji Kształcenia 
ds. Refundacji.

Sierpień
1.08 – posiedzenie Komisji Socjalnej.
2.08 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
16.08 – posiedzenie Komisji Kształcenia 

ds. Refundacji.
31.08 – odbyło się posiedzenie NRPiP.

Wrzesień
1.09 – udział przedstawicieli ORPiP 

w Koszalinie w posiedzeniu Komisji
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki
Oddziałowej w Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpita-

la Specjalistycznego MSWiA w Złocień-
cu.

6.09 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP, w spotkaniu wyko-
nawców projektu w formie online 
w sprawie realizacji projektu sfinansowa-
nego ze środków UE Wsparcie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i poło-
żnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

6.09 – posiedzenie Komisji Kształcenia 
ds. Refundacji.

6.09 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
19.09 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-

wodniczącej ORPiP, w spotkaniu wyko-
nawców projektu w formie online 
w sprawie realizacji projektu sfinansowa-
nego ze środków UE Wsparcie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i poło-
żnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

27.09 – posiedzenie Komisji Kształcenia 
ds. Refundacji.

14.09 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP, w posiedzeniu
Komisji Bioetycznej w OIL w Koszalinie.

21-22.09 – Bożena Wojcikiewicz, przewod-
nicząca ORPiP w Koszalinie uczestniczy-
ła w posiedzeniu NRPiP.

27.09 – w siedzibie OIPiP w Koszalinie
odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych. 

29.09 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP w Koszalinie, 
w posiedzeniu Rady Uczelni Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

Październik
3.10 – posiedzenie Okręgowej Komisji

Rewizyjnej
5.10 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-

wodniczącej ORPiP, w spotkaniu wyko-
nawców projektu w formie online 
w sprawie realizacji projektu sfinansowa-
nego ze środków UE Wsparcie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i poło-
żnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

6.10 – Bożena Wojcikiewicz, przewodni-
cząca ORPiP, w Koszalinie uczestniczyła
w inauguracji roku akademickiego
2022/2023 Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koszalinie 

11.10 – posiedzenie prezydium ORPiP
13.10 – udział przewodniczącej ORPiP

Bożeny Wojcikiewicz w Konwencie Prze-
wodniczących ORPiP

15.10 – udział przedstawicieli ORPiP w
Koszalinie w I Marszu „Różowa wstążka”
w Koszalinie

17.10 – udział przewodniczącej ORPiP
Bożeny Wojcikiewicz w posiedzeniu
Rady Społecznej SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie.

K a l e n d a r i u m  O r P i P



#strona  3

na dobry początek

Z
a nami lato, czas urlopów wakacji i odpoczynku. Wyda-
wałoby się, że z chwilą wycofania się sytuacji epidemii nic
nie może zburzyć nam czasu relaksu i zasłużonego odpo-
czynku. Ale, żeby nie było tak dobrze, harmonia została

zaburzona, a atmosfera podgrzana za sprawą „ustawy podwyżkowej”.
Mowa oczywiście o regulacji płacowej ustawy z 8 maja 2017 r. 
o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
– obowiązującej od 1 lipca 2022 r. Samorząd zawodowy – już na etapie
projektowania przepisów regulujących te kwestie – apelował o zapisy
uwzględniające kwalifikacje posiadane przez pielęgniarki i położne, 
w efekcie zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach w stosunku do
najwyższej planowanej płacy zasadniczej. Poza tym apelowaliśmy, aby
realizacja ustawy była tak, jak w ubiegłym roku (na pesel), a nie 
w wycenie świadczeń. Ustawodawca nie uwzględnił naszych argu-
mentów. W rezultacie mamy nowelizację ustawy, która wprowadziła

olbrzymi chaos. Samorząd zawodowy zgodnie ze stanowiskiem NRPiP
będzie konsekwentny w działaniach dotyczących rozwoju zawodowe-
go uznawania posiadanych kwalifikacji jak też adekwatnego wynagro-
dzenia. Przyjęte formy finansowania świadczeń zdrowotnych spowo-
dowały ryzyko ograniczenia a nawet zaprzestania udzielania świadczeń
zdrowotnych w różnych obszarach systemu opieki zdrowotnej. Tak
dzieje się w opiece długoterminowej domowej, gdzie wycena świadczeń
uniemożliwia utrzymanie praktyk. 

Inauguracja roku akademickiego zawsze przypomina mi o deficy-
cie kadry pielęgniarskiej i o tym, co możemy jeszcze zrobić, aby kandy-
datów do zawodu było więcej. Myślę, że w przyszłej kadencji dla samo-
rządu promocja zawodu będzie zadaniem priorytetowym. 

Jak wspomniałam, samorząd będzie zawsze promował rozwój
zawodowy, dlatego zachęcam do kształcenia i skorzystania z bezpłat-
nych kursów realizowanych ze środków unijnych przez OIPiP. Oferu-
jemy wysoki poziom kształcenia, podręczniki, sporo dodatkowych
gadżetów, wyżywienie i miłą atmosferę. Zapraszamy do zapisywania się
na kursy przez system SMK.

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Położne z OIPiP
wzięły udział w organizowaniu I Marszu Różowej Wstążki w Koszalinie.
Badajmy się i dbajmy o siebie! 

Z przyjemniejszych akcentów biuletynu to kącik książek, które
przenoszą nas w inny wymiar rzeczywistości i pozwalają przeżyć coś
innego, inspirującego… oraz podróże, w których opisujecie ciekawe
przeżycia.

Z wyrazami szacunku.

Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca ORPiP 

w Koszalinie

Drogie Koleżanki i Koledzy 

Promocja zawodu priorytetem



     
 

 

 
 

 

Dz. U. 2022 poz. 1352 

 

USTAWA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy o 

zatrudnionych w innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o 

 podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz.  

1) w art. 2 w pkt 4   5 i 6 w brzmieniu: 

  lekarz i   ustawie z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z 2));  

6) rezydent  lekarz i  

w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i  

2) w art. 3: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczen  lipca 2021  lipca 

2022  

b) po ust. 1  1a i 1b w brzmieniu: 

   ust. 1. 

1b. Wynagrodzenia    ust. -

ciwy do spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i  rezydenta do poziomu 

  ust.  

c)  3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 Od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wyk

  ust. 1  lipca 2022  

3) w art. 3a po ust. 1  1a i 1b w brzmieniu: 

   ust. 1. 

1b.    ust. 

spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i  -

szego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w  ust.  

4) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 3, art. 3a i art. 5  

                                                           
1)  dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i  dnia 27 sierpnia 

2004 r. o  
2)  Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 

974 i 1352. 
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podwyżki płac



     
 

 

 
 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

 5. W  

trudnionej w ramach stosunku pracy w 

grodzenie to: 

1)   kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywa-

niu;  

2)   

3)  da-

nym podmiocie w  

6) po art. 5  5a 5c w brzmieniu: 

 5a. Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o 

, 

 ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy. 

Art. 5b. W podmiotach leczniczych, o  art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o awie art. 83 tej ustawy, oraz w art. 22b 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o  U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. 

poz. 655), przepisy art. 5 i art.  

 

 

Art. 5c. W  ramach stosunku pracy w pod-

miocie leczniczym, o  art.  ustalonym okresie realizuje 

 

nych na wzrost wyna   stycznia danego roku kalenda-

 

7)  6;  

8)   

Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z 

zm.3)) w art. 16j ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

  

 nagrodzenie w  

szkolenie specjalizacyjne w 

przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o 

  

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z 4)  

1) po art.  31ha w brzmieniu: 

 31ha.  

w art. 31n pkt 

nej w   sprawie 

  

2. Raport w  

1)  

                                                           
3) Zmiany tekstu  Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 

830 i 974. 
4)  Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 

2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079 i 1265. 
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2)  

 go 

przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o 

 podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352);  

3) dla systemu ochrony zdrowia, w 

 

3. Prezes Agencji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zlecenia, o  art. 31n pkt 2c, przekazuje 

 raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu 

 

4.  raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu 

 celu opublikowania, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

2) w art. 31lc: 

a) w ust. 2 w pkt 3   4 i 5 w brzmieniu: 

 stanowisko pracy osoby zatrudnionej u   ust. 4, na podstawie umowy 

o  w ramach podwykonawstwa, 

w zakresie, w   ramach 

umowy o  

5) zanonimizowane dane o  wymiarze zatrudnienia 

osoby, o  pkt  zakresie, 

w   ramach umowy 

o  

b) po ust. 4  4a 4d w brzmieniu: 

  

  dni od dnia otrzymania wniosku 

o  niego na podstawie umowy o 

 

macje o wymiarze zatrudnienia i wysok

 

zdrowotnej. 

4b. Dane, o  ust.  

1) stanowisko pracy;  

2) zanonimizowane dane o  wymiarze zatrudnienia 

 zakresie, w 

  ramach umowy o 

wotnej;  

3)  

4c.   ust. 

i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

4d. Dane, o  ust.  

w art. 31n pkt 1a i  

3) w art. 31n po pkt  2c w brzmieniu: 

 przygotowywanie raportu w 

 zakresie 

  nadzwyczajnym wzrostem 

 -

lanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o 
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Art. 4. 1. Porozumienie, o  art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w  

 terminie 14  z  lipca 2022 r. 

2.   ust. 

zasadniczego ustala, w terminie 7   ust. 1, w  sprawie 

  lipca 2022 r.: 

1) kierownik podmiotu leczniczego;  

2)   art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w  

w ych w  jednostek wojskowych, o 

rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  U. z 2022 r. poz. 633, 

655, 974 i 1079). 

3. Strony umowy o   art. 5a ustawy zmienianej w art.  

  ch w tym przepisie, w terminie 

6   

Art. 5. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie 21  

  art. 31n pkt 2c ustawy zmienianej w art. 3, w 

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w   

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

podwyżki płac
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 do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie 

ustawy o 

w podmiotach leczniczych  

 do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 

zenia zasadniczego 

leczniczych 

 

Lp.   
 

1  1,45  

2 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik 

 
dowym  

 ochro-
nie zdrowia 

1,29 

 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19  

4  0,95  

5 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny -
radiolog
w lp. 1 4 z -
niarka

 

1,02 

 

6 

inny 
5 z wymaganym 

w , 
em 

nie zdrowia  

0,94 

 

 

7 
6 z wymaganym 

 0,86 
 

8  1 
 

9  0,78 
 

10  0,65 
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1. Kto może być objęty ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych? 

Odp.:
Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-

niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych (dalej jako „Ustawa”) stosuje się do
wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych w ramach stosunku pracy. Ustawa nie obejmuje pielęgniarek i poło-
żnych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (tzw. kontraktach).

2. Jakie minimalne wynagrodzenie przysługuje pielęgniarce,
położnej zatrudnionej na umowie o prace w podmiocie leczniczym
po 1 lipca 2022 r.?

Odp.:
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki lub położnej zatrud-

nionej w podmiocie leczniczym od dnia 1 lipca 2022 r. stanowi iloczyn
współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia i kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 ogłoszone-
go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwoty 5.662,53
złotych, przy czym współczynniki pracy winny zostać ustalone w następu-
jący sposób:

– pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo
położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia – współczynnik 1,29 (grupa 2), wynagrodzenie 7 304,66 zł brut-
to;

– pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na
poziomie magisterskim, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym
wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, poło-
żna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02 (grupa
5), wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;

– pielęgniarka, położna z wykształceniem na poziomie studiów pierw-
szego stopnia (licencjat) oraz pielęgniarka albo położna z wymaganym
średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
– współczynnik 0,94 (grupa 6), wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto.

3. Czy pracodawca może bez zgody pracownika dokonać
zmiany grupy zawodowej np. na niższą? 

Odp.:
Umowa o pracę jest umową dwustronna i wzajemną. Jej zmiany 

w drodze porozumienia pomiędzy stronami wymagają zgody dwóch stron.
Jeśli pracodawca chce wprowadzić zmiany do umowy o pracę z pracow-
nikiem (np. dokonać zaliczenia do niższej grupy zawodowej a tym samym
zmniejszyć wynagrodzenie), a pracownik nie wyraża na nie zgody, to zobo-
wiązany jest zastosować tryb wypowiedzenia zmieniającego, do którego
stosuje się przepisy o wypowiedzeniu definitywnym Co to oznacza? Jeśli
pracownik zatrudniony jest na umowie na czas nieokreślony konieczne jest
wskazanie przyczyny wypowiedzenia zmieniającego. Przyczyna ta zgodnie

z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego – musi być rzeczywista,
prawdziwa, realna, niepozorna, nielakoniczna. 

W wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy oprócz przyczyn
pracodawca musi podać nowe propozycje pracy/płacy. Pracownik decy-
duje czy przyjmuje nowe warunki czy nie. Jeśli nie przyjmie, to w okresie
wypowiedzenia nic się nie zmienia – pracodawca musi wypłacić wyna-
grodzenie dotychczasowe, a po okresie wypowiedzenia umowa się 
rozwiąże. Jednak – jeśli przyczyną wypowiedzenia były przyczyny leżące
wyłącznie po stronie pracodawcy np. zmiany organizacyjne, które legły 
u podstaw zmiany warunków pracy to pracownik ma prawo do odprawy
wynikającej w tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, która dotyczy też
zwolnień indywidualnych. Odprawa ta wynosi: 

– jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony
u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

– dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

– trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zatem: bez zgody pracownika, pracodawca może obniżyć wynagro-
dzenie ale stosując tryb wypowiedzenia zmieniającego z konsekwencją
opisaną powyżej. Dodatkowo, pracownik może wystąpić do Sądu podwa-
żając zasadność wypowiedzenia zmieniającego np. wskazaną w wypo-
wiedzeniu zmieniającym przyczynę twierdząc, że była ona pozorna,
nieprawdziwa etc.

4. Jakie podmioty lecznicze obejmuje Ustawa, czy odnosi się
również do podmiotów niepublicznych, podmiotów leczniczych,
którego organem założycielski jest MON, Ministerstwo
Sprawiedliwości?

Odp.:
Tak. Ponieważ Ustawa określa sposób ustalania najniższego wyna-

grodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633). 

Zatem, Ustawa obejmuje:
1) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz
z 2022 r. poz. 24) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywa-
nia działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe

tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze orga-
nizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1050),

Odpowiedzi na pytania związane z ustawą 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych
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4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wyko-
nywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza
prowadzenie działalności leczniczej,

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowa-
rzyszeń, o których mowa w pkt 5,

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania,

7) jednostki wojskowe
– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

5. Czy pracując na stanowisku pielęgniarki w podmiocie
leczniczym świadczącym usługi zdrowotne komercyjnie mogę
liczyć na podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z ustawą 
o najniższym wynagrodzeniu niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

Odp.: 
Tak, ponieważ Ustawa nie wyłącza z zakresu jej obowiązywania

„podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne komercyj-
nie”.

6. Czy pielęgniarce, położnej zatrudnionej na umowie o pracę
w Domu Pomocy Społecznej lub Żłobku przysługuje podwyższenie
wynagrodzenia?

Odp.:
Nie, ponieważ ani Domy Pomocy Społecznej, ani Żłobki nie są podmio-

tami leczniczymi, a Ustawa obowiązuje tylko podmioty lecznicze w rozu-
mieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633).

Co prawda w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Mini-
strów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej i propozycja, aby Dom
Pomocy Społecznej mógł wykonywać działalność leczniczą. Wtedy, gdy
Dom Pomocy Społecznej skorzysta z możliwości wpisu do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarce, położnej zatrudnio-
nej na umowie o pracę w Domu Pomocy Społecznej przysługiwałoby 
minimalne wynagrodzenie z Ustawy. Jednak w obecnym kształcie przepi-
sów – nie. 

7. Czy pielęgniarce, położnej zatrudnionej w podmiocie
leczniczym a obecnie przebywającym na urlopie macierzyńskim lub
będącej na zwolnieniu chorobowym przysługuje podwyższenie
wynagrodzenia w ramach tej ustawy?

Odp.:
Tak, ponieważ fakt przebywania na usprawiedliwionej nieobecności

nie jest powodem do niedokonania podwyższenia wynagrodzenia na
podstawie Ustawy.

8. Jakie należy podjąć kroki lub gdzie należy się zwrócić 
w przypadku braku realizacji zapisów ustawy z dnia 8 czerwca
2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych?

Odp.:
Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy u pracodawcy

sprawują Państwowa Inspekcja Pracy, ale także Sądy. W przypadku, gdy
pracodawca nie realizuje przepisów Ustawy, nie wypłaca należnego wyna-
grodzenia pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy,
ale także złożyć pozew o zapłatę do Sądu.

9. Dlaczego w ustawie uznano specjalizację mającą
zastosowanie w ochronie zdrowia, natomiast studia magisterskie
mające zastosowanie w ochronie zdrowia zostały pominięte (np.
studia na kierunku pedagogika w specjalności edukacja i promocja
zdrowia, zdrowie publiczne, socjologia)?

Odp.:
W ustawie uznano specjalizację mającą zastosowanie w ochronie

zdrowia ponieważ kształcenie podyplomowe ma na celu uzyskanie
przez pielęgniarkę lub położna wiedzy i umiejętności do udzielania okre-
ślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzi-
ny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdro-
wia.

Natomiast studia magisterskie mające zastosowanie w ochronie
zdrowia np. pedagogika, psychologia, socjologia zostały pominięte 
z uwagi na to, że nie są podstawą do uzyskania prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki/położnej, a zatem udzielania świadczeń zdrowot-
nych. Co nie zmienia faktu, że pielęgniarka/położna mając ukończoną
szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych i dodatkowo studia magi-
sterskie mające zastosowanie w ochronie zdrowia może ubiegać się 
o kierownicze stanowiska np. naczelnej pielęgniarki/naczelnej poło-
żnej, ale to nie daje takiej osobie uprawnień do udzielania świadczeń
zdrowotnych.

10. Czy kurs kwalifikacyjny jest równy specjalizacji w ustawie 
i w połączeniu z licencjatem daje tą sama grupę?

Odp.:
Kurs kwalifikacyjny jest innym rodzajem kształcenia podyplo-

mowego niż szkolenie specjalizacyjne. Ustawa nie uwzględnia kursów
kwalifikacyjnych. Pielęgniarka posiadająca licencjat bez względu na 
to czy posiada czy nie posiada kurs kwalifikacyjny powinna być 
zakwalifikowana w grupie 6. Natomiast, jeżeli oprócz licencjata posia-
da tytuł specjalisty to wtedy powinna być zakwalifikowana do 
grupy 5. 

11. Do jakiej grupy zalicza się pielęgniarkę środowiska
nauczania i wychowania, która ukończyła Liceum Medyczne, 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania oraz posiada 30-letni staż pracy 
w zawodzie?

Odp.:
Do grupy 6 z Załącznika do Ustawy ze współczynnikiem 0,94. 
Ustawa nie uwzględnia długości stażu pracy a opiera się na zdobytym

wykształceniu pielęgniarki/położnej.

12. Czy zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych obejmują kierowniczą
kadrę pielęgniarką?

Odp.:
Tak. Ustawa nie odnosi się do pełnionych funkcji a do zdobytego

wykształcenia.
Np. jeśli w stosunku do Naczelnej pielęgniarki czy Naczelnej położnej

zostały sformułowane wymagania: posiadanie tytułu magistra na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo i specjalizacja w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
i pielęgniarka/położna posiada takie wykształcenie to powinna otrzy-
mywać wynagrodzenie z uwzględnieniem współczynnika zapisanego 
w grupie 2.

13. Czy ustawa obejmuje również pielęgniarki/położne,
które wykonują pracę na rzecz związków zawodowych,
samorządu, lub które zatrudnione są w organach administracji
publicznej, której zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną
zdrowia?
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Odp.:
Nie, ponieważ Ustawa określa sposób ustalania najniższego wyna-

grodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy
wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych.

Jeśli pielęgniarki/położne wykonują pracę na rzecz związków zawo-
dowych, samorządu, lub zatrudnione są w organach administracji publicz-
nej a zakres ich działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, to nie mają
prawa do podwyższania wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o zapisy
Ustawy.

14. Co w przypadku pielęgniarki, która jest zatrudniona 
w dwóch podmiotach leczniczych na tym samym stanowisku, lecz 
z różnymi grupami zaszeregowania: – w pierwszym przypadku
pracodawca uznał kwalifikacje: mgr pielęgniarstwa i w trakcie
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, które uznał i dał
współczynnik 1,29, – w drugim podmiocie pracodawca również
uznał mgr pielęgniarstwa, lecz nie uznał specjalizacji, którą
pielęgniarka rozpoczęła i dał współczynnik 1,02?

Odp.:
W przypadku pierwszego podmiotu leczniczego pracodawca uznał

na korzyść pracownika specjalizację nie zakończoną. W przypadku
drugiego podmiotu leczniczego, pracodawca nie miał obowiązku uzna-
nia rozpoczętej a nie zakończonej specjalizacji, bowiem specjalizacja 
w trakcie nie jest wskazana w Ustawie jako podstawa do zaliczenia do
innej grupy.

15. Pielęgniarka posiadająca tytuł licencjata przed wejściem 
w życie ustawy była zatrudniona w podmiocie ze współczynnikiem
0,64, obejmowała stanowisko na którym nie wymagane było
posiadanie tytułu mgr. Podjęła dalsze kształcenie II stopnia 
i obecnie posiada tytuł mgr pielęgniarstwa. Czy pracodawca
zobowiązany jest do przyznania wyższego wynagrodzenia
pielęgniarce posiadającej wyższe kwalifikacje niż jest wymagane
na tym stanowisku?

Odp.:
Tak, ponieważ współczynnik pracy w Ustawie jest przypisany dane-

mu wykształceniu, które zostało nabyte przez pielęgniarkę lub położną.
Dlatego też w treści załącznika do Ustawy ustawodawca posługuje się sfor-
mułowaniami: „pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty”, „pielęgniar-
ka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa”, „położna z tytułem
magister położnictwa”.

Ustawa wprost zatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych – usta-
wodawca wyraźnie więc powiązał w Ustawie wysokość współczynnika oraz
kwalifikacji posiadanych przez pielęgniarkę lub położną. Z uzasadnienia do
projektu Ustawy wynika wprost, że celem jej wejścia w życie było zapew-
nienie pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym samym odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego. Ustawa ma na celu
premiowanie i promowanie poprzez wyższe współczynniki pracy kadrę
medyczną o wyższych kwalifikacjach. Dzięki czemu wzrasta poziom bezpie-
czeństwa zdrowotnego a pacjentom zapewniony jest dostęp do profesjo-
nalnej kadry medycznej. Pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej,
arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w celu
uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym
współczynniku pracy.

16. Na jakich warunkach są wypłacane pochodne do
wynagrodzenia np. dyżury nocne, świąteczne, po wejściu ustawy 
w życie?

Odp.:
Ustawa określa minimalne wynagrodzenie zasadnicze, które jest

podstawą do innych świadczeń, np. nadgodzin, dyżurów etc i nie zmienia
zasad wypłacania świadczeń dodatkowych.

17. Czy dla pracodawcy przewiduje się sankcje za
niestosowanie zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego?

Odp.:
W Ustawie nie ma zapisów o sankcjach. Niemniej w przypadkach, gdy

pracodawca będzie dokonywał arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji
pielęgniarek i położnych w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników
do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy niewątpliwie takie
zachowanie może zostać uznane za rażące naruszenie przepisów prawa
pracy, co jest sankcjonowane odpowiedzialnością karną.

Zgodnie bowiem z art. 218. § 1a Kodeksu karnego: kto, wykonując
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosun-
ku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, pielęgniarka/położna, która otrzyma wypowiedzenie zmie-
niające na niekorzyść jej dotychczasowe warunki pracy/płacy ma prawo:

• Odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy;
• Przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagro-

dzenie;
• Dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie

umowy o pracę, gdy nie przyjmie nowych warunków;
• Dochodzić odprawy w związku z tym, że rozwiązanie umowy 

o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy;
ale także ma prawo żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za

nieważne na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300
Kodeksu pracy. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na
celu obejście ustawy jest bowiem nieważna. Nieważna jest też czynność
prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Z całą mocą należy podkreślić, że Ustawa nie przyznaje podmiotom
leczniczym uprawniania do finansowego i zawodowego degradowania
pielęgniarek i położnych w myśl jednostronnego decydowania, jakie kwali-
fikacje są wymagane na danym stanowisku.

18. Jeżeli pracodawca nie podwyższył pielęgniarce
wynagrodzenia zgodnie z ustawą, czy pielęgniarka może ubiegać
się o wyrównanie wraz z odsetkami?

Odp.:
Tak. Wynagrodzenie jest świadczeniem pieniężnym i brak zapłaty

wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek za czas opóźnienia w wypłacie.



1. Do której grupy zawodowej należy zaliczyć pielęgniarkę
POZ?

Ustawa szereguje grupy zawodowe pracowników według kwali-
fikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a nie według kwali-
fikacji, którymi legitymuje się dany pracownik. To oznacza, że nieza-
leżnie od tego, jakie wykształcenie czy specjalizacje ma dana
pielęgniarka, kluczowe dla jej zaszeregowania jest ustalenie, jakie
wymogi dla niej określa przepis prawa bądź wewnętrzne unormowa-
nia pracodawcy.

W przypadku pielęgniarki POZ wymogi określa przepis art. 7
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (oczywiście pracodawca
może wprowadzić wyższe wymogi w ramach wewnętrznych
zarządzeń):

Art. 7. [Pielęgniarka POZ]

1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinne-
go albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa
rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzin-
nego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udziela-

nie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która
wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie 
z art. 9.

2. Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pedia-
trycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle
chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie
zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zacho-
wawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa:
pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, 
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania,
zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa:
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania 
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa:
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania 
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej

– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Z powyższego wynika, że pielęgniarka POZ nie musi być kwali-
fikowana do grupy 2 w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy (w tej
grupie ustawa o najniższym wynagrodzeniu przewiduje wymóg
tytułu zawodowego magistra oraz specjalizacji – z przytoczonego
przepisu ustawy o poz zaś wynika, iż wystarczający jest sam tytuł
zawodowy magistra, ewentualnie sama specjalizacja bez tytułu
zawodowego magistra, nie ma potrzeby kumulacji tych kwalifikacji),
wystarczająca będzie kwalifikacja do grupy 6 (pielęgniarka która ma
jedynie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego).

Należy podkreślić, że wymogi na danym stanowisku może okre-
ślić samodzielnie pracodawca, może więc zdecydować, że dla jego
potrzeb pielęgniarka POZ musi mieć wyższe wymogi niż określone
ustawą i wówczas określić je tak, by pielęgniarka kwalifikowała się
do grupy 2. 

2. Czy ustawa obliguje do podwyższenia wynagrodzeń?
Nie, ustawa wprowadza jedynie nowe stawki minimalnego

wynagrodzenia zasadniczego, jeśli pracownicy danego podmiotu
mają te stawki na wyższym poziomie, nie ma obowiązku podwy-
ższania ich wynagrodzeń.
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StanuPodsekretarz
ZdrowiaMinisterstwo 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

DSW.0212.52.2022

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

BromberPiotr
StanuPodsekretarz

PJ.DSW.0212.52.2022

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Warszawa,

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

r.2022sierpnia04Warszawa,

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Pani

Mariola

i

Naczelnej

Wiceprezes

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Mariola

RadyNaczelnej

Wiceprezes

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Szanowna

sprawie

odpowiedziW

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Prezes,PaniSzanowna

zasadniczegowynagrodzenia

26dniazustawyrealizacji

dniazpismonaodpowiedzi

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

pracownikówniektórychzasadniczego

zmianieor.2022maja26

NIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022,znak:br.,lipca14

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

zatrudnionychpracowników

ustalaniasposobieoustawy

NIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022,

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

wzatrudnionych

ustalania

wNIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022,

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

o

podmiotach

pracowników

Przede

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

o

niektórychorazleczniczychpodmiotach

zasadniczegowynagrodzenia

opartyustawydo

podmiotachwzatrudnionychpracowników

ustalaniasposób

wszystkim

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

(Dz.U.ustawinnychniektórych

pracownikówniektórychzasadniczego

wymaganychkwalifikacjachna

leczniczychpodmiotach

wynagrodzenia

samegood

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

uprzejmie1352)poz.(Dz.U.

zatrudnionychpracowników

zajmowanymnawymaganych

zawodowegrupyna

niektórychzasadniczegowynagrodzenia

ustawy

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

uprzejmie

wzatrudnionych

zajmowanym

wzawodowe

niektórych

ustawy

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

stanowisku.

Pracodawca

zakresie

poszczególnych

ustawy

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

zakresie.tymwzmian

Wspomnianastanowisku.

jestPracodawca

granicachwmusizakresie

pracystanowiskachposzczególnych

pracodawca

dopracowników

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

maja26dniaznowelizacja

m.in.

powszechniegranicach

leczniczym,podmiociewpracy

kwalifikacjejest

zzawodowejgrupy

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

nier.2022maja

kwalifikacjewymagane

prawa.przepisów

wdecyzyjnyprocesaleczniczym,

wymaganekwalifikacje

przedmiotowejdo

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

dla

prawa.

tym

na

przedmiotowej

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

Ministerstwo
Miodowaul.

Warszawa00-952

Pracodawca

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

ZdrowiaMinisterstwo
15Miodowa

Warszawa
www.gov.pl/zdrowie

kancelaria@mz.gov.ple-mail:
21831+48Fax:

63422+48Telefon:

pracystanowisk

jestPracodawca

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          

www.gov.pl/zdrowie
kancelaria@mz.gov.pl

6621
0494634

Ministraw

m.in.

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          wydanymZdrowiaMinistra

kwalifikacjewymagane

 
 

     

 

 

   

 

  

            

               

       

          

    

          

       

          

          

            

    

          

        

           

          

         

          nawydanym

dla

#strona  17

z prac nipip



podstawie art. 50 ust. 5 ustawy o  leczniczej oraz w  

wydanych na mocy art. 31 d ustawy o  opieki zdrowotnej finansowanych 

ze  publicznych. Przepisy ustawy nie   w  zakresie 

 pracodawcy brania pod  przy ustalaniu   

ogólnych zasad prawa pracy  kryteria  przy ustalaniu 

  zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu (art. 183c Kodeksu 

pracy), czy    pod  kwalifikacje wymagane do wykonywania 

  zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej 

placówce i ich wzajemnych relacji.

   w przypadku stwierdzenia  w zakresie 

realizacji przepisów  ustalanie  wynagrodzenia zasadniczego 

na poziomie nie   gwarantowany    z dnia 26 maja 2022 r. 

istnieje  skierowania  do organów  Inspekcji Pracy, a 

ostatecznego     pracy.

Z 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 549/VII/2022

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i poło-

żnych (tj. Dz. U. 2021 poz. 628) oraz Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich

członków stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych VII Kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb 

oraz trybu odwoływania ich członków, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, 

co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy wyborów dele-

gatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych: 

1) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia 30.10.2022 r. okręgowym

radom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgnia-

rek i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i reje-

stru położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 1.10.2022 r. 

2) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31.03.2023 r. przeprowadzą

okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

3) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 10.04.2023 r. przekażą dane

delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego wzoru stanowiącego załącz-

nik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP

Joanna Walewander Zofia Małas

Uchwały nrpip
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Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 560/VIIP/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i poło-

żnych (Dz. U.2021, poz. 628.)w związku z art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-

lęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia

2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie

zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562) 

w związku z § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów,

zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020, poz. 666 ze zm.)

oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-

tuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. tytuł zawodowy: 

a. magister pielęgniarstwa („mgr piel.”) lub magister położnictwa („mgr poł.”),

b. licencjat pielęgniarstwa („lic. piel.”) lub licencjat położnictwa („lic. poł.”),

c. pielęgniarka dyplomowana („piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”),

d. pielęgniarka lub położna

3. uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia,

4. numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16

września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP

Joanna Walewander Zofia Małas

Uchwały nrpip
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Problemy z wynagrodzeniami pielęgniarek 
i położnych na senacka komisja zdrowia

MINISTERSTWO
ZAPEWNIA 
– ZOSTANĄ
ROZWIĄZANE

W NIPiP odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia
Piotrem Bromberem, prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz preze-
sem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym.

Celem spotkania było omówienie nieprawidłowości i problemów
w realizacji ustawy o wynagrodzeniach, której nowelizacja weszła 
w życie 1 lipca br.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na problemy w opiece długoter-
minowej, gdzie w chwili obecnej mamy do czynienia ze znaczącym
odpływem specjalistów.

Zwróciliśmy także uwagę na to, że nadal są podmioty lecznicze,
które pomimo że otrzymały zwiększone środki od NFZ, nie przekaza-
ły nic na wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.

Kolejny pilnym tematem poruszonym w trakcie spotkania, była
kwestia zbyt dużych dysproporcji pomiędzy grupami płacowymi, do
których są klasyfikowane pielęgniarki i położne. Różnice w zarobkach
mogą wynosić nawet 2 tys. zł co jest powodem niezadowolenia 
i stanowi źródło konfliktów.

Ministerstwo Zdrowia posiadając wiedzę w tym zakresie planuje
podjąć działania, które ,,spłaszczą” te dysproporcje.

18 PaźdZierniKa 2022 r. (źródło: niPiP)

NADAL 
BRAK 
ROZWIĄZAŃ

Pracodawcy w wielu podmiotach leczniczych, po 1 lipca br.
przestali uznawać kwalifikacje posiadane przez personel medyczny
– pomimo, że do 30 czerwca te same kwalifikacje były uwzględnia-
ne – tym samym degradując pracowników do niższych grup płaco-
wych.

Jaskrawym przykładem patologii w związku z nieuznawaniem
kwalifikacji przez pracodawców, jest potraktowanie pielęgniarek 
w ratownictwie medycznym, które aby móc wykonywać swoją pracę,
muszą posiadać dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub specjalizację 
w przypadku, gdzie są to kwalifikacje wymagane na danym stanowi-
sku, a mimo to niejednokrotnie zaszeregowane są do niższej grupy
płacowej.

Ustawa wpłynęła także niekorzystnie na sytuacje finansową
kadry pielęgniarskiej w opiece długoterminowej. Docierają do nas
liczne sygnały o zaczynającym się odpływie, i tak już brakujących
specjalistów.

Co więcej, w związku z brakiem zapisów prawnych o celu
zwiększonych środków kierowanych do podmiotów leczniczych,
zamiast na wynagrodzenia, wydatkowane są na inne cele, m.in.
pokrycie wysokich kosztów energii, wzrost cen utylizacji odpadów
i inflacji.

10 PaźdZierniKa 2022 r. (źródło: niPiP)

ROLA PIELĘGNIARKI 
W OPIECE
PALIATYWNEJ JEST
WIODĄCA

Pacjentem paliatywnym może być osoba w każdym wieki 
– także małe dziecko, dlatego ten obszar medycyna to pole działa-
nia zarówno dla pielęgniarek, jak i położnych.

Choć takim pacjentem często opiekuje się cały zespół terapeu-
tyczny, złożony m.in. z lekarza, psychologa czy fizjoterapeuty, to
wiodącą rolę pełni właśnie personel pielęgniarski, który w największym
stopniu pozostaje u boku pacjenta terminalnego.

Naszą rolą jest pomoc w uśmierzeniu cierpienia, zapewnienie
pacjentowi maksymalnego komfortu i zminimalizowanie niedogodno-
ści wynikających z nieuleczalnej choroby.

W Polsce ok. 6000 pielęgniarek (głównie) i położnych zajmuje
się pacjentami paliatywnymi. Są to osoby z dodatkowymi kwalifika-
cjami pozwalającymi na zapewnienie właściwej opieki takiemu
pacjentowi.

NRPiP zabiega o to, by rozszerzyć listę leków, które samodzielnie
będzie mogła ordynować pielęgniarka, bądź położna w opiece palia-
tywnej.

3 PaźdZierniKa 2022 r. (źródło: niPiP)

Nieprawidłowości w płacach pielęgniarek 
i położnych 

INSPEKCJA PRACY 
NIE MA
DOSTATECZNYCH
NARZĘDZI DO WALKI

20 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektora-
tu Pracy.

Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów
znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.

Do NIPiP docierają liczne zgłoszenia wskazujące na to, że po
wejściu nowelizacji w życie, część pracodawców przestała uwzględniać
kwalifikacje posiadane przez pielęgniarki i położone – zaszeregowując
je do niższych grup płacowych – mimo że wcześniej, przed zmianą 
w wynagrodzeniach, kwalifikacje te uznawali.

Zgodnie z deklaracjami Inspekcji Pracy, rozpoczęły się już kontro-
le w placówkach medycznych, w których zaistniało podejrzenie 
o nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń.

Równocześnie Główny Inspektorat Pracy przyznał, że nie dyspo-
nuje wystarczającymi narzędziami, pozwalającymi mu w każdym przy-
padku wymóc na pracodawcy przeszeregowanie pracownika w siatce
płac. W takich przypadkach, w celu wyegzekwowania roszczeń,
pracownikom pozostają sądy pracy.

W trakcie konsultacji projektu ustawy, NRPiP wielokrotnie
wskazywała na to, że brak zapisu o dedykowanych środkach na

informacje z nipip
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wzrost wynagrodzeń, doprowadzi do licznych nieprawidłowości 
i nadużyć.

Ponadto, brak uznania kwalifikacji posiadanych przez pielęgniar-
ki i położne, jest jednoznacznie sprzeczne z przyjętą w 2019 roku przez
rząd „Strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 
w Polsce”, której celem jest zniwelowanie niedoborów personelu
medycznego.

Mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia przychyli się do naszych
uwag i wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które zmini-
malizują skalę nieprawidłowości.

21 WrZeśnia 2022 r. (źródło: niPiP)

Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek 
i położnych

NRPiP POZYSKAŁA 
112 MLN ZŁ 

W sierpniu br. NRPiP udało się pozyskać środki na organizację
bezpłatnego kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Rekordowe 112 mln zł zostanie przeznaczone na przeszkolenie do
końca 2023 roku, 35 tys. osób w ramach kursów kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych.

18 SierPnia 2022 r. (źródło: niPiP)

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych 

NOWE 
MOŻLIWOŚCI
KSZTAŁCENIA

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian dla zawodów pielęgniarki
i położnej w Polsce. Dążenie do osiągniecia wysokich standardów 
w ochronie zdrowia, rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowa-
ne usługi medyczne czy wreszcie ambicja samych środowisk zawo-
dowych sprawiły, że obecnie pielęgniarki i położne to samodzielni
specjaliści z szerokim wachlarzem uprawnień do sprawowania opie-
ki medycznej nad pacjentem.

Z racji specyfiki wykonywanej pracy, to niejednokrotnie właśnie
pielęgniarki i położne spędzają najwięcej czasu z pacjentem, czuwając
nad przebiegiem jego leczenia i pełniąc rolę edukatora medycznego dla
niego i jego rodziny.

Zgodnie z przepisami, pielęgniarki i położne mają obowiązek aktu-
alizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych. Przepis ten ma
na calu zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej zgodnej z aktu-
alną wiedzą medyczną.

Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami dla osób wykonujących
zawód pielęgniarki lub położnej, bowiem ceny kursów podyplomo-
wych, w zależności od placówki szkoleniowej oraz tematyki, wahają się
od 500 do 4000 zł – co nawet przy rosnących zarobkach, nadal stano-
wi istotny wydatek.

15 SierPnia 2022r. (źródło: niPiP)

Postulaty NIPiP dot. Mentoringu

MINISTERSTWO
ZDROWIA
ZAINTERESOWANE
REALIZACJĄ

W przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia „Systemie
zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych
kierunkach medycznych” znalazła się m.in. instytucja mentoringu
dla osób wchodzących do zawodów pielęgniarki i położnej. To jeden
z postulatów forsowanych przez NIPiP.

Celem mentoringu jest zamortyzowanie wejścia do zawodu
nowym osobom oraz zapewnienie im wsparcia zarówno merytorycz-
nego, jak i psychologicznego przez doświadczonych pracowników 
– mentorów.

Mentorzy, odpowiedzialni za wprowadzenie od zawodu nowych
pracowników, będą za swoją dodatkową pracę wynagrodzeni finansowo.

13 liPca 2022r. (źródło: niPiP)

ZOFIA MAŁAS 
O NOWYM WZORZE
PWZ

Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających
prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania
ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumen-
tów przed podrobieniem.

Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiara-
mi zbliżona do dowodu osobistego.

Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa
i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.

Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane
przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.

Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośni-
ku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez
OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

7 liPca 2022 r. (źródło: niPiP)
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie organizuje kursy specjalistyczne
realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych w ramach Działaniu 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru

zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek 
i położnych

3. kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

4. kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

5. kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

6. kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

7. kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COViD-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek

8. kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce 
zakaźnymi dla pielęgniarek

9. kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek

10. kurs specjalistyczny Wsparcie psychologicznego pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych

11. kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego w zakresie pielęgniarstwa pulmo-
nologicznego dla pielęgniarek

12. kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek

13. kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem badań
diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii dla poło-
żnych

Uczestnicy kursów w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, skrypty, notesy, długopisy, pendrive. 
W ramach projektu otrzymują posiłki (obiad), przekąski, napoje. Przewidziane są także dodatkowe gadżety w zależności od kursu
(stetoskopy, odzież ochronna, termokubki itp.). Na kursy zapisujemy się poprzez system SMK.

W załączeniu informacja dotycząca uprawnień pielęgniarek i położnych po ukończeniu kursów specjalistycznych.
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1. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w takcie
choroby COVID-19, dla pielęgniarek

Cel kształcenia – przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego,
samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych 
z profilaktyką i opieką nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19
oraz po jej przebyciu, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego:

a) Prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie choro-
by covid-19 oraz po jej przebyciu,

b) Wykonywanie badania spirometrycznego i wstępna ocena wyni-
ku,

c) Wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych: wentyla-
cja nieinwazyjna i inwazyjna,

d) Prowadzenie określonych elementów rehabilitacji poprawiających
wydolność oddechową,

e) Prowadzenie tlenoterapii w warunkach stacjonarnych i domo-
wych,

f) Pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych, 
w tym wymazów z nosa i gardła,

g) Wystawianie skierowań: na test RT-PCR, badania diagnostyczne,
h) Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie

szczepień ochronnych,
i) Kwalifikacja osób dorosłych do szczepień ochronnych,
j) Wykonywanie szczepień ochronnych według kalendarza szcze-

pień,
k) Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, samo-

opieki, samokontroli. 2. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem 
z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi 
i wysoce zakaźnymi, dla pielęgniarek

Cel kształcenia – Przygotowanie pielęgniarki do podejmowania
samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych
w programie kursu specjalistycznego.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego:

a) Prowadzenie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjenta-
mi z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce
zakaźnymi,

b) Opracowywanie, wdrażanie, stosowanie procedur i standardów
dotyczących chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych,

c) Wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych: wentyla-
cja nieinwazyjna i inwazyjna,

d) Pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych, 
w tym wymazów z nosa i gardła,

e) Wystawianie skierowań: na testy, badania diagnostyczne,
f) Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie

szczepień ochronnych,
g) Kwalifikacja osób dorosłych do szczepień ochronnych,
h) Wykonywanie szczepień ochronnych według kalendarza szcze-

pień,
i) Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób

zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaź-
nych.

3. Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne
pacjenta i jego rodziny, dla pielęgniarek i położnych

Cel kształcenia – Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samo-
dzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wsparcia
psychologicznego pacjenta i jego rodziny.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu specjalistycznego:
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a) Ocena stanu zdrowia psychicznego pacjentów z różnych grup
wiekowych i społecznych – na podstawie badań i użycia specja-
listycznych skal,

b) Opracowywanie i prowadzenie indywidualnych programów
psychoedukacji w zaburzeniach zdrowia psychicznego z wyko-
rzystaniem różnych metod i technik relaksacyjnych,

c) Komunikowanie terapeutyczne z pacjentem i jego rodziną,
d) Zastosowanie wsparcia psychologicznego w procesie adaptacji

pacjenta i jego rodziny do choroby, jako sytuacji trudnej.

4. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem 
z chorobami układu oddechowego w zakresie
pielęgniarstwa pulmonologicznego, dla pielęgniarek

Cel kształcenia – Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania
kompleksowej opieki nad pacjentem w zakresie diagnozowania, tera-
pii i rehabilitacji chorób układu oddechowego oraz prowadzenia profi-
laktyki i edukacji zdrowotnej. 

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego:

a) Prowadzenie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
z chorobami układu oddechowego,

b) Ocena i monitorowanie skuteczności tlenoterapii na podstawie
badania podmiotowego, badania przedmiotowego oraz dostęp-
nych badań diagnostycznych,

c) Wykonywanie specyficznych procedur leczniczych: wentylacja
nieinwazyjna i inwazyjna,

d) Wykonywanie i interpretowanie wyników badań (gazometrii,
pulsoksymetrii, kapnometrii, pomiar szczytowego przepływu
wydechowego za pomocą PEF – metru),

e) Wykonywanie badania spirometrycznego i wstępna ocena wyniku,

f) Prowadzenie tlenoterapii w warunkach stacjonarnych i domowych,
g) Wykonanie inhalacji/nebulizacji z wykorzystaniem różnego typu

sprzętu,
h) Prowadzenie określonych elementów rehabilitacji poprawiających

wydolność oddechową,
i) Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, samo-

opieki i samokontroli, pacjenta w chorobach układu oddechowe-
go,

j) Pielęgnacja dróg oddechowych (kontrola wydzieliny w drogach
oddechowych, fizjoterapia klatki piersiowej, odsysanie wydzieli-
ny z dróg oddechowych, higiena jamy ustnej i nosowej).

5. Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu
krążenia, dla pielęgniarek

Cel kształcenia – Uzyskanie przez pielęgniarki profesjonalnej
wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeu-
tycznej mającej na celu poprawę jakości życia pacjentów z chorobami
układu krążenia.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego:

a) Ocena stopnia niewydolności układu krążenia, w celu ustalenia
planu edukacji, w zakresie racjonalnego odżywiania, aktywno-
ści fizycznej, zwalczania używek, radzenia sobie z nadmiernym
obciążeniem czynnikami naporowymi środowiska, zwalczania
nadwagi i otyłości,

b) Dostosowanie metod i środków edukacji do przygotowania
pacjenta i jego rodziny do samokontroli i samoopieki w chorobach
układu krążenia,

c) Udział w realizacji programów profilaktyki chorób układu krąże-
nia.



GaUdeamUs 2022/2023

Inauguracja rOku akademIckIegO 2022/2023

6 PAźDZIERNIKA 2022 R. ODBYŁA SIĘ 
XIV UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADE-

MICKIEGO 2022/2023 W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE 

Z
powodu remontów, przebudowy auli i budowy sali gimna-
stycznej, uroczystość wyjątkowo odbyła się w koszali-
ńskim Centrum Kultury 105. W inauguracji udział wzięli
przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych

oraz  zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu, władz woje-
wódzkich, samorządowych, służb mundurowych współpracujących 
z Uczelnią szkół i instytucji współdziałających z PWSZ. 

Zebranych Gości przywitał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej dr Jan Kuriata, profesor PWSZ, który w swoim prze-
mówieniu odniósł się do obecnej sytuacji społeczno-politycznej na
świecie, wspomniał o osiągnięciach uczelni, nowych kierunkach (peda-
gogika przedszkolna i wczesnoszkolna) oraz planach na przyszłość.
Swoje wystąpienie zakończył słowami skierowanymi do studentów,
życząc sukcesów w nauce, spełnienia marzeń i osiągnięcia założo-
nych celów. 

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach, podkreślili i docenili
rozwój uczelni. Zachęcali do inwestycji w edukację podkreślając, że jest
to inwestycja w przyszłość i życzyli Uczelni dalszego rozwoju.  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie Bożena Wojcikiewicz podkreśliła potrzebę kształcenia
młodej kadry, zachęcała do podejmowania kształcenia kierunkowego

i pozostawania w zawodzie, w którym można się spełniać, realizować
i rozwijać zawodowo. Z powodu deficytu kadry pielęgniarskiej priory-
tetem dla samorządu w najbliższej kadencji będzie przede wszystkim
promocja zawodu. 

– Życzę Wam, aby lata spędzone na uczelni stały się najpiękniej-
szym okresem Waszego życia – dodała na zakończenie wystąpienia.  

Podczas inauguracji dokonano immatrykulacji przedstawicieli
studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków kształcenia,
oraz odśpiewano uroczyste „Gaudeamus”. Studenci złożyli ślubowanie,
że „będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebra-
li indeksy z rąk władz Uczelni.

Inaugurację zakończył wykład dra hab. Wojciecha Stojka, prof.
PWSZ w Koszalinie pt. „Stres okiem fizjologa”, który przybliżył pojęcie
stresu i jego roli w naszym życiu.

Żeby pasja stała się 
zawodem

Inauguracja roku akademickiego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie to wyjątkowa
okazja, aby przekazać dla całej społeczności akademickiej
wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów w pracy
naukowej i dydaktycznej, by rozpoczynający się rok
akademicki 2022/2023 był czasem pomyślnym, bogatym
w sukcesy oraz nowe ciekawe doświadczenia. Natomiast
studentom i słuchaczom życzymy satysfakcji ze zdobywa-
nia wiedzy i wytrwałości w dążeniu do obranych celów.
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klUb dobrej książki

K
siążki to najprostszy sposób na naukę, rozwój, dostęp do
porad, wskazówek. Dobra książka to świetny sposób na
relaks, rozrywkę i poszerzenie horyzontów myślowych.
Sięgnijcie więc po książkę, odpłyńcie w świat ciekawej

lektury, puśćcie wodze fantazji. 
Tyle się mówi o tym, że czytanie jest ważne i nie ma złej pory na

przyjemną lekturę. 
Słowa nie zawsze nie przekładają się na czyny, ale przecież jest

wiele osób kochających czas, gdy w domu zapada cisza, a towarzystwo
ciepłego koca i kubka herbaty pasuje do ciekawej książki idealnie. Aż
grzech nie skorzystać.

Dzisiaj zachęcam Was do sięgnięcia
po lekturę książki Valerie Perrin pt.
„Życie Violette”

Książka, która mnie oczarowała sobą.
Uwiodła słowami, przyciągnęła opowie-
ścią, rozpaliła marzenia, nie-raz nie-dwa
zdruzgotała, zasiała spokój i niepokój,
dodała otuchy, wyzwoliła nadzieję.

Opisywana zwyczajność powoduje
niebotyczną nadzwyczajność tej książki.
Jej wyjątkowość i niesamowitość. To jest
książka do delektowania się słowem 
i odczuciami, jakie temu towarzyszą. Dla takich książek warto żyć.

„Życie Violette” to niezwykła podróż przez niełatwe życie zagu-
bionej, niedostosowanej dziewczyny, kobiety, żony i matki. Za wszel-
ką cenę szuka normalności i miłości w prostych rzeczach, czynno-
ściach. Violette to dziewczyna z licznymi ranami, traumami 
i nieszczęściami. Mimo wszystko odnajduje spokój w takim miejscu jak
cmentarz. 

Niezwykła opowieść, nasycona emocjami – głównej bohaterki, ale
również licznych drugorzędnymi bohaterami.

Wielu z nich, podobnie jak bohaterka, to poranieni przez życie
ludzie. W książce znajdziemy wiele myśli, cytatów – które są dodat-
kowym refleksyjnym elementem. Wśród nich, ten który wywarł na
mnie największe wrażenie:

„Trzeba się nauczyć obdarzać nieobecnością tych, którzy nie
zrozumieli znaczenia naszej obecności”. 

Polubiłam główną bohaterkę, wydaje się być ciepłą i godną
zaufania osobą. W pewnym sensie podziwiam jej lekkość bycia po tym
wszystkim, czego doświadczyła od życia. Myślę, że spokojnie może być
inspiracją dla innych kobiet.

Ze swej strony bardzo polecam!

***
Drugą pozycją godną polecenia jest trzytomowa Saga Wołyń-

ska Joanny Jax.
Joanna Jax (właśc. Joanna Jakubczak)

debiutowała w 2014 roku, w dorobku ma
ponad dwadzieścia powieści. W swoich
książkach najczęściej porusza tematykę
wojenną, niekoniecznie związaną z bezpo-
średnimi działaniami wojennymi bohate-
rów. „Głód” i „Wojna”, „Exodus” to
następujące po sobie części nowej Sagi
Wołyńskiej. Kiedy za naszą wschodnią
granicą toczy się prawdziwa wojna Jax nie
boi się pisać, że na osi historii relacje
polsko-ukraińskie miały różny wymiar…. 

Pod płaszczem obyczajowej historii
Jax serwuje swoim czytelnikom repetyto-
rium z historii polsko-ukraińskiej. Koncer-
tuje się na młodych bohaterach, którzy
wchodząc w dorosłe życie, stają w obliczu
strasznych wydarzeń, skrajnie trudnych
decyzji i ekstremalnych doświadczeń. Przy-
jaźń między Polakami i Ukraińcami istnieje,
czego dowodem jest brat Marty (Andrzej)
i Wasyl, jednak coraz częściej małżeństwa
międzynarodowościowe postrzegane są
jako mezalians; w tle mamy też prześlado-
wania Ukraińców i Żydów, a konflikt zbroj-
ny wisi w powietrzu. 

Jax nie faworyzuje żadnego z bohate-
rów, każdy z nich musi zmierzyć się z histo-
rią, fortuną i innymi ludźmi. Przez więk-
szość powieści autorka prowadzi dialog 
z czytelnikiem i wymusza odpowiedź na
pytanie: Kiedy kończy się godność czło-
wieka, a zaczyna walka o przetrwanie? 

„Wynalazek druku jest największym wydarzeniem 
w historii. To matka rewolucji. (…) 

Pod postacią drukowanego słowa myśl ludzka jest
bardziej niż kiedykolwiek niezniszczalna; jest lotna, 

nieuchwytna, wieczna.” 

– Wiktor Hugo –
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klUb dobrej książki / kondolencje

Koleżance

agacie Kwitek
z powodu śmierci

TaTY,
wyrazy szczerego współczucia

i słowa otuchy

składają 

koleżanki

z Oddziału Neonatologicznego

Szpitala Wojewódzkiego

w Koszalinie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

AGATy 
SICZEWSKIEJ

Wyrazy żalu i współczucia 
Rodzinie i bliskim

składają
Koleżanki i koledzy  

RCM 
w Białogardzie

Ze smutkiem informujemy, że odeszła od nas

AgAtA SicZewSkA
pielęgniarka

Regionalnego centrum Medycznego w Białogardzie

wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie 

w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

składa

Przewodnicząca ORPiP

Bożena Wojcikiewicz

W książkach Jax nie brakuje wątku miłosnego – w „Głodzie” jest
również obecny, momentami dominuje nad innymi i determinuje wybo-
ry bohaterów. Z drugiej strony to dla miłości bohaterowie muszą prze-
trwać, to miłość sprawia, że w całej tej krzywdzie można dostrzec jakąś
nadzieję. 

„Saga Wołyńska. Głód” pełna jest emocji i sprzeczności. To
opowieść o godności, człowieczeństwie i determinacji, by zaznać odro-
binę szczęścia. Narastające niepokoje społecznych i konflikty narodo-
wościowe zapowiadają, że tom drugi i trzeci będzie obfitował w równie
tragiczne wydarzenia, tym bardziej że Europa stoi u progu wojny.

Zapraszam do lektury.

*** 
Moja przygoda z twórczością Ałbeny

Grabowskiej trwa w najlepsze. Po repor-
tażu o bułgarskich Rodopach, niezwykle
wciągającym kryminale oraz poruszającej
rodzinnej historii trzech pokoleń kobiet,
przyszła pora na książkę – „Rzeki
płyną, jak chcą”, powieść obycza-
jową osadzoną w realiach I wojny świato-
wej.

Klara, Amelia i Róża, czyli panny Tere-
chowiczówny, to trzy siostry, z których
każda kieruje się w życiu innymi warto-
ściami i poglądami. Gdy ojciec wyruszył na wojnę, a liczba rąk do
pracy w majątku zmalała, Klara, najstarsza z sióstr, zakasała rękawy 

i przejęła część obowiązków. Amelka mimo sprzeciwu całej rodziny
podjęła decyzję, żeby zostać pielęgniarką i pomóc rannym żołnierzom.
Zaś Róża, najmłodsza panna Terechowiczówna, szczęście odnajdywała
w nowych sukienkach, zalotach, drogich upominkach i snuła marzenia
o kolejnych balach w Warszawie.

Mimo wojennej rzeczywistości, siostry Terechowiczówny wraz 
z matką i starą służącą, nie spodziewały się nadchodzących burzliwych
zmian, których zwiastunem był powrót Amelki z poślubionym na fron-
cie mężem. Przyjazd młodego małżeństwa do majątku w Niebielowie
narusza dotychczasowy, być może pozorny, porządek, tym samym
dając początek wydarzeniom, które wpłynęły na losy całej rodziny 
i każdej z sióstr z osobna.

Autorka świetnie zarysowała tło społeczne i obyczajowe, co
bardzo mi odpowiadało. Wielokrotnie spotkałam się tu z tym, co
wypada, a czego nie wypada robić pannie, narzeczonej, mężatce, dzięki
temu bardziej mogę docenić współczesną swobodę myśli i zachowań,
a jednocześnie cieszyć się z przysługujących nam, kobietom, praw.

Nie brakuje tu wiary w sny, zabobony, a jednocześnie prostej,
ludowej mądrości, którą uosabia stara gosposia Ludwiżanka.

Lektura tej książki była wspaniałą podróżą w minione czasy.
Na zakończenie nadmieniam, że wszystkie propozycje posiadam

w swojej biblioteczce i chętnie podzielę się książką.

Dorota Fenkanin
Oddział Onkologii i Chemioterapii 

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie



L
ondyn to stolica i największe miasto w  Wielkiej Brytanii.
położone w południowo-wschodniej części kraju, nad
Tamizą. Jest trzecim co do wielkości miastem Europy, po
Moskwie i Stambule, Populacja Londynu zbliża się do 10

milionów a samo miasto jest swoistym międzynarodowym tyglem,
miejscem w którym mieszają się różne wpływy, narodowości, wyzna-
nia. Znajdziemy tu każdą możliwą kuchnię i zaobserwujemy chyba
każdą istniejącą kulturę. Londyn jest jednym z niewielu miast, które
naprawdę żyją całą dobę. Nieważne o której godzinie znajdziemy się
w centrum miasta, dookoła nas będzie głośno i gwarno. Warto pokręcić
się wieczorem i zobaczyć miasto właśnie z tej strony.

Piękne miasto, warte zwiedzenia, przez wielu uważane za kultu-
ralne i rozrywkowe centrum Europy. Są  tam miejsca, które zobaczyć
trzeba koniecznie

London Eye

London Eye to jedna z najpopularniejszych atrakcji Londynu 
i wizytówek miasta nazywana diabelskim młynem. Jego wysokość to
aż 135 metrów a średnica koła wynosi 120 metrów. Razem zainstalo-
wano na nim 32 owalne przeszklone kapsuły, które mogą pomieścić do
25 osób. Pełny obrót koła trwa około 30 minut, a tym samym czas
trwania naszej przygody w diabelskim młynie zajmuje około 30 minut.
Właściwie nie znajdziemy lepszego miejsca, z którego będziemy mogli
z takiej perspektywy zobaczyć Pałac Westminsterski, Big Bena oraz
panoramę stolicy.

London Eye jest jedną z trzech budowli wybudowanych w Londy-
nie z okazji nowego tysiąclecia. Wspaniałe widoki, sięgające przy
dobrej widoczności nawet na odległość 50 kilometrów i półgodzinna
zabawa gwarantowana.

Pałac Buckingham
Podczas pobytu w Londynie koniecznie trzeba go zobaczyć.

Jest on na szczycie listy „najpopularniejszych atrakcji” Wielkiej Bryta-
nii. Jak na królów przystało siedziba ta jest największym na świecie
pałacem i znakiem rozpoznawczym stolicy. To tu odbywają się najwa-
żniejsze państwowe uroczystości. Pałac Buckingham jest oficjalną
rezydencją brytyjskich władz od 1837 roku. Pierwszą mieszkanką
dworu była królowa Wiktoria. Obecnie Buckingham to jeden z niewie-
lu na całym świecie zamieszkałych pałaców. To największy pałac
pełniący funkcję rezydencji brytyjskich monarchów. Budynek pałacu
imponuje swoim rozmiarem – na tysiącach metrów kwadratowych
zmieszczono kilkaset komnat i pomieszczeń, posiada również własną
pocztę, kino, basen, posterunek policji, teatr, gabinet lekarski i pracow-
nię jubilerską.

Imponujące są także ogrody Pałacu Buckingham, są największym
prywatnym ogrodem w Londynie. Warto również zatrzymać się na
chwilę i zobaczyć zmianę warty przed królewskim pałacem. Codzien-
nie o 11.30 wartownicy maszerują pod królewski pałac. Zwiedzanie
Pałacu możliwe jest tylko od lipca do września i wymaga wcześniej-
szego zakupu biletów. 

Monument królowej Wiktorii
Na początku XX wieku naprzeciwko Pałacu Buckingham wznie-

siono imponujący monument w hołdzie królowej Wiktorii, który jest
dziś jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w Londynie.
Mierzący 25 metrów wysokości i zakończony złotą statuą pomnik
powstawał przez ponad 20 lat. Jego projektantem był Thomas Brock.

nasze podróże
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Monument po raz pierwszy odsłonięto 16 maja
1911 roku, a prace budowlane trwały od 1901 do
1924 roku.

Na północ monumentu rozciąga się park Green
Park (Zielony Park), w którym możemy odpocząć od
tłumów turystów oraz ukryć się przed słońcem. 

Pałac Westminsterski 
i Big Ben
Miejsce, gdzie od 1066 roku koronowani są

brytyjscy królowie. Przepiękny budynek zachwyca
swą wielkością. Jeśli wierzyć legendom, za czasów
rzymskich swoją siedzibę w tym miejscu miał bóg
Apollo. Pałac Westminsterski jest siedzibą Izby
Gmin i Izby Lordów, czyli Parlamentu Wielkiej
Brytanii. Leży na północnym brzegu Tamizy przy
Moście Westminsterskim, czyli w ścisłym centrum
Londynu. Pałac jest własnością monarchy i zacho-
wuje swój pierwotny status rezydencji królewskiej
(pełni funkcję ceremonialną). Największa atrakcja
tego miejsca to wieża zegarowa Big Ben. Big Ben
słynie z dokładności i ogromnego dzwonu. Dzwo-
ni co 15 minut, a dźwięk jest słyszalny w promieniu
do 7 km.

Big Ben jest największym na świecie cztero-
stronnym zegarem i jest jednym z najbardziej znanych zabytków na
świecie. Zegar zaczął działać 7 września 1859 roku. Z technicznego
punktu widzenia Big Ben to nazwa Wielkiego Dzwonu wewnątrz
Wieży Elżbiety, która znajduje się w Westminster. W przeszłości
Westminster był niezależnym miastem. W dzisiejsze granice dzielnicy
wchodzą m.in. Pałac i Opactwo Westminsterskie oraz Pałac Buckin-
gham. Dziś większość turystów swoje pierwsze kroki w Londynie
kieruje właśnie w okolicę słynnego Pałacu Westminsterskiego. Po
zachodniej stronie Pałacu Westminsterskiego znajduje się Opactwo
Westminsterskie to jedno z najważniejszych miejsc w historii Anglii. 
W murach opactwa odbywają się koronacje władców Anglii. 

Tower Bridge
Najważniejszy most w Anglii. Historia Tower Bridge rozpoczęła

się w 1872 roku, kiedy to angielski parlament rozpatrzył projekt budo-
wy drugiego po London Bridge mostu w Londynie. Most został zbudo-

wany w stylu wiktoriańskim. Jego
konstrukcja od początku uznana została
za dzieło ówczesnej inżynierii. Most
przewieszony jest nad Tamizą, a został
tak zaprojektowany, że po podniesieniu
mogą pod nim przepływać nawet duże
statki pasażerskie. Na moście ulokowa-
no muzeum, które opowiada o historii 
i etapach jego powstania. Na górnym
pomoście znajduje się punkt widokowy,
z którego można podziwiać Tamizę.
Most zwodzony Tower Bridge jest dziś
jednym z największych symboli Londynu.
Niemałą atrakcją górnej części jest długa
na 11 metrów i szeroka na niemal 
2 metry szyba, którą umieszczono na
podłodze. Na szybie możemy stanąć 
i spojrzeć na ruch uliczny poniżej. Kiedyś
Tower Bridge był ulubionym miejscem
samobójców.

Stolica Wielkiej Brytanii przyciąga
do siebie Europejczyków. Londyn oferu-
je odwiedzającym całą masę atrakcji 
i ciekawych miejsc. Od zabytków, przez
stadiony i nowoczesne osiedla bizneso-

we, aż po muzea najwyższej klasy. Na pewno nie warto planować
odwiedzin zbyt wielu atrakcji na raz. Kolekcje londyńskich muzeów są
naprawdę obszerne i nie uda nam się w sposób zadawalający zwiedzić
na szybko wszystkich najważniejszych instytucji. Muzea to niezwykłe
i fantastyczne miejsca. Idealnie byłoby, poświęcić kilka dni na zwie-
dzanie muzealnych pomieszczeń. Polecam szczególnie Muzeum
Brytyjskie, tysiące eksponatów, skrupulatnie opisanych i przebadanych
artefaktów ze wszystkich stron świata, szklane gabloty, cisza, półmrok
i niezwykła atmosfera. Warto również zwiedzić jedną z najważniej-
szych galerii sztuki na świecie Galerię Narodową. 

Londyn może być idealnym miejscem na krótki wypad weeken-
dowy, wszystko zależy od atrakcji, które chcielibyśmy odwiedzić 
i zobaczyć. Moja przygoda z Londynem zaczęła się od miejsc, które 
w skrócie opisałam i do których z przyjemnością wracam. 

Grażyna Margas
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15 października przypada Europejski Dzień
Walki z Rakiem Piersi. Święto zostało
ustanowione przez Europejską Koalicję do Walki
z Rakiem Piersi. Ma promować badania
profilaktyczne, rzetelną wiedzę oraz czujność
onkologiczną dotyczącą nowotworów piersi.

N
ajbardziej niepokoi fakt, że rośnie liczba zgonów na
raka piersi w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje?
Eksperci nie mają złudzeń – kuleje profilaktyka. A to
właśnie dzięki regularnym badaniom można wykryć

niepokojące zmiany na wczesnym etapie. Nie potrzeba dużo  wystar-
czy co miesiąc sprawdzać stan piersi samodzielnie.

W wielu miastach odbyły się Marsze Różowej Wstążki, symboli-
zującej zmagania z jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych jaką
jest rak piersi. Także po raz pierwszy, w Koszalinie, na Rynku Staro-
miejskim stanęło Różowe Miasteczko, bogate w atrakcje, z różnymi
stoiskami wspierającymi przez organizacje, firmy i ludzi dobrej woli.
Były występy artystyczne, zaprezentowany został też projekt muralu,
przypominającego o walce z rakiem wykonany przez koszalińskiego
artystę Cukin. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie również
wspierała działania organizatorów wystawiając stoisko z modelem do
nauki samobadania piersi. Instruktażu jak prawidłowo oglądać i doty-
kowo sprawdzać piersi udzielały położne Iwona Rećko i Joanna Zieli-
ńska. Informowały również jak bardzo ważny w profilaktyce raka pier-
si oprócz regularnego badania piersi jest zdrowy styl życia, kontrolne
badania USG czy mammografia. 

Ważną częścią tego wydarzenia był panel dyskusyjny z eksperta-
mi z różnych dziedzin, m.in. z dietetykami, położną, onkologiem,
psychologiem, fizjoterapeutą.  

Z ramienia Izby wykład na temat: Samobadania piersi,  jak i kiedy
się badać? Jak prawidłowo oglądać i dotykowo sprawdzać piersi? 

Co powinno zaniepokoić? zaprezentowała Justyna Laska – położna,
wiceprzewodnicząca ORPiP w Koszalinie.

Metoda samobadania jest prosta i szybka, a przy tym niezwykle
skuteczna. A ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, o profilaktykę
raka dbajmy nie tylko w październiku, ale przez cały rok, a dokładniej
– co miesiąc!

Pierwszy marsz Różowej Wstążki w Koszalinie był zauważony 
i spełnił swoją rolę dotyczącą promowania profilaktyki raka piersi. 
To była wspaniała inicjatywa.

G. M.

„Lepiej zdążyć, niż się spóźnić”

MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI



Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem
złośliwym wśród kobiet. W Polsce stanowi ok. 25%

wszystkich zachorowań i jest odpowiedzialny za około
14% zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet.

Szacuje się, że na świecie co roku raka piersi rozpoznaje
się u 1,7 mln kobiet. Ponad 500 tys. osób umiera z jego

powodu. W Polsce raka diagnozuje się u 19 tys. kobiet co
oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się 

o chorobie, a 15 każdego dnia umiera.
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