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Przekazujemy kolejny numer naszego pisma, 
w którym prezentujemy informacje z wyda-
rzeń, które miały ostatnio miejsce.
Najczęściej poruszanym tematem w ostat-
nich miesiącach są zmiany ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pielęgniarek i położnych. Małopolska 
Okręgowa Rada jest przeciwna tak dużym 
różnicowaniu wysokości płac w środowisku 
pielęgniarek/położnych. Uważamy, że usta-
nowione siatki płac stanowią zbyt dużą dys-
proporcję, co spowodowało niezadowolenie 
i skłócenie całego środowiska. Powinniśmy jed-
nak spróbować patrzeć na to z innej strony, bowiem wzrost 
wynagrodzenia nastąpił w każdej grupie zaszeregowania. 
Największy niepokój budzi jednak fakt, że w dalszym ciągu 
na terenie naszego województwa istnieją szpitale, które nie 
zastosowały się do nowej regulacji. W niniejszym numerze 
naszego czasopisma znajdziecie Państwo pismo Pana Jaku-
ba Bydłonia Dyrektora Departamentu Dialogi Społecznego, 
w którym to wyjaśnia zapisy prawa i wskazuje, że praco-
dawca, który nie wywiązuje się z obowiązku ustalenia wyna-
grodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód 
medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, inne-
go niż pracownik wykonujący zawód medyczny co najmniej 
na poziomie określonym w ustawie, narażać się będzie na za-
rzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
z artykułu 282 § 1 Kodeksu pracy. 

24 października br. odbyło się uroczyste zakończenie Kon-
kursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski LIDER 
MAŁOPOLSKI Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopol-
sce. Miło jest nam poinformować, że Kapituła Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Małopolski wyróżniła m.in. Małopolską 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie Tytułem 
Specjalnym LIDER MAŁOPOLSKI 2020 – NAJLEPSZE PRZED-
SIĘWZIĘCIE ROKU W MAŁOPOLSCE ZA WALKĘ Z PANDEMIĄ 
COVID-19.

W dniu 25 października 2022 roku na błoniach obok Cen-
trum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się”, spotkali się przedstawi-
ciele Polskiego Czerwonego Krzyża z całej Polski oraz Ma-
łopolski, aby oddać hołd i upamiętnić osoby zasłużone dla 
Polskiego Czerwonego Krzyża, z tej okazji odbyła się uroczy-
stość sadzenia drzew upamiętniających osoby zasłużone dla 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

21 listopada br. odbyła się uroczysta Gala, na której wrę-
czono nagrody plebiscytu Hipokrates 2022. Celem plebiscytu 
medycznego było docenienie i nagrodzenie tych pracowni-
ków ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uzna-
niem pacjentów, i to nie tylko za profesjonalizm w procesie 
terapeutycznym, lecz także za kulturę osobistą i podejście 
do pacjenta. Z wielką przyjemnością informujemy, że za-
szczytny tytuł Pielęgniarka Roku Hipokrates 2022 zdobyła 

Alicja Wacławik, członek naszej Izby. Pani Alicja wy-
grała również w finale wojewódzkim. Kolejne miej-
sca w finale wojewódzkim, kategoria Pielęgniarka 
zdobyły koleżanki: Dorota Plata Szpital Specjali-
styczny im. Jędrzeja Śniadeckiego Nowy Sącz oraz 
Nikoletta Lorant-Hałoń CM Medicover Kraków /
członek MOIPiP/. Kategoria Położna: pierwsze 
miejsce Ewa Kamińska NZOZ Femina Łącko i kolej-
ne dwa Katarzyna Zielińska-Kaczor SPZOZ w Lisz-
kach /członek MOIPiP/ oraz Małgorzata Korona 
Meditum Nowy Sącz. Wszystkim Laureatom ser-
decznie gratulujemy.

W aktualnym numerze polecam artykuły do-
tyczące m.in. organizacji pracy pielęgniarek w oddziałach 
szpitalnych i roli pielęgniarki prowadzącej, zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych, na temat międzynarodowego projek-
tu GivingCare czy artykuł na temat badań w pielęgniarstwie 
z ukierunkowaniem na aktualne problemy w pielęgniarstwie 
psychiatrycznym. 

Zachęcam do lektury artykuł dotyczących aspektów praw-
nych związanych z wykonywaniem zawodu jak „pielęgniarka 
lub położna na wolontariacie” czy też „Nowe kompetencje 
i uprawnienia pielęgniarek”. 

Tadeusz Wadas
Przewodniczący MORPiP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
składam najserdeczniejsze życzenia

Zdrowych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia,

rodzinnego ciepła i wielkiej radości
oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku. 

Tadeusz Wadas
Przewodniczący MORPiP
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AKTUALNOŚCI

ZAŁąCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 2912/VII/2022 MORPIP 
Z DNIA 07 CZERWCA 2022 ROKU

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ
PRZy MAłOPOlSKIej OKRęgOWej RADZIe 
PIelęgNIAReK I POłOżNyCh W KRAKOWIe

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, 07 lipca 2022 r.

Komunikat Ministra Zdrowia

Informuję, iż dokumenty prawa wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej i diagnosty 

laboratoryjnego mogą być wydawane wg dotychczasowych wzorów wyłącznie do dnia 

12 lipca br. Natomiast po tym terminie, prawo wykonywania zawodu musi spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. 

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia finalizowane są prace, mające na celu przygotowanie 

nowych wzorów praw wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej oraz diagnosty 
laboratoryjnego w formie spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej, 
wykonanej z poliwęglanu, posiadającej zabezpieczenia zgodne z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.  

W związku z powyższym, do czasu wydania pielęgniarce, położnej lub diagnoście 

laboratoryjnemu dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru 

dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, 

położnej oraz diagnosty laboratoryjnego będzie stosowna uchwała właściwej  Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP - w przypadku pielęgniarek 

i położnych lub uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - w przypadku 

diagnostów laboratoryjnych, stwierdzająca prawo wykonywania zawodu. 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Informuję,  iż  dokumenty  prawa  wykonywa-
nia zawodu – pielęgniarki, położnej i diagno-
sty laboratoryjnego mogą być wydawane wg 
dotychczasowych wzorów wyłącznie do dnia 
12 lipca br. Natomiast po tym terminie, prawo 
wykonywania zawodu musi spełniać wymaga-
nia określone w ustawie  z dnia 22  listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych.

Obecnie w  Ministerstwie Zdrowia finalizowane są 
prace, mające na celu przygotowanie nowych wzorów 
praw wykonywania zawodu – pielęgniarki, położ-
nej oraz diagnosty laboratoryjnego w  formie 
spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfi-
kacyjnej, wykonanej z poliwęglanu, posiadającej 
zabezpieczenia zgodne z wymogami określony-

KOMuNIKAt MINIStRA ZDROWIA

mi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o doku-
mentach publicznych.

W związku z  powyższym, do czasu wydania pie-
lęgniarce, położnej lub diagnoście laboratoryjnemu 
dokumentu prawa wykonywania zawodu według no-
wego wzoru dokumentem potwierdzającym posiada-
nie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, po-
łożnej oraz diagnosty laboratoryjnego będzie stosow-
na uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych/Prezydium ORPiP – w przypadku pielę-
gniarek i położnych lub uchwała Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych – w przypadku diagnostów 
laboratoryjnych, stwierdzająca prawo wykonywania 
zawodu. 

Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu  ■ 

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, 07 lipca 2022 r.

Komunikat Ministra Zdrowia

Informuję, iż dokumenty prawa wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej i diagnosty 

laboratoryjnego mogą być wydawane wg dotychczasowych wzorów wyłącznie do dnia 

12 lipca br. Natomiast po tym terminie, prawo wykonywania zawodu musi spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. 

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia finalizowane są prace, mające na celu przygotowanie 

nowych wzorów praw wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej oraz diagnosty 
laboratoryjnego w formie spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej, 
wykonanej z poliwęglanu, posiadającej zabezpieczenia zgodne z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.  

W związku z powyższym, do czasu wydania pielęgniarce, położnej lub diagnoście 

laboratoryjnemu dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru 

dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, 

położnej oraz diagnosty laboratoryjnego będzie stosowna uchwała właściwej  Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP - w przypadku pielęgniarek 

i położnych lub uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - w przypadku 

diagnostów laboratoryjnych, stwierdzająca prawo wykonywania zawodu. 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Podstawa prawna:
• ustawa z  dnia 1 lipca 2011 r. o  samorządzie pie-

lęgniarek i  położnych (Dz. U. 2011 r. Nr 174 poz. 
1038 z późń. zm.),
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• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U.2019.r. poz.1387),

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Indywidualne zdarzenie losowe – nagłe, nie-

spodziewane, pojedyncze zdarzenie wywołane 
przyczynami zewnętrznymi, którego nie można 
było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej 
ostrożności - nagła choroba, wypadek.

2. Klęska żywiołowa – zdarzenie spowodowane 
niszczycielskim działaniem sił przyrody do których 
zalicza się: powódź, huragan, gradobicie oraz inne 
zdarzenia: pożar, wybuch gazu, itp., skutkujące 
uszkodzeniem budynku mieszkalnego lub miesz-
kania.

3. Długotrwała choroba – choroba wymagająca 
długotrwałego leczenia w  tym choroby określane 
z  medycznego punktu widzenia jako przewlekłe, 
nieuleczalne.

4. Członek rodziny – małżonek oraz zstępny pierw-
szego stopnia, pasierb, dziecko przysposobione, 
małoletni, nad którym członek samorządu spra-
wuje opiekę lub dla którego ustanowiony został 
rodziną zastępczą – do ukończenia 18 roku życia, 
a w wypadku kontynuowania nauki i braku możli-
wości samodzielnego utrzymania się - do ukończe-
nia 24 roku życia. W wypadku członków rodziny 
posiadających orzeczenie o  stopniu niepełno-
sprawności niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji przesłanka wieku jest wyłączona i pomoc może 
zostać udzielona bez względu na wiek.

5. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych (MOIPiP)–pielęgniarka 
lub położna wpisana do Okręgowego Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych prowadzonego przez MOR-
PiP w Krakowie.

§ 1
1. Fundusz Komisji Socjalnej Małopolskiej 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
tworzą środki finansowe pochodzące ze składek 
członkowskich opłacanych przez członków Mało-
polskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych 
(dalej MOIPiP), których wysokość określona jest 
w uchwale Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych.

2. Pomoc świadczona jest w formie zapomóg loso-
wych oraz zasiłków statutowych. 

3. Warunkiem otrzymania świadczeń, o  których 

mowa w  ust. 2 jest regularne opłacanie składek 
członkowskich w odpowiedniej wysokości na rzecz 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

 
§ 2

1. Komisja Socjalna wybierana jest spośród członków 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Po-
łożnych na okres trwania kadencji.

2. Z urzędu członkiem Komisji Socjalnej zostaje 
Skarbnik MOIPiP. 

3. Komisji Socjalnej przewodniczy Przewodniczący 
Komisji, którego w  razie nieobecności zastępuje 
Skarbnik MOIPiP. 

§ 3
1. Komisja Socjalna przyznaje zapomogi losowe 

w następujących sytuacjach:
a. zaistnienia długotrwałej choroby lub niepełno-

sprawności członka MOIPiP lub członka jego ro-
dziny,

b. zaistnienia indywidualnego zdarzenia losowego 
bezpośrednio dotyczącego członka MOIPiP lub 
członka jego rodziny,

c. zaistnienia klęski żywiołowej w  wyniku, której 
ucierpiał członek MOIPiP.

2. Komisja Socjalna przyznaje zasiłki statutowe 
w przypadku śmierci członka MOIPiP lub śmierci 
członka jego rodziny.

§ 4
1. Z wnioskiem o  przyznanie zapomogi losowej 

wystąpić może członek MOIPiP składając kom-
pletny i  czytelnie wypełniony wniosek zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Z wnioskiem o  przyznanie zasiłku statutowego 
zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego regu-
laminu wystąpić może osoba uprawniona tj.: czło-
nek MOIPiP, w przypadku zgonu członka MOIPiP 
członek rodziny lub rodzic członka MOIPiP.

 
§ 5

Przyznanie i wypłata zapomogi losowej wnioskodaw-
cy z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego i dłu-
gotrwałej choroby jest dochodem zwolnionym od po-
datku do kwoty uznawanej przez ustawodawcę jako 
zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 
1 pkt 26 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.
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§ 6
1. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w sie-

dzibie MOIPiP w Krakowie przy ul. Szlak 61. 
2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się podczas po-

siedzeń Komisji Socjalnej. 
3. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się nie 

rzadziej niż raz w  miesiącu a  terminy posiedzeń 
podane są na stronie internetowej w zakładce Ko-
misja Socjalna. 

4. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się 
w obecności nie mniej niż 50% liczby członków. 

5. Z posiedzeń Komisji Socjalnej sporządzany jest 
protokół.

6. Rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone na aktual-
nym druku pobranym ze strony internetowej MO-
IPiP tj. www.moipip.org.pl lub w biurze MOIPiP. 

7. Decyzja o  przyznaniu świadczeń podejmowana 
jest zwykłą większością głosów, a  w  przypadku 
równej liczby głosów decydujący jest głos Prze-
wodniczącego Komisji Socjalnej.

8. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji da-
nych wnioskodawcy w rejestrze pielęgniarek i po-
łożnych prowadzonym przez MOIPiP w Krakowie 
lub powzięcia wątpliwości co do prawidłowości 
obliczonych i  opłacanych składek członkowskich, 
a  także w  razie powzięcia innych wątpliwości 
w zakresie treści wniosku, złożonych załączników, 
braków formalnych we wniosku, Komisja So-
cjalna może przed rozpoznaniem wniosku żądać 
od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów 
i wyjaśnień.

9.  Komisja Socjalna wzywa ubiegającego się o przy-
znanie świadczenia do uzupełnienia wniosku 
w terminie 1 miesiąca.

10. Wnioski których braki formalne nie zostały uzu-
pełnione lub wnioski, co do których nie złożono 
dodatkowych wyjaśnień zgodnie z treścią wezwa-
nia Komisji Socjalnej nie podlegają rozpatrzeniu.

11. Wniosek o zasiłek statutowy lub zapomogę losową 
oparty na tych samych okolicznościach faktycz-
nych i  obejmujący to samo zdarzenie oraz zakres 
jego wystąpienia może być złożony tylko jedno-
krotnie.

12. Zapomoga losowa lub zasiłek statutowy przyznane 
na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fał-
szywych dowodów podlegają w trybie natychmia-
stowym zwrotowi w całości wraz z odsetkami usta-
wowymi za opóźnienie, liczonymi od daty wypłaty 
członkowi MOIPiP środków z tego tytułu do dnia 
zwrotu.

§ 7
1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej lub za-

siłku statutowego wnioskodawca składa:
a) osobiście w  Biurze Małopolskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,
b) za pośrednictwem poczty,
c) przez inną osobę upoważnioną przez wniosko-

dawcę na podstawie oświadczenia o  udzieleniu 
pełnomocnictwa w formie pisemnej.

2. Wnioskodawca składa wymagane dokumenty 
w  oryginale lub przedkłada kopie potwierdzone 
przez siebie za zgodność z oryginałem lub oświad-
czenie wnioskodawcy o  zgodności dokumentów 
z oryginałem. 

3. W przypadku członka MOlPiP spełniającego kry-
teria przyznania zapomogi losowej określonej w §4 
ust. 1 niniejszego regulaminu, który z  powodu 
swojego stanu zdrowia nie może sam się podpisać, 
wniosek w jego imieniu może podpisać osoba upo-
ważniona przez tego członka MOlPiP do udostęp-
nienia mu dokumentacji medycznej na podstawie 
art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta. 

 Osoba taka, poza wnioskiem i dokumentami wska-
zanymi w  niniejszym regulaminie, załącza kopię 
upoważnienia udzielonego przez członka MOlPiP 
do udostępnienia jej dokumentacji medycznej.

4. Wniosek o  przyznanie zapomogi losowej należy 
złożyć na formularzu „Wniosek o przyznanie za-
pomogi losowej”, którego wzór stanowi załącz-
nik nr 1 do niniejszego regulaminu. W zależności 
od zdarzenia do wniosku należy dołączyć następu-
jące dokumenty:
a) zaświadczenie od pracodawcy o  terminowym 

opłacaniu składek członkowskich w  odpo-
wiedniej wysokości do MOIPiP, a w przypadku 
indywidualnego odprowadzania składek po-
świadczenie z działu księgowości MOIPiP, 

b) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie 
wcześniej niż na 6 miesięcy od daty złożenia 
wniosku,

c) karty informacyjne z pobytów w szpitalu z datą 
wystawienia do 6 miesiecy od daty złożenia 
wniosku,

d) orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności 
członka rodziny,

e) dokument potwierdzający uprawnienie człon-
ka MOIPiP do zwolnienia z  opłacania składek 
członkowskich do MOIPiP na podstawie uchwa-
ły Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
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f) dokumenty wystawione nie wcześniej niż na 12 
miesięcy od daty złożenia wniosku potwier-
dzające zdarzenie powstałe na skutek działa-
nia niszczycielskich sił przyrody oraz innych 
zdarzeń tj.: fotografie, zaświadczenie z  urzędu 
gminy, od prezydenta, burmistrza miasta lub 
potwierdzenie albo protokół straży pożarnej 
lub zaświadczenie sporządzone przez rzeczo-
znawcę majątkowego w sprawie strat spowodo-
wanych: powodzią, huraganem, gradobiciem, 
pożarem, wybuchem gazu itp. dotyczącymi bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkania oraz do-
kument potwierdzający prawo ich własności.

g) w  przypadku wniosku z  danymi osobowymi 
dotyczącymi członka rodziny wnioskodawcy 
należy wypełnić klauzulę informacyjną – za-
łącznik nr 3 wyrażającą zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. 

5. W celu otrzymania zasiłku statutowego, wnio-
skodawca zobowiązany jest złożyć w  terminie 6 
miesięcy od daty zgonu członka MOIPiP lub daty 
zgonu członka rodziny wniosek o zasiłek statu-
towy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ni-
niejszego regulaminu.

Do wniosku dołącza się oryginał aktu zgonu lub jego 
kopię potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgod-
ność z oryginałem.

§ 8
1. Komisja Socjalna przyznaje zapomogę losową 

w kwocie do 1.000,00 zł. 
2. Zapomoga losowa może być przyznawana temu 

samemu wnioskodawcy nie częściej niż jeden raz 
w roku kalendarzowym. 

3. Zasiłek statutowy przyznany jest tylko jeden raz, 
temu członkowi rodziny zmarłego członka MOl-
PiP, którego wniosek wpłynie jako pierwszy.

4. Wysokość zasiłku statutowego wypłacane-
go na podstawie złożonego wniosku wynosi 
1.000,00 zł.

§ 9
1. Środki finansowe przyznane tytułem zasiłku sta-

tutowego oraz zapomogi losowej wypłacane są 
przelewem na numer rachunku bankowego wska-
zany przez wnioskodawcę we wniosku. 

2. W przypadku braku posiadania rachunku banko-
wego przyznaną kwotę wnioskodawca zobowiąza-
ny jest odebrać osobiście w siedzibie Biura MOIPiP 
w terminie 30 dni od dnia ich przyznania. 

§ 10
1. Członkowie Komisji Socjalnej oraz członkowie 

Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Po-
łożnych w Krakowie są zobowiązani do zachowa-
nia w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzy-
skanych w związku z rozpatrywanymi wnioskami 
o uzyskanie pomocy Komisji Socjalnej.

2. Członkowie Komisji Socjalnej oraz członkowie 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Po-
łożnych w  Krakowie przetwarzają dane osobowe 
uzyskane w związku z rozpatrywanymi wnioskami 
o uzyskanie pomocy na podstawie pisemnego upo-
ważnienia Przewodniczącego Małopolskiej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
jako administratora danych osobowych.

3. Obsługę kancelaryjną Komisji Socjalnej prowadzi 
Biuro MOIPiP

4. Pracownicy Biura Małopolskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są zobowią-
zani do zachowania w  tajemnicy wszelkich infor-
macji i  danych uzyskanych w  związku z  obsługą 
kancelaryjną Komisji Socjalnej.

5. Wszelka dokumentacja związana z rozpatrywany-
mi wnioskami przechowywana jest w sekretariacie, 
w  siedzibie MOIPiP w  Krakowie przy ulicy Szlak 
61 i tam archiwizowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

6.  Po wymaganym okresie przechowywania doku-
mentacja jest niszczona.

7. Dane osobowe członków samorządu oraz członków 
ich rodzin są przetwarzane na podstawie i zgodnie 
z  treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych. Klauzula o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych stano-
wi integralną część załącznika numer 1 – wniosku 
o  przyznanie zapomogi losowej oraz załącznika 
numer 2 – wniosku o przyznanie zasiłku statutowe-
go. Klauzula o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych członka rodziny wnioskującego 
o  przyznanie pomocy stanowi załącznik numer 3 
do niniejszego regulaminu.

8. Dane osób wnioskujących o  pomoc do Komisji 
Socjalnej są przetwarzane przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz działa-
jących w jej imieniu i z jej upoważnienia członków 
Komisji Socjalnej, zobowiązanych do zachowa-
nia w  tajemnicy danych w  okresie wykonywania 
w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administra-
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torem danych jest Przewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kra-
kowie. 

9. Dane osób wnioskujących o  pomoc do Komisji 
Socjalnej są przetwarzane wyłącznie w celu realiza-
cji prawidłowego wykonania zadań wynikających 
z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych oraz niniejszego regulaminu.

10. Osoby wnioskujące o  pomoc i  przekazując swoje 
dane w  formie wniosku, oświadczeń oraz przed-
stawiając dokumenty zawierające dane osobowe 
wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie za-
wartych tam danych w celu rozpoznania wniosku 
o pomoc socjalną.

11. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i  Położnych w  Krakowie oraz członkowie ich ro-
dzin, którzy podali swoje dane osobowe w związku 
ze złożonym wnioskiem mają prawo do uzyskania 
dostępu do swoich danych, żądania sprostowania 
lub usunięcia danych albo ograniczenia ich prze-

twarzania, przenoszenia danych do innego admi-
nistratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 
§ 11

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Krakowie zastrzega sobie prawo czasowego wstrzy-
mania wypłat świadczeń w zależności od środków 
finansowych pozostających w dyspozycji Komisji 
Socjalnej.
 

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulami-
nem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i  Położnych w  Krakowie lub Prezydium 
Okręgowej Rady.
 

§ 13
Regulamin obowiązuje od 7 czerwca 2022 roku.

WyNAgRODZeNIA PIelęgNIAReK 
I POłOżNyCh ZAtRuDNIONyCh W DOMACh 
POMOCy SPOłeCZNej

MOI-VII.49I .2022

Szanowna Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Minister

Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  podjęcie 
działań  mających  na  celu  weryfikację  wyso-
kości wynagrodzeń pielęgniarek  i  położnych 
zatrudnionych w domach pomocy społecznej, 
a następnie podjęcie stosownych działań, ma-
jących na celu wzrost tych wynagrodzeń. 

W dniu 17 maja 2022 roku do Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej trafił rządowy projekt ustawy o zmianie usta-

wy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w  podmiotach leczniczych oraz niektórych in-
nych ustaw. Projekt ten został przyjęty przez Sejm RP 
w dniu 26 maja 2022 roku, Zgodnie z jego treścią, mi-
nimalne wynagrodzenie pielęgniarek zatrudnionych 
w  podmiotach leczniczych wynosi od 3948 zł brutto 
(pielęgniarka lub położna z  ukończonymi studiami 
wyższymi I stopnia lub średnim wykształceniem bez 
specjalizacji) do 5418 zł brutto (mgr pielęgniarstwa 
lub położnictwa ze specjalizacją). Procedowana usta-
wa jest żywo dyskutowana w  środowisku pielęgnia-
rek i  położnych i  od początku trwania procesu legi-
slacyjnego Małopolska Okręgowa lzba Pielęgniarek 
i Położnych otrzymuje szereg telefonów od członków 
samorządu, z  prośbą o  interpretację zapisów projek-
tu ustawy. Wśród osób kontaktujących się z  MOIPiP 
bardzo często są pielęgniarki lub położne zatrudnione 
w i domach pomocy społecznej. Pytają one o to, czy ich 
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ODPOWIeDź MRIPS NA PISMO MOIPIP

MINISTERSTWO
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, 
tel. 222-500-108
https://www.gov.pl/web/rodzina; e-mail: info@mrips.
gov.pl
DPS-V. 070.252.2022.ZP

Warszawa, dnia 15.07.2022 r.

Pan
Tadeusz Wadas
Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Dotyczy: pisma MOI-VII.491.2022 w  sprawie wy-
nagrodzeń pielęgniarek i  położnych zatrudnionych 
w domach pomocy społecznej

Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiada-
jąc na ww. pismo przekazuję następujące wy-

jaśnienia. W obowiązującym stanie prawnym 
pracownicy domów pomocy społecznej pro-
wadzonych przez  jednostki  samorządu tery-
torialnego są pracownikami samorządowymi, 
a warunki ich wynagradzania regulują przepi-
sy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach  samorządowych  (Dz.U.  z  2022  r. 
poz.  530)  oraz  rozporządzenie  Rady  Mini-
strów z dnia 25 października 2021 r. w spra-
wie wynagradzania pracowników samorządo-
wych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). W sprawach 
zaś  nieregulowanych w ww.  ustawie  stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy (art. 
43 k.p.).

W kwestii finansowania pielęgniarek zatrudnionych 
w  domach pomocy społecznej planowane są zmiany. 
W celu uregulowania ich statusu Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej we współpracy z Minister-
stwem Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o  pomocy społecznej oraz ustawy o  dzia-
łalności leczniczej. Projektowane przepisy przewidu-
ją możliwość wykonywania przez dps (niezależnie 

wynagrodzenie objęte będzie ww. ustawą. Ich poważne 
obawy rodzi rysująca się ogromna dysproporcja po-
między minimalnym wynagrodzeniem, jakie uzyskują 
one w i dps-ach, a tym, jakie wypłacane będzie ich ko-
leżankom w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z treścią ww. ustawy o zmianie ustawy ma 
i będzie mieć ona zastosowanie do pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych wyłącznie w podmiotach Leczni-
czych, zatem dyrektorzy dps-ów nie będą zobowiązani 
do jej stosowania. Jednak wobec deficytu pielęgniarek 
i  położnych na rynku pracy warto pochylić się nad 
ustaleniem zawczasu zasad wynagradzania pielęgnia-
rek i położnych w tych placówkach tak, aby było ono 
atrakcyjne i nie doprowadziło do odpływu pielęgnia-
rek i położnych z tych placówek. Nadmieniam, że takie 
głosy także pojawiają się w prowadzonych rozmowach. 
Liczę, iż niniejszy postulat znajdzie akceptację i stanie 
się przyczyną podjęcia stosownych działań w tym za-
kresie. W kręgu zainteresowania Małopolskiej Okrę-

gowej lzby Pielęgniarek i  Położnych w  Krakowie są 
wszystkie pielęgniarki i  położne wykonujące zawód 
na terenie izby, nie tylko te zatrudnione w podmiotach 
leczniczych. Nie bez znaczenia pozostaje także troska 
o bezpieczeństwo pacjentów tych najstarszych i scho-
rowanych – w domach pomocy społecznej.

Kraków, dnia 13 czerwca2022.

Do wiadomości:
Wydział Zdrowia Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  ■
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od formy organizacyjnej w  jakiej działa) działalności 
leczniczej na zasadach określonych w  ustawie z  dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dps bę-
dzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowa-
dzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru.

Po wpisaniu do rejestru, dps będzie mógł podjąć 
działalność leczniczą, po spełnieniu warunków wyko-
nywania działalności leczniczej. tj:
■ dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami 

i urządzeniami;
■ zatrudnianie osób wykonujących zawód medyczny, 

np. pielęgniarek;
■ stosowania wyrobów medycznych;
■ zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-

ści cywilnej w związku z prowadzeniem podmiotu 
leczniczego.

W projektowanych przepisach przewidziano, że dps 
będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambu-

latoryjnych świadczeń zdrowotnych. Wejście w  życie 
projektowanej ustawy spowoduje konieczność ogło-
szenia postępowań przez NFZ i  zakontraktowania 
świadczeń. Całość wydatków pochodzić będzie z pla-
nu finansowego NFZ.

Projekt został w dniu 8 lipca br. skierowany do uzgod-
nień międzyresortowych i
konsultacji publicznych.

Z wyrazami szacunku
Justyna Pawlak

Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

Sprawę prowadzi: Zofia Puchlerska
E-mail: Sekretariat.DPS@mrips.gov.pl

Telefon: 538 117 280  ■

StANOWISKO PMORPIP W KRAKOWIe

Stanowisko
Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 5 września 2022 r.

W sprawie:  zasad  ustalania  wynagrodzeń 
pielęgniarek  i  położnych  w  świetle  ustawy 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniż-
szego  wynagrodzenia  zasadniczego  niektó-
rych pracowników zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 
z  dnia  26 maja  2022  r.  (Dz.U.  z  2022  l.  poz. 
1352) 

Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Krakowie krytycznie ocenia sposób, 
w  jaki świadczeniodawcy interpretują zapisy ustawy 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w  podmiotach leczniczych oraz nie-
których innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. Przyjęte 
powszechnie przez świadczeniodawców stanowisko 
jest nieprawidłowe i  niezgodne z  przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.

W pierwszej kolejności należy wyraźnie wskazać, 
iż przywołana nowelizacja ustawy nie wprowadza 
żadnych nowych procedur ustalania kwalifikacji pie-
lęgniarek wymaganych na określonych stanowiskach. 
Ustawa ta wymaga jedynie, aby pracodawcy potwier-
dzili w  umowach o  pracę istniejący w  dniu wejścia 
w  życie ustawy stan faktyczny poprzez wskazanie, 
do której grupy zawodowej określonej w  załączniku 
do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pielęgniar-
kę lub położną stanowisko pracy. W przypadku umów 
o pracę, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem 
w życie nowelizacji ustawy, tj. przed 1 lipca 2022 roku, 
spełnienie obowiązku określonego w art. 5a ww. ustawy 
sprowadza się do potwierdzenia stanu faktycznego już 
istniejącego. W praktyce, jeśli przed 1 lipca 2022 roku 
pielęgniarce lub położnej pracodawca wypłacał wyna-
grodzenie w  grupie 7 załącznika do ustawy (w  wersji 
obowiązującej do 31.08.2022), tj.  wg współczynnika 
1,05 dla pielęgniarki z  tytułem zawodowym magister 
pielęgniarstwa albo położnej z  tytułem zawodowym 
magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej za-
stosowanie w ochronie zdrowia, to od 1 lipca 2022 roku 
nie ma podstaw do tego, aby zaprzestać uznawania 
którejkolwiek z  tych kwalifikacji. Zatem po wejściu 

AKTUALNOŚCI



 
nr 48 wrzesień–październik 2022, nr 49 listopad–grudzień 2022 9        

ODPOWIeDź Z MINISteRStWA ZDROWIA

Warszawa, 03 listopada 2022 r.

DSZ.0212.983.2022.AD

Pan
Tadeusz Wadas
Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
biuro@moipip.org.pl

Szanowny Panie Przewodniczący,
w  odpowiedzi  na  wystąpienie  zawierające 
w  załączeniu  Stanowisko  Prezydium  Mało-
polskiej  Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Po-
łożnych w Krakowie z dnia 5 września 2022 r. 
w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń pie-
lęgniarek i położnych w świetle ustawy z dnia 
26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 1352),  Departament 
Dialogu  Społecznego  uprzejmie  informuje 
co następuje.

w  życie ustawy nowelizującej, taka pielęgniarka lub 
położna powinna zostać przypisana do grupy 2 i we-
dle wskazanego dla niej współczynnika winno zostać 
wyliczone jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze. 
Zasada ta obowiązuje każdą z grup i wszystkie dotych-
czas posiadane, uznawane przez świadczeniodawców 
i wynagradzane kwalifikacje.

Powyższa zasada pozostaje w bezpośrednim związ-
ku z  nałożonym na mocy przepisu art. 61 ustawy 
o  zawodach pielęgniarki i  położnej na każdą osobę 
wykonującą jeden z tych zawodów obowiązku stałego 
aktualizowania swojej wiedzy i  umiejętności zawo-
dowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Po-
siadanie przez pielęgniarki i  położne tytułu magistra 
i/lub specjalizacją stanowi o  ich wysokim poziomie 
wykształcenia oraz posiadaniu kwalifikacji i umiejęt-
ności na najwyższym poziomie, co bezwzględnie mia-
ło i ma znaczenie na etapie rekrutacji na te stanowiska 
pracy. Ponadto celem wprowadzenia dla pielęgniarek 
i  położnych obowiązku doskonalenia zawodowego 
i podnoszenia swoich kwalifikacji była dbałość o coraz 
wyższy poziom świadczonych usług. Oczywistym jest, 
iż wyższe kwalifikacje winny być wyżej wynagradzane.

Zróżnicowanie wynagrodzeń pielęgniarek i  położ-
nych ze względu na posiadane wykształcenie i  spe-
cjalizacje nie stanowi co do zasady naruszenia prawa 
do równego traktowania w  zatrudnieniu, w  szczegól-
ności prawa do jednakowego wynagrodzenia. Zasada 
wyrażona w art. 183c kodeksu pracy. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że jednakowe wynagrodzenie przy-

sługuje za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
ważności. Na sposób świadczenia pracy wpływa jed-
nak więcej czynników, niż tylko samo posiadane wy-
kształcenie czy specjalizacja. Nie każde różnicowanie 
wynagrodzenia będzie mieć charakter niedozwolonej 
dyskryminacji. Ponadto należy wyraźnie wskazać, 
iż przywołana na wstępie ustawa określa minimalne 
wynagradzanie zasadnicze, zatem pracodawca zawsze 
może pracowników zaliczonych do niższych grup wy-
nagrodzić dodatkowo za wiedzę i umiejętności zdoby-
te w  ramach kształcenia podyplomowego, staż pracy 
czy zaangażowanie w wykonywane obowiązki. 

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Małopol-
skiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kra-
kowie oczekuje, iż wnikliwa analiza przepisów prawa 
w  zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pielęgniarek i  położnych przez świadcze-
niodawców doprowadzi do stosowania przywołanej 
na wstępie ustawy w sposób zgodny z intencją ustawo-
dawcy i przepisami prawa.  ■

AKTUALNOŚCI
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Zawarty w  załączniku do ustawy z  dnia 8 czerw-
ca 2017 r. o  sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w  podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2139) – dalej zwanej: „ustawą z dnia 
8 czerwca 2017 r.”, podział na grupy zawodowe, nie-
zmiennie i od samego początku obowiązywania usta-
wy, oparty jest o kwalifikacje wymagane od pracowni-
ka na zajmowanym stanowisku. Wskazuje na to już ty-
tuł tabeli ze współczynnikami pracy zawartej w załącz-
niku do ww. ustawy: „Grupy zawodowe według kwa-
lifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”. 
Istotne znaczenie przy kwalifikowaniu pracowników 
do właściwej grupy zawodowej ma wykształcenie, nie 
tyle posiadane, co wymagane na stanowisku na którym 
zatrudniony jest pracownik. Zaszeregowanie pracow-
nika wykonującego zawód medyczny (w  tym pielę-
gniarki i położnej) oraz pracownika działalności pod-
stawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny do jednej z  grup zawodowych, odbywać 
się więc powinno w oparciu o określony przez praco-
dawcę, na gruncie regulacji zakładowej lub w umowie 
o pracę, wymóg posiadania określonego wykształcenia 
na danym stanowisku pracy (nie zaś wyłącznie w opar-
ciu o  sam fakt posiadania przez pracownika określo-
nych kwalifikacji). Pracodawca ma możliwość decy-
dowania, w  granicach określonych przepisami prawa 
(w  tym m.in. przepisami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifi-
kacji wymaganych od pracowników na poszczegól-
nych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. Nr 
151, poz. 896, z późn. zm., ale także przepisami roz-
porządzeń określających warunki realizacji świadczeń 
gwarantowanych w określonych zakresach, wydanych 
na podstawie 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.) o tym jakie wymogi mają spełniać oso-
by zatrudnione w  podmiocie leczniczym przez niego 
zarządzanym, pod warunkiem, że zapewni udzielanie 
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wyko-
nujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania 
zdrowotne określone w  odrębnych przepisach (art. 
17 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej – Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 
z późn.zm.), a także że podejmowane przez niego jako 
pracodawcę czynności mieścić się będą w  granicach 
norm określonych przepisami prawa pracy.

Proces określania kwalifikacji wymaganych na zaj-

mowanym stanowisku pracy nie ma bowiem charak-
teru dowolnego i  powinien znajdować uzasadnienie 
w  faktycznej organizacji pracy w  danym podmiocie 
leczniczym, odpowiadać wymogom wynikającym 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
musi przebiegać zgodnie z ogólnymi normami prawa 
pracy regulującymi zasady kształtowania treści sto-
sunku pracy poszczególnych pracowników.

Biorąc pod uwagę powyższe pracodawca, który 
ponosi odpowiedzialność za kształtowanie pozio-
mu wynagrodzeń i  ich konkretną strukturę w  danej 
placówce musi w  każdym przypadku stwierdzić, czy 
przyporządkowanie danego pracownika do określonej 
grupy zawodowej z załącznika do ustawy z 8 czerwca 
2017 r. nie skutkuje po jego stronie obowiązkiem wy-
konania określonych czynności z zakresu prawa pracy.

Sprawdzenie to jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy 
proces przyporządkowywania pracowników do okre-
ślonych grup z  załącznika do ustawy odbywał się już 
w latach poprzednich, a kryterium tego przyporządko-
wania pozostaje od 2017 r. niezmienione. Od samego 
początku obowiązywania ustawy z  dnia 8 czerwca 
2017 r., załącznik do ustawy określający współczynni-
ki pracy zawierał podział na grupy zawodowe według 
kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowi-
sku. Zatem określanie należnego współczynnika pracy, 
a  tym samym gwarantowanego poziomu najniższego 
wynagrodzenia, zgodnie z  kwalifikacjami wymaga-
nymi na danym stanowisku pracy obowiązywało już 
w latach poprzednich, również w odniesieniu do pod-
wyższania wynagrodzeń zasadniczych od lipca 2021 r. 
na mocy poprzedniej nowelizacji, tj. ustawy z  dnia 
28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W celu uniknięcia w  przyszłości sytuacji, w  której 
powstaje wątpliwość co do faktycznej treści stosunku 
pracy w zakresie kwalifikacji wymaganych na stanowi-
sku pracy zajmowanym przez pracownika (a  od któ-
rych zależy tak istotny element stosunku pracy jak 
wynagrodzenie zasadnicze), ustawodawca wprowa-
dził do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. przepis art. 5a, 
zgodnie z którym: „Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie 
o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny 
lub pracowników działalności podstawowej, innych 
niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wska-
zuje się, do której grupy zawodowej określonej w  za-
łączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez 
pracownika stanowisko pracy.”

AKTUALNOŚCI
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Tadeusz Wadas

Przewodniczący

Małopolskiej Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych

biuro@moipip.org.pl

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na wystąpienie zawierające w załączeniu Stanowisko Prezydium 

Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 5 września 

2022 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w świetle 

ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352), Departament Dialogu 

Społecznego uprzejmie informuje co następuje.

Zawarty w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139) – dalej zwanej: „ustawą z dnia 8 

czerwca 2017 r.”, podział na grupy zawodowe, niezmiennie i od samego początku 

obowiązywania ustawy, oparty jest o kwalifikacje wymagane od pracownika na 

zajmowanym stanowisku. Wskazuje na to już tytuł tabeli ze współczynnikami pracy 

zawartej w załączniku do ww. ustawy: „Grupy zawodowe według kwalifikacji 

Jednocześnie na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 
26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw, podmiot 
leczniczy, który jest pracodawcą został zobowiązany 
do wskazania w umowie o pracę każdego pracownika 
objętego ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r., pozosta-
jącego w zatrudnieniu na dzień 1 lipca 2022 r., infor-
macji o  grupie zawodowej, do której pracownik po-
winien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami 
wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Jeże-
li wskazanie w umowie o pracę pracownika wykonu-
jącego zawód medyczny lub pracownika działalności 
podstawowej, innego niż pracownik wykonujący za-
wód medyczny, do której grupy zawodowej określo-
nej w załączniku do ustawy zaliczone jest zajmowane 
przez pracownika stanowisko pracy, będzie powodo-
wało istotną zmianę wynikających z  umowy warun-
ków pracy i  płacy, pracodawca będzie zobowiązany 
do dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie 
art. 42 Kodeksu pracy. Wypowiedzenie zmieniające 
polega na jednoczesnym wypowiedzeniu pracowni-
kowi dotychczasowych warunków pracy i  płacy oraz 
zaproponowaniu nowych warunków, a  dodatkowo 
w przypadku gdy umowa o pracę zawarta jest na czas 
nieokreślony, powinno zawierać uzasadnienie. Ko-
nieczność dokonania wypowiedzenia zmieniającego 

zachodzi w  przypadku istotnej zmiany wynikających 
z  umowy warunków pracy i  płacy (np. zmiana zaj-
mowanego stanowiska, wysokości wynagrodzenia, 
wymiaru etatu, miejsca wykonywania pracy). Należy 
przy tym podkreślić, że ocena czy w konkretnym przy-
padku zachodzi konieczność wykonania przez praco-
dawcę określonych czynności z  zakresu prawa pracy 
wymaga każdorazowej oceny stanu faktycznego.

Podsumowując należy raz jeszcze podkreślić, 
że przyporządkowanie pracownika do grupy zawodo-
wej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym 
stanowisku, o  której mowa w  załączniku do ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r., powinno zostać przepro-
wadzone przez pracodawcę zgodnie z przepisami pra-
wa. Kontrola wykonywania przepisów ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. została powierzona Państwowej 
Inspekcji Pracy. Pracodawca, który nie wywiązuje się 
z  obowiązku ustalenia wynagrodzenia zasadnicze-
go pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny co najmniej 
na poziomie określonym w ustawie, narażać się będzie 
na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko pra-
wom pracownika z artykułu 282 § 1 Kodeksu pracy.

Z poważaniem
Jakub Bydłoń

Dyrektor  ■

AKTUALNOŚCI

Gala  odbyła  się  w  gościnnych  murach  Mu-
zeum  Sztuki  i  Techniki  Japońskiej  Manggha 
w Krakowie dnia  21  listopada br. W  imieniu 
„Gazety  Krakowskiej”  nagrodzonych  hono-

hIPOKRAteS 2022
WIELKA GALA W KRAKOWIE. LAUREACI ODEBRALI NAGRODY.
► opracowała Anna Polonek

rowali Grzegorz Nowosielski, prezes Zarządu 
Polska Press Oddział Krakowie i Piotr Rąpalski, 
zastępca  redaktora  naczelnego  „Gazety  Kra-
kowskiej”.
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TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Celem plebiscytu medycznego było docenienie i  na-
grodzenie tych pracowników ochrony zdrowia, którzy 
cieszą się największym uznaniem pacjentów, i  to nie 
tylko za profesjonalizm w  procesie terapeutycznym, 
lecz także za kulturę osobistą i  podejście do pacjen-
ta. O  przyznaniu tytułu w  plebiscycie Hipokrates 
2022 w powiatach i w finale wojewódzkim a następnie 
na szczeblu krajowym zadecydowało głosowanie Czy-
telników. Ochrona zdrowia nie mogłaby funkcjonować 
bez pielęgniarek, położnych, które odgrywają znaczącą 
rolę w zespole terapeutycznym. To właśnie One towa-
rzyszą człowiekowi od narodzin po życia kres.
 W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych, 
Przewodniczący Tadeusz Wadas i Wiceprzewodniczą-
ca Iwona Malinowska-Lipień, honorując specjalnymi 
wyróżnieniami pielęgniarki i  położne. Z wielką przy-
jemnością informujemy, że zaszczytny tytuł Pielęgniar-
ka Roku Hipokrates 2022 zdobyła Alicja Wacławik, 
członek naszej Izby. Sama o Sobie mówi tak: Mieszkam 
Mszana Dolna . Pracuje w Szpital Miejski Rabka Zdrój. 
Jestem oddziałową oddziału medycyny paliatywnej. 
Mam ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej „Człowiek jest najlepszym lekarstwem dla 
człowieka’’. Tu na tym oddziale to motto ma swoje od-
zwierciedlenie. Współpraca całego zespołu , empatia, 
intuicyjne poczucie etyki – to główne wartości mają 
tu istotne znaczenie. Siła dotyku, uśmiechu, miłego sło-
wa, wysłuchanie, szereg komplementów, akt najmniej-
szej troski wpływa pozytywnie na te ostatnie momen-
ty życia spowodowane ciężką, nieuleczalną chorobą. 
Kiedy decydujesz się zostać pielęgniarką, podejmujesz 

najważniejszą decyzję w swoim życiu. Nie zawsze bę-
dziemy wiedzieć czyje życie dotknęliśmy i polepszyli-
śmy dzięki naszej trosce, ponieważ działania mają cza-
sami nieprzewidziane konsekwencję, ale najważniej-
sze jest to, że działamy i  troszczymy się. „Kiedy życie 
daje Ci sto powodów do płaczu, pokaż mu że masz sto 
powodów do uśmiechu’’. Pani Alicja wygrała również 
w  finale wojewódzkim. Kolejne miejsca w  finale wo-
jewódzkim, kategoria Pielęgniarka zdobyły koleżanki: 
Dorota Plata Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śnia-
deckiego Nowy Sącz oraz Nikoletta Lorant-Hałoń 
CM Medicover Kraków /członek MOIPiP/. Kategoria 
Położna: pierwsze miejsce Ewa Kamińska NZOZ Fe-
mina Łącko i kolejne dwa Katarzyna Zielińska-Kaczor 
SPZOZ w Liszkach /członek MOIPiP/ oraz Małgorza-
ta Korona Meditum Nowy Sącz.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

źródło: https://gazetakrakowska.pl/, 
https://dziennikpolski24.pl/  ■
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24 października br. odbyło  się uroczyste za-
kończenie  Konkursu  Stowarzyszenia  Gmin 
i  Powiatów  Małopolski  LIDER  MAŁOPOLSKI 
Najlepsze  Przedsięwzięcie  Roku  w Małopol-
sce.  Na  zaproszenie  Kazimierza  Barczyka, 
przewodniczącego SGiPM oraz prof.  Jerzego 
Lisa, Rektora AGH do prestiżowej Auli Akade-
mii  Górniczo-Hutniczej  przybyli  przedstawi-
ciele  ponad  30 wyróżnionych  instytucji,  firm 
i przedsięwzięć.

Miło jest nam poinformować, że Kapituła Stowarzy-
szenia Gmin i  Powiatów Małopolski wyróżniła m.in. 
Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i  Położnych 
w Krakowie Tytułem Specjalnym LIDER MAŁOPOL-
SKI 2020 – NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ROKU 
W MAŁOPOLSCE ZA WALKĘ Z PANDEMIĄ CO-
VID-19.
Wyróżnienie to skierowane jest do wszystkich Pie-
lęgniarek i  Położnych toczących walkę z  pandemią 
na pierwszej linii frontu. Serdecznie gratulujemy Ko-
leżankom i Kolegom.

źródło: http://www.sgpm.krakow.pl/  ■

ZAKOńCZeNIe KONKuRSu SgiPM 
lIDeR MAłOPOlSKI
► opracowała Anna Polonek
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Zachowanie  zdrowia  i  utrzymanie  życia  nie 
są  możliwe  bez  prowadzenia  różnorodnych 
form  opieki  nad  człowiekiem.  Pielęgnowa-
nie zawsze towarzyszyło ludziom, aż zostało 
sformalizowane i stało się zawodem. Na prze-
strzeni wieków zmieniała się  jednak rola za-
wodowa  pielęgniarki,  od  roli  charytatywnej, 
usłużnej  i pomocniczej poprzez  rozwój pro-
fesjonalnego kształcenia zawodowego do sa-
modzielności  w  profesji.  Obecnie  w  Polsce 
zawód  pielęgniarki  jest  samodzielnym  za-
wodem medycznym, dlatego pielęgniarstwo 
XXI  wieku  zmierza  do wykonywania  działań 
autonomicznych, skoncentrowanych na pod-
miocie  opieki,  rozszerza  zakres  kompetencji 
i  samodzielności  pielęgniarki,  tym  samym 
zwiększając  jej  odpowiedzialność  za  proces 
podejmowania  decyzji  i  za  działania  z  nich 
wynikające.

Pielęgniarka odgrywa rolę pielęgnacyjną, terapeu-
tyczną, profilaktyczną, edukacyjną, rehabilitacyjną, 
diagnostyczną i  promującą zdrowie. Jest praktykiem, 
teoretykiem i badaczem w swojej profesji. Wykonywa-
nie zawodu to również kierowanie i zarządzanie zespo-
łami pielęgniarskimi [1].
Model pielęgniarki XXI wieku cechuje:
■ Profesjonalizm zawodowy określony wiedzą, 

umiejętnościami, postawą zawodową oraz umie-
jętnością zarządzania ryzykiem. 

■ Dążenie do kształcenia ustawicznego w kontekście 
zagwarantowania społeczeństwu profesjonalnego 
podejścia do opieki, rozwijania praktyki dla bez-
pieczeństwa środowiska pracy i  pacjenta oraz na-
uki. 

■ Elastyczność wobec zmian otoczenia – innowa-
cyjne podejście do zmiany w opiece i zarządzaniu 
praktyką pielęgniarską. 

■ Wdrażanie innowacji dla zwiększenia jakości opie-
ki i ekonomizacji usług.

ORgANIZACjA PRACy PIelęgNIAReK 
W ODDZIAłACh SZPItAlNyCh – ROlA 
PIelęgNIARKI PROWADZąCej 
►  Irena Milaniak

■ Umiejętność podejmowania decyzji i  formuło-
wania wniosków na podstawie badań klinicznych 
(Evidence Based Nursing).

■ Wyrażania własnej opinii poprzez myślenie reflek-
syjne.

■ Umiejętne komunikowanie się z  otoczeniem oraz 
umiejętność pracy w  zespole terapeutycznym. 
Praca zespołowa to najważniejszy element za-
pewnienia bezpieczeństwa pacjentom poprzez 
dzielenie się wiedzą, dyskusję kliniczną i wprowa-
dzanie wspólnie wypracowanych innowacji czy też 
transferu wiedzy. 

Koncepcja pielęgniarki prowadzącej (ang. char-
ge nurse) na świecie.
Bezpieczeństwo opieki jest oparte na normach i war-
tościach, które składają się na kulturę bezpieczeństwa 
organizacji. Zachowania związane z bezpieczeństwem 
pacjenta są modelowane przez liderów pielęgniarstwa 
oraz zespoły terapeutyczne i  są silnym czynnikiem 
wpływającym na wyniki procesu terapeutycznego 
pacjentów. Słaba kultura bezpieczeństwa organizacyj-
nego, brak przestrzegania zasad bezpiecznej opieki 
przyczynia się do niekorzystnych wyników i  zdarzeń 
niepożądanych u  pacjentów w  tym infekcji miejsca 
operowanego, upadków, wysokiej śmiertelności, od-
leżyn, błędów związanych z administrowaniem leków 
jak również skarg pacjentów. Kultura bezpieczeństwa 
wpływa również na wyniki pracowników, takie jak 
chęć pozostania w  miejscu zatrudnienia, wypalenie 
zawodowe, czy absencję chorobową w pracy [2]. 

W różnych systemach opieki zdrowotnej pielęgniar-
ka prowadząca jest członkiem zespołu liderów. Histo-
rycznie określana jako „siostra” (sister), „pielęgniarka 
przełożona” (charge nurse) lub naczelna pielęgniarka 
(head nurse). O konieczności wprowadzania pielę-
gniarki prowadzącej wspominała już Florencja Nigh-
tingale. Wg F. Nightingale pielęgniarka prowadząca 
musi być bardziej odczuwana niż słyszana. Musi spra-
wować władzę bez pozorów jej wykonywania. Ponad-

TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
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to musi być postrzegana jako sprawiedliwa i  szczera, 
patrząca w  obie strony. Nie powinna być poruszona 
prośbami, upodobaniami czy niechęcią, ale tylko spra-
wiedliwością i rozsądkiem. Powinna pamiętać i nie za-
pominać o  potrzebach tych, za których jest odpowie-
dzialna [3]. Ta wysoce złożona, hybrydowa rola obej-
muje zarówno eksperta klinicznego, jak i  komponent 
przywódczy. Pielęgniarki prowadzące mają co najmniej 
jeden poziom przywództwa pielęgniarskiego nad sobą, 
zwykle pielęgniarkę oddziałową i są najbliższym prze-
łożonym podczas każdej zmiany dla pielęgniarki bez-
pośredniej opieki (odcinkowej) [4]. Nadzorują opiekę 
nad pacjentem świadczoną zarówno przez personel 
pielęgniarski jak i pomocniczy. Pielęgniarki prowadzą-
ce zarządzają procesami z obszaru opieki nad pacjen-
tem poprzez zmianę np. reagowanie na aktualne pro-
blemy, budowanie relacji i komunikacji. Ich obowiązki 
obejmują zarządzanie personelem (przypisanie pacjen-
ta do pielęgniarki, ang. nurse-patient assignments), 
przyjęcia i  wypisy, koordynację działań w  obszarze 
opieki nad pacjentem, rozwiązywanie konfliktów i uła-
twianie rozwiązywania skarg pacjentów. W przypadku 
nieobecności pielęgniarki oddziałowej pielęgniarki 
prowadzące są głosem przywódczym dla pielęgniarek 
odpowiedzialnych za bezpośrednią opiekę jak również 
personelu pomocniczego oddziału. W wielu szpitalach 
pielęgniarka prowadząca jest obecna nawet wtedy, gdy 
pielęgniarka oddziałowa jest w  pracy [5,6]. Literatura 
dotycząca pielęgniarek prowadzących sięga czterdzie-
stu lat wstecz, chociaż ich rola w  Stanach Zjednoczo-
nych nie została w pełni zdefiniowana. Wiele publikacji 
wskazuje, że działają one w podwójnej roli obejmującej 
zarówno elementy administracyjne, jak i kliniczne. 

Definicja
Pielęgniarka prowadząca jest „kierownikiem oddziału 
tzw. pierwszej linii pod nieobecność pielęgniarki od-
działowej lub w połączeniu z nią, zarządzając przepły-
wem pacjentów, personelem, problemami pacjentów 
i  ich rodzin, sprawami międzyoddziałowymi i  mnó-
stwem innych procesów administracyjnych [6].

Pielęgniarka prowadząca jest dyplomowaną pie-
lęgniarką oddziału odpowiedzialną za zarządzanie 
i  nadzór nad bieżącą działalnością oddziału i  świad-
czoną opieką [7]. 

Rola pielęgniarki prowadzącej polega na „interak-
cji między pielęgniarką a  osobą, rodziną lub grupą, 
z  uwzględnieniem procesów decyzyjnych, które pro-
wadzą do doświadczeń związanych z  opieką oraz za-
rządzania środowiskiem interakcji [8]. 

Pielęgniarka prowadząca ma dopilnować, aby bie-
żące obowiązki zostały wykonane, problemy zostały 
rozwiązane, a pacjenci mieli odpowiednią opiekę [9].

Kompetencje pielęgniarki prowadzącej zostały 
przedstawione na ryc. 1 [6,10]. 

Organizacyjne 
Nawigowanie i działanie 
w ramach ról i obowiązków 
jednostki i szpitala.

Techniczne/kliniczne 
Opieka nad pacjentem 

i umiejętności 
techniczne.

Umiejętności 
w zakresie relacji 
międzyludzkich 
Interakcje z personelem 
i pacjentem.

Krytyczne myślenie 
Podejmowanie decyzji 

i rozwiązywanie 
problemów.

Ryc. 1. Kompetencje pielęgniarki prowadzącej 

Rolę pielęgniarki prowadzącej i  różnice w  zakresie 
obowiązków w różnych krajach przedstawiono w Ta-
beli 1. 

Kraj Zakres obowiązków

Anglia ■ Utrzymanie bezpieczeństwa pa-
cjentów 

■ Przestrzeganie standardów i/lub 
zasad opieki nad pacjentem.

Stany 
Zjednoczone

■ Tworzenie sieci bezpieczeństwa 
(pacjent, personel) 

■ Monitorowanie jakości opieki
■ Wskazywanie drogi (doradztwo 

w  praktyce klinicznej, kierowa-
nie zespołem, dawanie przykła-
du, kierowanie podejmowaniem 
decyzji)

■ Układanie puzzli (łączenie 
wszystkiego w  całość, koordy-
nowanie opieki, utrzymywanie 
więzi opartych na współpracy)

■ Zarządzanie przepływem (rów-
noważenie personelu, utrzyma-
nie tempa pracy)

Kompetencje 
pielęgniarki 
prowadzącej
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■ Różnicowanie (docenianie roli, 
określanie wartości)

■ Gaszenie pożarów (osoba kon-
taktowa z  pierwszej linii, odpo-
wiadanie na telefony, bieżące 
rozwiązywanie problemów)

■ Uszczęśliwianie pacjentów (wy-
słuchiwanie obaw, promowanie 
satysfakcji pacjentów

Holandia ■ Lider pierwszej linii
■ Rola hybrydowa: kliniczna i  za-

rządcza
■ Prowadzenie obchodów pielę-

gniarskich

Kanada ■ Nadzorowanie pracy pielęgnia-
rek odcinkowych i  personelu 
pomocniczego 

■ Utrzymanie pracy zespołowej 
■ Przydział pacjentów
■ Coaching i  mentoring nowo 

przyjętych pracowników

Szwecja ■  Nadzorowanie jakości opieki 
nad pacjentem, 

■ Udzielanie wsparcia personelowi,
■ Kierowanie zespołem oraz przy-

dzielanie pracy i zasobów na wy-
znaczone zmiany. 

■ Radzenie sobie z nieprzewidzia-
nymi zdarzeniami czy w  sytu-
acjach kryzysowych

■ Dostosowywanie się do nowych 
sytuacji.

Tabela 1. Rola pielęgniarki prowadzącej w różnych krajach [11, 6, 7, 
12, 13, 14]

Główne zadania i  umiejętności pielęgniarki prowa-
dzącej:
■ Bieżące zarządzanie pracownikami.
■ Bieżące podejmowanie decyzji 
■ Delegowanie opieki i przydzielanie pracy
■ Utrzymanie bezpieczeństwa pacjentów 
■ Przestrzeganie standardów i/lub zasad opieki nad 

pacjentem
■ Rozwiązywanie problemów 
■ Umiejętności komunikacyjne.
■ Wielozadaniowość

■ Integracja wiedzy i umiejętności

Wymagania
■ Min. pielęgniarka ze stopniem magistra pielęgniar-

stwa.
■ Przebyte szkolenie w  zakresie pełnienia funkcji 

pielęgniarki prowadzącej. 
■ Odbyte szkolenie specjalizacyjne wg działalności 

podstawowej oddziału. 

Przygotowanie pielęgniarki prowadzącej
Odpowiedzialność za dyżur dla początkujących pie-
lęgniarek sprawujących tę funkcję jest sytuacją stre-
sującą. Może powodować też niepokój i  niepewność. 
Zwraca się więc uwagę na potrzebę przygotowania 
i odpowiedniego treningu np. poprzez symulację me-
dyczną czy dedykowane treningi rozwijające zdolno-
ści przywódcze i  sprężystość psychiczną (resilence) 
[9,15]. Symulacja medyczna jest dobrze ugruntowaną 
metodą nauczania w  kształceniu kadr medycznych, 
wykorzystywaną również w  pielęgniarstwie. Przygo-
towuje do wykonywania zadań bez ryzyka, w  środo-
wisku, w  którym mogą występować błędy. Jest meto-
dą nauczania klinicznego i  umiejętności krytycznego 
myślenia, komunikacji i  interakcji zespołowych [16]. 
Elementy, które powinny podlegać treningowi: 
■ Otrzymywanie informacji o stanie zdrowia wszyst-

kich pacjentów, w  tym szczególnie o  trudnych 
przypadkach 

■ Przydziały personelu
■ Gotowość do przyjęcia pacjenta w trybie pilnym
■ Wezwanie odpowiednich służb (kierownik zmia-

ny, dyżurny farmaceuta, personel konserwacyjny, 
zespół reanimacyjny)

■ Przekazywanie raportu do pielęgniarki oddziało-
wej czy pielęgniarki prowadzącej kolejnej zmiany 
dotyczącego stanu oddziału.

Jak wskazują wyniki metoda symulacji w  przygo-
towaniu pielęgniarek prowadzących jest skuteczna, 
wzmacnia umiejętności oraz kompetencje w praktyce 
pielęgniarskiej, poprawia jakość opieki pielęgniarskiej 
[17,18].

Doświadczenia własne 
We wrześniu 2021 roku w Krakowskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Jana Pawła II wprowadzono funkcję 
pielęgniarki prowadzącej na wszystkich oddziałach 
szpitalnych określając zakres uprawnień i obowiązków 
(Ryc.2).

Zakres uprawnień i  obowiązków został określony 
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na podstawie przeglądu dostępnej literatury oraz wła-
snych doświadczeń pielęgniarskiej kadry zarządzającej. 

Formalne wdrożenie organizacji pracy oparte 
na funkcji pielęgniarki prowadzącej było poprzedzone 
konsultacjami z pielęgniarską kadrą zarządzająca oraz 
pilotażem na wybranych oddziałach. W założeniach 
funkcję tę pełni pielęgniarka wyznaczona przez pielę-
gniarkę oddziałową posiadająca tytuł magistra i  spe-
cjalizację w  dziedzinie pielęgniarstwa lub najdłuższy 
staż na danym oddziale. 

Poniżej zostały zebrane opinie pielęgniarek z  róż-
nych poziomów opieki nad pacjentem w  zakresie 
funkcji pielęgniarki prowadzącej w  praktyce na Od-
dziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i  Chi-
rurgii Onkologicznej z  Pododdziałem Rehabilitacji. 
Wywiadu udzieliła pielęgniarka oddziałowa mgr Anna 
Zając wraz z zespołem pielęgniarskim. 

Pielęgniarka oddziałowa 
IM: Czy wprowadzenie funkcji piel. prowadzą-
cej usprawniło pracę na Pani oddziale?
PO: Wprowadzenie roli pielęgniarki prowadzącej 
w  dużej mierze usprawniło pracę w  oddziale, szcze-
gólnie wówczas, kiedy nie jest już obecna pielęgniarka 
oddziałowa a  należy podjąć decyzję o  przeniesieniu 
na inny odcinek czy kohortacji pacjentów. Po dokona-
niu zmian i podjętych decyzjach, w razie wątpliwości 
pielęgniarka prowadząca informuje pielęgniarkę od-
działową. 

Ponadto pielęgniarka oddziałowa przekazuje ważne 
informacje pielęgniarce prowadzącej dotyczące planu 
pracy dnia tj. przyjęcia pacjentów na dany odcinek, 
przekazanie pacjentów na inny odcinek czy wypisanie 
pacjentów. Zawsze brakowało na moim oddziale oso-
by wspierającej piel oddziałową podczas jej nieobec-
ności, która jest na pierwszej linii, jeśli chodzi o prze-
pływ informacji.

IM: Jakie kwalifikacje/kompetencje/umiejętno-
ści/cechy Pani zdaniem powinna posiadać pielę-
gniarka prowadząca?
PO: największym doświadczeniem w pracy na oddzia-
le, która wyróżnia się wiedzą i umiejętnością radzenia 
sobie w  sytuacjach kryzysowych, jak i  umiejętnością 
pracy w zespole oraz jest specjalistką w dziedzinie pie-
lęgniarstwa. Ponadto powinna być osobą komunika-
tywną, która potrafi dzielić się swoją wiedzą, a jej do-
świadczenie jest wsparciem dla młodszych koleżanek

IM: Jaką rolę pełni pielęgniarka prowadząca 

na Pani Oddziale?
PO: Na jednym z odcinków oddziału piel. prowadzą-
ca koordynuje ruch chorych (wolne łóżka po wypisie), 
informuje pielęgniarkę oddziałową o  stanie zdrowia 
pacjentów nowoprzyjętych lub w  przypadku nie-
obecności pielęgniarki oddziałowej przenosi chorego 
na inny odcinek. Komunikuje się z  pielęgniarkami 
prowadzącymi na innych odcinkach. Nadzoruje po-
moc opiekunek medycznych w  wykonywaniu czyn-
ności higieniczno – pielęgnacyjnych czy transportu 
chorego na blok operacyjny lub na odpowiednie ba-
danie specjalistyczne. Ponadto zgłasza brakujące leki 
dla pacjentów nowoprzyjętych.

IM: Czy pielęgniarki prowadzące są rotowane 
na Pani Oddziale?
AZ: Na moim oddziale pielęgniarki prowadzące 
są rotowane. Ze względu na doświadczenie, wiedzę 
i umiejętności koleżanek, chcę docenić zaangażowanie 
w pracę oddziału większość mojego zespołu, ponieważ 
w większości koleżanki posiadają taką cechę jak umie-
jętność koordynacji działań na oddziale i w większości 
są specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarka prowadząca
IM: Jakie ma Pani doświadczenie zw. z  pełnie-
niem tej funkcji na oddziale, co jest najtrud-
niejsze w tej roli. Czy ta funkcja jest potrzebna 
na oddziale? 
PP: Często pełnię na dyżurze rolę pielęgniarki pro-
wadzącej i  zauważyłam, że ma to znaczący wpływ 
na organizację czasu pracy na oddziale. Skończyły się 
zbędne telefony do pielęgniarki oddziałowej, wszystko 
załatwiamy pomiędzy pielęgniarkami prowadzącymi 
na poszczególnych odcinkach.
Uważam, że rola pielęgniarki prowadzącej jest potrzeb-
na, upłynnia pracę na oddziale i przepływ informacji, 
zwiększyła się również koordynacja pracy opiekunek 
medycznych przez to wydaje się jest bezpiecznie dla 
chorych i dla personelu. 

Pielęgniarka 
IM: Jaką rolę pełni pielęgniarka prowadząca 
na Pani Oddziale i jakie cechy powinna mieć?
P: Pielęgniarka prowadząca na moim oddziale ko-
ordynuje przepływ pacjentów, zgłasza brakujące leki 
i  na bieżąco informuje piel. oddziałową o  zmienia-
jącym się stanie zdrowia pacjentów na oddziale. Po-
winna być przede wszystkim osobą komunikatywną, 
ponadto uprzejmą, ale i stanowczą oraz powinna po-
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siadać doświadczenie by być pewną swoich decyzji. 

IM: Czy ta funkcja jest potrzebna na oddziale?
P: Uważam, że rola pielęgniarki prowadzącej na od-
dziale jest potrzebna, ponieważ podział ról usprawnia 
pracę w trakcie trwania dyżuru i zawsze na dyżurze jest 
osoba, która służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem.

IM: Czy pielęgniarka prowadząca służy pomocą 
w  zakresie dzielenia się doświadczeniem i  wie-
dzą?
P: Zdecydowanie tak. Pielęgniarka prowadząca słu-
ży pomocą, wiedzą i  doświadczeniem a  jej obecność 
na dyżurze ma istotny wpływ na jego przebieg, gdy 
koleżanki zaczynające pracę łatwiej wprowadzają się 
w specyfikę oddziału. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż z  jednej 
strony rola pielęgniarki prowadzącej jest wymagają-
ca, to z  drugiej strony daje dużo satysfakcji poprzez: 

własny rozwój i  rozwój pracowników, bycie liderem, 
zapewnienie wysokiej jakości opieki pacjentom, moż-
liwość zarządzania bieżącego oddziałem i zasobami. 

Pielęgniarki prowadzące w  dzisiejszym środowisku 
opieki zdrowotnej konfrontują wiele wyzwań w  ich 
codziennej pracy. Dobra komunikacja i  umiejętność 
skutecznego zarządzania konfliktem są kluczowymi 
cechami do osiągnięcia sukcesu w  tej roli oraz utrzy-
mania bezpiecznego środowiska dla pacjentów. Roz-
wijanie personelu i  posiadanie wpływu na wyniki 
pacjentów jest znaczącym spełnieniem roli. Przegląd 
literatury i  doświadczenia własne wskazują, iż wiele 
pielęgniarek jest zainteresowanych szukaniem wyż-
szych stanowisk a także wyzwań w pracy zawodowej. 
Są one zainteresowane rozwijaniem własnych umie-
jętności przywódczych oraz wysoko sobie cenią ofe-
rowane możliwości rozwoju zawodowego przez ich 
przełożonych. 

Ryc. 2. Zakres obowiązków i uprawnień pielęgniarki prowadzącej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
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O  celowości  działań  w  zakresie  zapobiega-
nia  zakażeniom w  jednostkach medycznych 
każdy  wykonujący  zawód  medyczny  oraz 
każdy  będący  pacjentem  nie ma  wątpliwo-
ści. Wszystkim przecież zależy na jakości wy-
konywanej  pracy,  celem  której  jest  ogólnie 
pojęte dobro pacjenta oraz renoma jednost-
ki  medycznej.  Jednak  przekonanie  i  wiara, 
że  szczegółowo opracowane przez  specjali-
stów procedury działają  to  jedno,  a  rzeczy-
wistość  ich  stosowania  w  codziennej  pracy 
to drugie. 

W Polsce od 1998 roku tematem profilaktyki zaczę-
to się interesować na tyle, że stworzono instrumenty 
prawne powołujące do życia w każdym szpitalu, pod-
miocie leczniczym prowadzącym działalność całodo-
bową dział pod nazwą Zespół Kontroli Zakażeń Szpi-
talnych (ZKZSz). Od tamtego czasu minęło już ponad 
20 lat, dlatego też można pokusić się na krótkie podsu-
mowanie działalności w/w zespołu. 

ZeSPÓł KONtROlI ZAKAżeń SZPItAlNyCh 
– POtRZeBA CZy KONIeCZNOść? 
►  Edyta Synowiec

Pierwsze wzmianki dotyczące potrzeby wprowa-
dzenia do lecznictwa zamkniętego tego typu zespołu 
wykwalifikowanych ludzi, zaproponowało Polskie To-
warzystwo Zakażeń Szpitalnych już w 1998 r, co dzięki 
staraniom ówczesnych władz tego towarzystwa i  in-
nym osobom w  Polsce, którzy również widzieli taką 
potrzebę, zaowocowało wydaniem przez ówczesnego 
Ministra Zdrowia aktu prawnego, w  którym ukazał 
się obowiązek dotyczący powołania Zespołu Kontro-
li Zakażeń Szpitalnych wraz z określeniem jego zadań 
i obowiązków. Od tamtego czasu akt prawny pod na-
zwą Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi doczekał się kilku aktualizacji. Zapisy dotyczące 
działania zespołu szczegółowo skupiają się na:
■ opracowywaniu i  aktualizacji systemu zapobiega-

nia i zwalczania zakażeń szpitalnych,
■ prowadzeniu kontroli wewnętrznej, 
■ szkoleniu personelu w  zakresie kontroli zakażeń 

szpitalnych,
■ konsultowaniu osób podejrzanych o zakażenie lub 
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chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano 
zakażenie lub chorobę zakaźną.

Ze względu na zbyt ogólne sformułowania dotyczące 
szczegółowych obszarów jakimi powinien zająć się taki 
zespół przez kolejne lata zaczęto wypracowywać nową 
jakość w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Praca 
takiego zespołu została oparta głównie na zorganizo-
waniu stanowiska pracy dla pielęgniarki epidemiolo-
gicznej, dzisiaj to jest już specjalista ds. epidemiologii, 
od którego wymaga się pracy na pełnowymiarowym 
etacie. Czy liczba pielęgniarek określona w ustawie (1 
pielęgniarka epidemiologiczna na 200 łóżek) jest wy-
starczająca czy za duża, trudno jest nadal określić. Róż-
ne gremia osób nadal podejmują ten temat, ale kon-
sensusu jeszcze nie wypracowano, chociaż w ostatnim 
okresie znowu ten przelicznik jest analizowany. To sta-
nowisko wtopiło się już w struktury organizacyjne we 
wszystkich podmiotach prowadzących świadczenia 
zdrowotne w  sposób całodobowy. Zadania dla tego 
zawodu jednak różnią się w  zależności od podmio-
tów, pomimo iż w 1996 roku powstał przecież pierw-
szy (i  jedyny) ramowy zakres obowiązków, odpowie-
dzialności i uprawnień pielęgniarki epidemiologicznej 
opracowany przez Zespół ds. zakażeń szpitalnych przy 
Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju. Nadal zdarzają 
się kierownicy podmiotów medycznych, którzy po-
wierzają dodatkowe zadania, dla których stanowisko 
specjalisty ds. epidemiologii nie jest stworzone. Takie 
obowiązki jak np. – przygotowywanie opisów warun-
ków zamówienia dla produktów medycznych, których 
podmiot potrzebuje do swojej działalności, pełnienie 
dodatkowych czynności wynikających z obowiązków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, szczepień ochronnych, 
czy jakości wody przydatnej do spożycia nadal są wy-
magane od specjalisty ds. epidemiologii. Dodatkowo 
spotyka się połączenie zadań pielęgniarki epidemio-
logicznej z  kierowaniem działalnością centralnej ste-
rylizatornii, współkierowaniem oddziałem, wykony-
waniem zadań pielęgniarki naczelnej czy pielęgniarki 
odcinkowej, co powoduje znaczne obniżenie jakości 
wykonywanej pracy przez pielęgniarkę epidemiolo-
giczną, a w konsekwencji osłabia również efekty pracy 
ZKZSz. Niestety, nie o  to chodzi. Nie można dobrze 
i odpowiedzialnie wykonywać wszystkich tych zadań 
jednocześnie. Rolą pielęgniarki epidemiologicznej 
(specjalisty ds. epidemiologii) jest głównie zapobie-
ganie zakażeniom szpitalnym. To ona jako jedyny 
członek ZKZSz jest stałym pracownikiem podmiotu 
medycznego, który systematycznie zbiera dane o  po-

dejrzanych o zakażenie pacjentach, wdraża lub inicjuje 
wprowadzenie izolacji dla takiego chorego, sprawdza 
prawidłowość wykonanych działań prewencyjnych, 
doradza personelowi jaki rodzaj izolacji zastosować, 
w  jaki sposób zorganizować salę izolacyjną, w  jaki 
sposób dobrać optymalny preparat do dezynfekcji 
w czasie pobytu chorego jak i po opuszczeniu szpita-
la. Dokonuje analizy podjętych działań naprawczych, 
prowadzi bieżącą obserwację zachowań pracowników 
celem wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć. 
Wszystkie spostrzeżenia przekazuje członkom zespołu 
zakażeń szpitalnych, gdzie we własnym gronie wspól-
nie z  przewodniczącym i  mikrobiologiem dobierany 
jest profil antybiotykoterapii służący wyeliminowaniu 
infekcji. Pielęgniarka epidemiologiczna stanowi naj-
istotniejszy filar Zespołu Kontroli Zakażeń Szpital-
nych. 

Dobrze zorganizowany ZKZSz powinien w sprawny 
sposób współpracować z  zespołem lekarskim i  pielę-
gniarski w  oddziałach szpitalnych. Częste spotkania 
robocze z  pracownikami medycznymi, wymiana in-
formacji o  sytuacjach trudnych, o  problemach orga-
nizacyjnych, finansowych, technicznych oraz wspól-
ne szukanie rozwiązania tych problemów prowadzi 
do znakomitych efektów w przyszłości. Nie jest łatwo 
wypracować taki model współpracy. Trzeba zmierzyć 
się z  charakterem i  kompetencjami osób zarządzają-
cych całą instytucją, zarządzających działem czy od-
działem szpitalnym, zdobyć ich służbowe zaufanie 
i  wsparcie, co jest chyba sprawą najtrudniejszą, ale 
również wypracować wewnątrz zespołu optymalne 
warunki działania, określić priorytety, oznaczyć zada-
nia dla poszczególnych członków zespołu. Ważnym 
elementem jest wyszczególnienie w strukturze organi-
zacyjnej samego działu pod nazwą Zespół Kontroli Za-
każeń Szpitalnych. Nie jest dobrym rozwiązaniem two-
rzenie dużych komórek organizacyjnych pod różnymi 
innymi nazwami, w  skład których wchodzi ZKZSz. 
Taka grupa wyszkolonych ludzi powinna mieć swoje 
miejsce w  organizacji. Stanowisko przewodniczącego 
takiego zespołu również nie powinno być powierzone 
osobie, która nie może poświęcić czasu na pracę lub nie 
chce się tym zajmować. Jest to oczywiście bardzo trud-
ne, dlatego że liczba lekarzy posiadających wymagane 
kompetencje jest niewystarczająca, co stanowi znaczny 
problem w Polsce. Rola mikrobiologa jest również nie-
oceniona w  pracy takiego zespołu. Nadal w  polskim 
prawodawstwie nie określono liczby godzin, czy czę-
ści etatu dla mikrobiologa współpracującego z ZKZSz, 
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co w istotny sposób wpływa na zmniejszenie zaanga-
żowania tego członka zespołu, a tym samym znacznie 
obniża jakość pracy zespołu. Doświadczenie ostatnich 
kilkunastu lat wskazuje na pilną potrzebę zatrudniania 
do ZKZSz farmaceuty klinicznego (to stanowisko ak-
tualnie nie wchodzi w skład zespołu zgodnie z obowią-
zującym rozporządzeniem), jednak z  powodu braku 
pracowników medycznych o  określonych kompeten-
cjach nie jest to jeszcze możliwe. 

Kolejnym elementem dobrze funkcjonującego ze-
społu jest określenie zadań dla poszczególnych jego 
członków, najlepiej w  oparciu o  wewnętrzne zapisy. 
Nie jest dobrą praktyką stosowanie podziału pracy 
na bieżąco lub tzw. praca wspólna. Każdy pracow-
nik powinien czuć się odpowiedzialny za swoją pracę 
z wszystkimi konsekwencjami i tymi dobrymi i złymi. 
Umiejętność rozdziału zadań pośród członków zespo-
łu ma tutaj ogromne znaczenie. Powinna ona należeć 
z urzędu do przewodniczącego, ale nie jest to określone 
w przepisach prawnych. Trzeba wypracować wspólny 
konsensus, czyli po prostu rozmawiać, przedstawiać 
argumenty i uzyskać zgodę wszystkich członków. Tyl-
ko taki zespół ludzi będzie mógł się wspierać w rozwią-
zywaniu problemów epidemiologicznych w instytucji 
medycznej tak na płaszczyźnie wspomagania leczenia 
chorych jak i wsparcia działów administracyjnych szpi-
tala w  organizowaniu przestrzeni dla nowych świad-
czeń medycznych czy zakupu nowego sprzętu przy-
datnego w profilaktyce zakażeń szpitalnych. Na uwagę 
zasługuje jeszcze konieczność ustawicznego własne-
go szkolenia wszystkich członków ZKZSz nie tylko 
po to, aby nadążać za zmieniającą się wiedzą opartą 
o nowe dowody naukowe, ale również po to, aby móc 
stale dokształcać personel medyczny danej jednostki 
w  profilaktyce zakażeń szpitalnych. Od członków ta-
kiego zespołu wymaga się również predyspozycji dy-
daktycznych, które przecież ułatwiają przekazywanie 
wiedzy. Jednym słowem osoby zajmujące się nadzorem 
nad zakażeniami w  szpitalu powinny zadbać o  auto-
rytet oparty na wiedzy, komunikacji i kulturze osobi-
stej. Działalność ZKZSz polega na wsparciu, głównie  

merytorycznym, personelu medycznego poprzez 
stałe konsultacje pacjentów w zakresie: antybiotykote-
rapii, zasad aseptycznego postępowania, zasad izolacji 
chorego dostosowanej do warunków w  podmiocie 
leczniczym oraz doradztwo w zakresie organizacji pra-
cy i szkolenia. Aktualnie próbuje się zmieniać postrze-
ganie pracy ZKZSz jako jednostki kontrolującej i wy-
ciągającej konsekwencje za potknięcia personelu. Taka 
rolę w szpitalu pełnią przecież kierownicy oddziałów, 
ordynatorzy czy dyrekcja szpitala. Bardzo ważnym ele-
mentem wpływającym na efekty zespołu jest wsparcie 
przez kierownictwo podmiotu leczniczego – dyrekcje 
szpitala, zwłaszcza przez pierwsze lata pracy zespołu, 
dopóki nie zdobędzie on zaufania u  większości pra-
cowników. 

Opis tak funkcjonującego Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych, który dzięki profesjonalistom, ludziom 
zaangażowanym i  wykwalifikowanym, sprawnie po-
trafi wpływać na bezpieczeństwo pacjenta jest wzor-
cem, do którego należy dążyć po tych przeszło 20 la-
tach doświadczenia w profilaktyce zakażeń szpitalnych 
w Polsce. Okazuje się, że tak niespodziewana sytuacja 
zagrożenia zdrowia publicznego, jaką przyniosła pan-
demia COVID-19 potwierdziła potrzebę działania ta-
kiego zespołu w  szpitalach. Dodatkowo pojawiają się 
co jakiś czas nowe wyzwania takie jak wielolekoopor-
ność szczepów bakteryjnych, zjadliwość wirusów czy 
rozwój antybiotykoterapii. 

Aktualnie nie jest już czas na zastanawianie się czy 
ZKZSz jest potrzebny, czy tylko wypełniamy sztywne 
zapisy aktów prawnych. Po doświadczeniach ostatnich 
dwóch lat chyba nikt z  pracowników ochrony zdro-
wia nie ma już wątpliwości, że dobrze funkcjonujący 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych wspomaga pra-
cę szpitala mając na uwadze przede wszystkim dobro 
chorego oraz bezpieczeństwo personelu.

Edyta Synowiec – pielęgniarka, Specjalista ds. epi-
demiologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana 
Pawła II.  ■
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W  dniu  25  października  2022  roku  na  bło-
niach obok Centrum Jana Pawła II „Nie Lękaj-
cie się”, spotkali się przedstawiciele Polskiego 
Czerwonego Krzyża z całej Polski oraz Mało-
polski,  aby  oddać  hołd  i  upamiętnić  osoby 
zasłużone dla Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W uroczystości  udział wzięli:  przedstawiciele 
PCK, Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek  i  Położnych,  Katolickiego  Stowarzysze-
nia Pielęgniarek i Położnych Polskich oddział 
w Krakowie, Lasów Państwowych w Krakowie. 
Certyfikowane sadzonki drzew zostały poda-
rowane przez Lasy Państwowe w Krakowie.

uROCZyStOść SADZeNIA DRZeW 
uPAMIętNIAjąCyCh OSOBy ZASłużONe 
DlA POlSKIegO CZeRWONegO KRZyżA
►  Tadeusz Wadas

Dla gen. Józefa Hallera – prezesa PCK w latach (1920-
1926) – posadzono Dąb Tysiąclecia a dla pozostałych 
osób zasłużonych Lipy Św. Kingi.
Młode drzewa posadzono dla uczczenia pamięci gen. 
Józefa Hallera, dr Adama Szebesty, Zygmunta Kle-
mensiewicza, Kurierów Harcerskiej Poczty PCK oraz 
dwóch wybitnych pielęgniarek: Sługi Bożej s. Marii 
Magdaleny Marii Epstein i Bł. Hanny Chrzanowskiej.
Uroczystość przebiegla w bardzo milej atmosferze. Or-
ganizatorom dziękujemy za zaproszenie i pamięć.

 ■
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Międzynarodowy Projekt GivingCare – wzmac-
nianie pozycji opiekunów osobistych i asysten-
tów osobistych poprzez rozwijanie umiejętno-
ści technicznych, miękkich i cyfrowych.

W obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się spo-
łeczeństwa XXI wieku oraz zależnością lub potrze-
bą wsparcia ze strony osób cierpiących na choroby 
przewlekłe, zaburzenia psychiczne lub inne choroby 
niepełnosprawne, świadczenie opieki staje się jednym 
z  najważniejszych zawodów. Szacunki wskazują jed-
nak, że aż 80% opieki w całej UE jest zapewniane przez 
opiekunów nieformalnych, których jest co najmniej 
dwa razy więcej niż opiekunów formalnych.

W krajach partnerów projektu statystyki pokazują 
rozpowszechnienie opieki nieformalnej: 30% całej po-
pulacji w  Belgii to nieformalni opiekunowie lub asy-
stenci osobiści, 20% w  Polsce, 16% w  Hiszpanii, 15% 
w Słowenii i 13% w Portugalia (EQLS, 2019). Pomimo 
wyzwań, jakie mogą wiązać się z  tym zawodem, ini-
cjatywy mające na celu zwiększenie możliwości szko-
lenia opiekunów pozostają w UE bardzo rozproszone. 
Ponadto powszechnie znana jest potrzeba formalnego 
uznania świadczenia opieki za zawód płatny, poprzez 
walidację profilu zawodowego. Uznając te wymogi, 
głównym celem projektu GivingCare jest wzmoc-
nienie pozycji formalnych i  nieformalnych osobi-
stych opiekunów i osobistych asystentów oraz innych 
pracowników służby zdrowia w  odpowiedzi na lukę 
w ofercie szkolnictwa. Umocnienie to ma nastąpić po-
przez rozwijanie umiejętności technicznych, miękkich 
i  cyfrowych, oraz zaprojektowanie i  wdrożenie inno-
wacyjnego Programu Ciągłej Edukacji, a  także odpo-
wiednich materiałów/zasobów, opartych na niezależ-
nych modułach.

Szacunki wskazują, że aż 80% całej opieki długoter-
minowej w Europie jest zapewniane przez opiekunów 
nieformalnych, a  liczba opiekunów nieformalnych 
waha się od 10% do 25% całej populacji Europy. Do-
wody wskazują, że nieformalni opiekunowie mają 
szeroki zakres potrzeb społecznych, szkoleniowych 
i opiekuńczych: uznanie, wsparcie psychologiczne, in-
formacje, porady i doradztwo w zakresie opieki i rów-

MIęDZyNARODOWy PROjeKt gIvINgCARe 
►  Alicja Kamińska, Zuzanna Radosz-Knawa, Iwona Bodys-Cupak, Iwona Malinowska-Lipień, 
  Ewa Kawalec-Kajstura, Anna Majda

nowagi między opieką a życiem prywatnym, szkolenia 
i  uznawanie umiejętności, profilaktyka zdrowotna 
i  rozwijanie ich praw (EuroCarers; Raport ENEPRI, 
2015). Aby uzupełnić istniejące dane, przeprowadzo-
no analizę potrzeb w grupach docelowych, aby lepiej 
zrozumieć sytuację krajową i  postrzeganie w  krajach 
partnerskich oferty instytucji szkolnictwa wyższego 
w dziedzinie opieki, praw i potrzeb opiekunów i asy-
stentów osobistych oraz potrzeby rozpoznawania pro-
filu zawodowego.

Cele szczegółowe projektu dotyczą:
■ kształtowania świadomości na temat starze-

nia się i chorób związanych ze starzeniem oraz 
potrzeby zapewnienia opieki osobom niesamo-
dzielnym,

■ promowania roli nieformalnych opiekunów 
i asystentów osobistych w społeczeństwie i umoż-
liwienia im lepszej opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi, jednocześnie pamietając o swoich po-
trzebach,

■ rozwijania umiejętności cyfrowych w  zakresie 
korzystania z  urządzeń i  specjalistycznych roz-
wiązań cyfrowych opiekunom i asystentom oso-
bistym, 

■ doskonalenia i promowania zawodu opiekunów 
osobistych i  asystentów osobistych, wspierając 
ich społeczne i zawodowe uznanie,

■ aktualizowania oferty akademickiej odpowiada-
jącej aktualnym wyzwaniom i  potrzebom spo-
łecznym.

Bezpośrednie grupy docelowe projektu GivingCare 
to:

■ nieformalni opiekunowie i asystenci osobiści,
■ formalni opiekunowie i asystenci osobiści,
■ pracownicy ochrony zdrowia chętni do doskona-

lenia zawodowego/przekwalifikowania, 
■ stowarzyszenia/organizacje pozarządowe/bizne-

sowe świadczące usługi i/lub wspierające osoby 
chore, niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnio-
ne oraz ich rodziny,

■ stowarzyszenia/organizacje pozarządowe wspie-
rające opiekunów,

■ instytucje szkolnictwa wyższego w sektorze zdrowia
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■ decydenci, w tym służby zatrudnienia i minister-
stwa krajowe odpowiedzialne za uznawanie kom-
petencji zawodowych.

Pośrednie grupy docelowe i beneficjenci to m.in.:
■ dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych,
■ rodziny osób potrzebujących opieki,
■ osoby wymagające opieki.
Połączenie wysiłków organizacji z  różnych krajów, 

o  zróżnicowanym pochodzeniu kulturowym, historii 
i  doświadczeniu przyniesie bogactwo doświadczeń, 
co będzie korzystne dla wysokiej jakości efektów glo-
balnych. Projekt GivingCare korzysta z ogólnounijne-
go wkładu i współpracy między krajami partnerskimi, 
aby sprostać aktualnym wyzwaniom związanym ze 
sprawowaniem opieki. W całym partnerstwie projek-
tu występuje zróżnicowanie pod względem formalne-
go uznawania opieki i  szkolenia opiekunów. Dotyczy 
to takich krajów jak Portugalia, Słowenia czy Polska. 
Realizacja projektu umożliwia zidentyfikowanie pro-
blemów lokalnych, ich weryfikację z  ogólnounijnymi 
zaleceniami i wymogami oraz zapewni dogodną per-
spektywę do opracowania dostępnych w całej UE, in-
nowacyjnych i  adekwatnych dydaktycznych pomocy. 
Umożliwi ponadto utworzenie europejskiej sieci edu-
kacyjnych rozwiązań i programów na rzecz zapenienia 
dostępności do wiedzy.

Realizując wszystkie działania w  ramach projektu, 
GivingCare zagwarantuje swoim odbiorcom następu-
jące rezultaty:

■ Program Kształcenia Ustawicznego, opracowany 
wspólnie przez partnerów projektu i  bezpośred-
nich beneficjentów, do zaoferowania przez uczel-
nie medyczne, zwłaszcza w zakresie opieki/pielę-
gniarstwa. Zostanie zaprojektowany tak, aby był 
elastyczny, podzielony na różne krótkie moduły, 
mające na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy 
i umiejętności osobom, które pracują jako niefor-
malni i formalni opiekunowie i asystenci osobiści 
lub jako pracownicy służby zdrowia opiekują-
cy się kimś w  potrzebie. Dlatego program może 
być oferowany jako całość lub moduły mogą być 
wdrażane niezależnie.

■ zestaw narzędzi dla osób biorących udział w szko-
leniu zawierający szczegółowy program naucza-
nia z  treścią, wskazówkami i  bogatym zasobem 
przykładowych ćwiczeń. Zostanie on podzielony 
na niezależne rozdziały i  moduły, dzięki czemu 
będzie mógł być łatwo używany indywidualnie 
lub jako całość, zarówno przez studentów uczest-

niczących w  programie kształcenia stacjonarne-
go, jak i zdalnego.

■ zestaw zasobów edukacyjnych dla nauczycieli, 
aby pomóc im w realizacji Programu Kształcenia 
Ustawicznego. Znajdą się w nim szczegółowe wy-
tyczne dotyczące sposobu prowadzenia poszcze-
gólnych elementów programu, jego organizacji 
w ramach poszczególnych modułów oraz dosto-
sowania do różnych grup docelowych. Zawiera 
również zestaw prezentacji multimedialnych, po-
dzielonych na moduły o  różnej tematyce, z  czę-
ścią teoretyczną oraz ćwiczeniami praktycznymi 
i refleksyjnymi, które mają pomóc nauczycielom 
w realizacji zajęć.

■ materiały do nauki na odległość (dla studen-
tów i  wszystkich beneficjentów), zaadaptowa-
ne z  modułów Zestawu narzędzi dla studentów 
do niezależnych lekcji, które będą dostępne 
na platformach internetowych Uczelni. Materiały 
te umożliwią opiekunom i osobistym asystentom, 
którzy chcą uczyć się na odległość, równy dostęp 
do zasobów i materiałów, tak aby mogli również 
skorzystać z programu pomimo ograniczeń zwią-
zanych z  możliwośić uczestnictniczenia w  spo-
tkaniu stacjonarnym.
■ przewodnik skierowany do formalnych i nie-

formalnych opiekunów, asystentów osobi-
stych i pracowników ochrony zdrowia, który 
zostanie opracowany w  oparciu o  najlepsze 
praktyki w dziedzinie opieki. Poradnik posłu-
ży również jako wsparcie i  materiał na przy-
szłość dla uczestników Programu Kształcenia 
Ustawicznego po jego zakończeniu.

■ zestaw animowanych filmów Storytelling 
opartych na osobistych świadectwach opie-
kunów i  asystentów osobistych, a  także pra-
cowników służby zdrowia, w tym: praktyczne 
odpowiedzi na pytania dotyczące ich obo-
wiązków, zadań i codziennej pracy, a także ich 
trosk, wyzwań, przyjemności oraz porady dla 
innych.

■ profil zawodowy dla osobistych opiekunów 
i  osobistych asystentów mający na celu pro-
mowanie uznania tego zawodu, koncentrując 
się na trzech głównych kompetencjach po-
trzebnych w dziedzinie opieki – umiejętności 
techniczne, technologiczne oraz interperso-
nalne i społeczne. Ten profil zawodowy będzie 
współtworzony przez beneficjentów końco-
wych, stowarzyszenia i  inne zainteresowane 
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strony, decydentów i przedstawicieli minister-
stwa. Celem jest zbudowanie europejskiego 
profilu zawodowego Osobistych Opiekunów 
i Asystentów Osobistych, promowanie i pod-
noszenie świadomości w  zakresie równych 
praw dla tych przyszłych specjalistów, wspar-
cie krajowe i  międzynarodowe oraz łatwiej-
sza komunikacja i zrozumienie między siecią 
opiekunów.

Zespół tworzący projekt składa się z przedstawicieli 
różnych specjalności w zakresie nauk o zdrowiu z na-
stępujących krajów: Protugalii, Hiszpanii, Słowenii 
i Polski. Liderem całego projektu jest José Manuel Silva 
(prezes rady dyrektorów Santa Maria Health School). 
Zespół pod jego kierunkiem tworzą: Abílio Cardoso 
Teixeira, Ana Couto, Cristiane Silva, Eduardo Batalha, 
Goreti Marques, Mariana Silva, Vanessa Sousa, Vir-
gínia Prazeres.

W zespole ze Słowenii uczestniczą przedstawiciele 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Lublanie: 
Manca Pajnič, Ljubiša Pađen, Katarina Galof, Špela 
Mihevc. Zespół hiszpański tworzą pracownicy Uni-
wersytetu Coruña: Adriana Ávila Álvarez, Nereida 
Canosa Domínguez, Laura Nieto Riveiro, Iván de 
Rosende Celeiro, Thais Pousada García. Przedstawi-
ciele polskiego zespołu to pracownicy Wydział Nauk 
o  Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Medicum: Iwona Malinowska-Lipień (kierownik ze-
społu), Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Ewa 
Kawalec-Kajstura Anna Majda, Zuzanna Radosz-Kna-
wa. W zespole projektu GivingCare są również przed-
stawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Eurocarers.

Przedstawiciele projektu GivingCare podczas spo-
tkania roboczego w Krakowie – wizyta w Centrum In-
nowacyjnej Edukacji Medycznej (czerwiec 2022).

Najważniejszą innowacją projektu GivingCare będą 
następujące efekty:

■ stworzenie zarysu programu kształcenia usta-
wicznego, 

■ elastyczne i  przystępne moduły zaprojektowa-
ne do osiągania różnych celów, opracowywane 
zarówno do kompleksowej jak i  autonomicznej 
realizacji, 

■ wzmacnianie umiejętności cyfrowych w  celu 
usprawnienia pracy dzięki technologiom pozwa-
lającym wspierać i  monitorować na odległość 
osoby wymagające opieki.

Projekt przedstawia holistyczne podejście do za-
gadnienia opieki i  ma na celu stworzenie innowacyj-
nych rozwiązań na kilku poziomach: natychmiastowe 
rozwiązania dla opiekunów i  osobistych asystentów 
w  dostępie do ciągłych programów edukacyjnych, 
materiałów pomocniczych i wskazówek, wsparcie dla 
wszystkich za pośrednictwem przewodnika i  filmów, 
nawet tych, którzy nie uczestniczą w kursie bezpośred-
nio (stacjonarnie) oraz uznanie zawodu opiekuna we 
wszystkich krajach UE.

Literatura:
1. Anderson R.: Eurofound’s data sets on living and working in Europe. Do-

stępne pod adresem: https://www.inclusivegrowth.eu/files/Call-12/02-
-R.-Anderson-Eurofound-s-datasets.pdf

2. Annual-report-2015 Eurocares. Dostępne pod adresem: https://euroca-
rers.org/publications/annual-report-2015/

Alicja Kamińska –  dr n. med., mgr pielęgniarstwa, 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, 
Pracownia Teorii i  Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut 
Pielęgniarstwa i  Położnictwa, Wydział Nauk o  Zdro-
wiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Zuzanna Radosz-Knawa – dr n. zdr., mgr pielę-
gniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego 
i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnic-
twa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloń-
ski Collegium Medicum.

Iwona Bodys-Cupak – dr n. med., mgr pielęgniar-
stwa, specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa nefrolo-
gicznego, Pracownia Teorii i  Podstaw Pielęgniarstwa, 
Instytut Pielęgniarstwa i  Położnictwa, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medi-
cum.

Iwona Malinowska-Lipień – dr hab., mgr piel., 
spec. w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, spec. 
w  dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, Zakład 
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Pielęgniarstwa Internistycznego i  Środowiskowego, 
Instytut Pielęgniarstwa i  Położnictwa, Wydział Nauk 
o  Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Me-
dicum, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Ewa Kawalec-Kajstura – dr n. o  zdr., mgr pielę-
gniarstwa, specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa ge-
riatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego 
i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnic-

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej

zaprasza do zamieszczania reklam

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel: 12 422-88-54

lub adres e-mail: biuro@moipip.org.pl

Koszt reklamy:
■ strona A4 (210x297mm + spad 5mm) – 1000 zł + vat
■ 1/2 strony A4 (210x145mm + spad 5mm) – 500 zł + vat
■ 1/4 strony (95x140mm + spad 5mm) – 250 zł + vat
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twa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloń-
ski Collegium Medicum.

Anna Majda – dr n. med., prof. UJ, mgr pielęgniar-
stwa, specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa zacho-
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i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Po-
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Badaniem  objęto  24  jednostki  psychiatrycz-
ne (szpitale, oddziały) z kilku województw, by 
poddać analizie odpowiedzi na pytania o sy-
tuację organizacyjną i stan zdrowia personelu 
pielęgniarskiego w dobie epidemii COVID-19.

Obecnie zmiany w opiece psychiatrycznej ukierunko-
wane są na reformę psychiatrii dorosłych, a  jej zada-
niem jest organizacja centrów zdrowia psychicznego, 
reformę psychiatrii dzieci i  młodzieży oraz reformę 
lecznictwa odwykowego. Równolegle są planowane 
lub następują zmiany w organizacji opieki pielęgniar-
skiej, czego przykładem będzie zmiana norm zatrud-
nienia pielęgniarek w wyżej wymienionych obszarach 
opieki psychiatrycznej. Przygotowywane są stan-
dardy opieki pielęgniarskiej w psychiatrii w pod-
zespołach powołanych przez Naczelną Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych wraz z konsultantami i innymi specja-
listami w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 
Kolejnym ważnym krokiem jest rozpoczęcie 
prac nad modyfikacją programu kształcenia 
specjalizacyjnego m.in. z  zakresu pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. Na tę chwilę zakończył się pierwszy 
etap zmian, czyli weryfikacja i  uzupełnienie bazy bi-
bliograficznej programu. 

Pod koniec 2021 roku powstało „Polskie Towa-
rzystwo Psychiatrii Środowiskowej” o  zasięgu 
krajowym, zrzeszającym specjalistów w  dziedzinach: 
psychiatrii, psychologii, pielęgniarstwa i  innych zwią-
zanych z ochroną zdrowia psychicznego. Główne cele 
towarzystwa obejmują: 
1) rozwój i upowszechnianie osiągnięć nauk z zakre-

su zdrowia psychicznego, w szczególności psychia-
trii środowiskowej, 

BADANIA W PIELĘGNIARSTWIE
AKtuAlNe PROBleMy W PIelęgNIARStWIe 
PSyChIAtRyCZNyM
►  Damian Czarnecki, Krystyna Górna, Nadzieja Sołowiej, Małgorzata Murzyn, 
  Arkadiusz Bobowski, Aleksandra Adrych, Dorota Dziedziula, Joanna Ekalt, Marzena Barucha,  
  Jolanta Chmielowiec, Anna Dudek, Agnieszka Fołtyn, Hanna Kłopotek, Bożena Stępień, 
  Barbara Syrek, Jerzy Twardak, Małgorzata Widera, Damian Czarnecki

2)  inicjowanie i  wspieranie badań naukowych z  za-
kresu zdrowia psychicznego oraz współpracę mię-
dzynarodowa w tym zakresie, 

3)  popularyzację podstaw aksjologicznych (warto-
ści), doświadczeń praktycznych (dobrych praktyk) 
oraz osiągnięć badawczych (dowodów nauko-
wych) związanych z ochroną zdrowia psychiczne-
go w lokalnych środowiskach społecznych, oraz 

4)  działania na rzecz rozwoju psychiatrii środowisko-
wej w Polsce.

Działania w  zakresie pielęgniarstwa psychia-
trycznego powinny zmierzać do ciągłej poprawy 
jakości opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i le-
czonymi w środowisku. W tym zakresie należy dążyć 
m.in. do wdrożenia systemów klasyfikacji diagnoz 
i interwencji pielęgniarskich z uwzględnieniem telein-
formatyzacji.
Podjęte działania ukierunkowane są na poprawę jako-
ści opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzenia-
mi psychicznymi, realizowane są we współpracy z Na-
czelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i  Położnych, to-
warzystw naukowych oraz konsultantów w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Znacznym obciążeniem organizacyjnym opieki 
psychiatrycznej pielęgniarskiej jest brak norm 
zatrudnienia. Przyczynia się to do dużej dowolności 
w zatrudnianiu personelu pielęgniarskiego w placów-
kach psychiatrycznych oraz stanowi ryzyko obniżenia 
jakości opieki, bezpieczeństwa pielęgniarek i  pacjen-
tów. Ponadto znaczna liczba szpitali psychiatrycznych, 
szczególnie położonych w  pobliżu ośrodków miej-
skich, zgłasza niedobory kadrowe pielęgniarek.
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Okres pandemii przyniósł nowe wyzwania, w tym 
znaczne obciążenie psychiczne pielęgniarek, także psy-
chiatrycznych pracujących w oddziałach przeznaczo-
nych dla pacjentów z COVID-19. Prowadzi to często 
do negatywnych następstw związanych ze znacznym 
obciążeniem fizycznym i psychicznym, takich jak np. 
lęk, strach przed nowymi wyzwaniami oraz poczucie 
braku kompetencji w specjalistycznej opiece innej niż 
psychiatryczna.
W odniesieniu do powyższych problemów podjęto 
próbę bieżącej oceny sytuacji organizacyjnej i  zdro-
wotnej pielęgniarek i  pacjentów w  jednostkach psy-
chiatrycznych.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 24 jednostki psychiatryczne (szpita-
le, oddziały) z kilku województw. Miało ono charakter 
ankietowy i  opierało się na opiniach przedstawicieli 
kadry zarządzającej badanych jednostek. Było realizo-
wane w październiku i listopadzie 2021 r. 
Analiza uwzględniała odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce sytuacji organizacyjnej i  stanu zdrowia personelu 
pielęgniarskiego w dobie epidemii COVID-19 w roku 
2021. W odpowiedzi na część zadanych pytań, ankie-
towani porównali obecny okres 2021 roku z okresem 
w roku 2020.

Wyniki:
Wykres 1. Ocena braków kadrowych personelu pielęgniarskiego 
w odniesieniu do sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 
z zaburzeniami psychicznymi 

23 jednostki psychiatryczne (ponad 95%) nie wskazały 
braków personelu pielęgniarskiego w  stopniu unie-
możliwiającym opiekę nad pacjentami (wykres 1). 

Wykres 2. Ocena ograniczeń w wykonywaniu iniekcji leków u pacjen-
tów z zaburzeniami psychicznymi w dobie pandemii 2021 r. 

Wykazano, że 18 jednostek psychiatrycznych (75%) nie 
miało problemów w realizacji iniekcji leków przeciwp-
sychotycznych lub innych, natomiast jedna jednostka 
(4,17%) wskazała takie problemy (wykres 2). 
Dodatkowa informacja z  jednostki psychiatrycznej 
z  województwa pomorskiego wskazuje na problem 
w dostępie do iniekcji leków. Przyczyną tego może być 
niewielka liczba ośrodków (miejsc), w których poda-
je się jeden z  leków przeciwpsychotycznych w formie 
depot – brak realnych możliwości monitorowania pa-
cjenta po podaniu zgodnie z charakterystyką produktu 
leczniczego.

Wykres 3. Ocena dostępu do informacji na temat zapobiegania cho-
robom zakaźnym 

Żadna z 24 jednostek psychiatrycznych, nie wskazała 
braków informacji na temat zapobiegania zakażeniu 
COVID-19 (wykres 3).

Dziewięć jednostek (37,5%) wskazało na duże obcią-
żenie psychiczne personelu pielęgniarskiego w okresie 
objętym badaniem (wykres 4). 
Dodatkowe informacje związane z  obciążeniem nie 
tylko psychicznym, ale również fizycznym pielęgnia-
rek dotyczyły:
■ przeciążenia personelu pielęgniarskiego obo-

wiązkami zawodowymi, tj. dodatkowe dyżury 
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w oddziałach szpitalnych, absencja spowodowana 
przebywaniem personelu w  izolacji domowej lub 
na zwolnieniu lekarskim, 

■ wzrostu poziomu stresu z  powodu dodatkowych 
obowiązków wynikających z  pandemii (2021 r.) 
(wymazy, stres przed zakażeniem), a równocześnie 
wykonywane są przez pielęgniarki obowiązki z za-
kresu innych zawodów, np. sekretarek medycznych, 
rejestratorek, sprzątaczek,

■ stresów wynikających z  „rozgoryczenia” koniecz-
nością opieki nad pacjentami zakażonym CO-
VID-19 bez zapewnienia dodatkowego wynagro-
dzenia (podczas trzeciej fali pandemii); „personel 
czuje się oszukany, lekceważony i ma duże poczucie 
niesprawiedliwości, co przekłada się na jego stan 
psychiczny oraz skupianie uwagi na aspekcie wyna-
grodzenia za opiekę nad pacjentem z COVID-19”, 
a  nie na merytorycznych problemach związanych 
z pielęgnowaniem,

■ obaw o własne zdrowie oraz o zdrowie rodziny.
 
Wykres 5. Ocena problemów organizacyjnych jednostki psychiatrycz-
nej, które wynikają z występujących zakażeń personelu medycznego 
i pacjentów 

Siedem jednostek psychiatrycznych (blisko 30%) 
wskazało na występujące problemy organizacyjne wy-
nikające z  konieczności opieki nad pacjentami z  po-
dejrzeniem zakażenia lub zakażeniem COVID-19 
(wykres 5). Problemy te wiązały się w szczególności z:
■ pracą personelu pielęgniarskiego w innym niż ma-

cierzysty oddział, z powodu braków personalnych 
np. w wyniku izolacji domowej personelu,

■ problemem w  zorganizowaniu zastępstw z  powo-
du niskich obsad dyżurowych (jedna pielęgniarka 
w oddziale),

■ trudnościami z  przejęciem pacjenta zakażonego 
przez jednostki ukierunkowane na opiekę nad pa-
cjentem z COVID-19, czy brak miejsc dla pacjen-
tów psychiatrycznych zakażonych wirusem SARS-
-CoV-2,

■ problemem ze sprawowaniem opieki pielęgniar-
skiej do czasu przekazania pacjenta do innej jed-
nostki z  powodu niskich „rezerw pielęgniarskich 
w danej chwili”,

■ trudnościami w  opiece nad pacjentem z  CO-
VID-19 wynikającymi z  warunków technicznych 
oddziałów, które są bardzo różne i  konieczności 
bieżącej realizacji świadczeń, poza tym częste nie-
stosowanie się pacjentów do wytycznych, tj. prze-
bywanie w  izolacji w  oczekiwaniu na wynik testu 
na COVID-19.

Wykres 6. Ocena braku leków stosowanych w psychiatrii 

Jedna jednostka (4,17%) wskazała na występowanie 
braków leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psy-
chicznych (wykres 6).

Wykres 7. Ocena braków sprzętu jednorazowego użytku i materiałów 
ochrony osobistej 

Wykres 4. Ocena problemów natury psychicznej zgłaszanych przez 
personel pielęgniarski 
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Żadna z  24 badanych jednostek psychiatrycznych 
nie wskazała braków sprzętu jednorazowego użytku 
i odzieży ochronnej (wykres 7).

Wykres 8. Ocena zastosowania środków telemedycznych przez pielę-
gniarki w opiece psychiatrycznej 

Dziewięć jednostek psychiatrycznych (37,5%), które 
realizują opiekę środowiskową używało środków tele-
medycyny do wsparcia pacjenta, uzupełnienia i zacho-
wania ciągłości opieki nad nim (wykres 8).
Dodatkowo niektóre z  jednostek psychiatrycznych 
uszczegółowiły odpowiedzi na zadane pytanie wska-
zując, że:
■ wizyty odbywają się w domach pacjentów, z zacho-

waniem reżimu sanitarnego,
■ pacjenci prowadzeni przez poradnię zdrowia psy-

chicznego oraz hospitalizowani znajdują wsparcie 
w personelu podczas wizyt,, jak również w trakcie 
rozmów telefonicznych.

Jedna jednostka psychiatryczna (4,17%) wskazała pro-
blemy w dostępie pacjentów do opieki środowiskowej, 
natomiast 14 jednostek (58,33%) takich problemów 
nie dostrzegło (wykres 9). Informacja dodatkowa 
z jednostki psychiatrycznej województwa pomorskie-

go (jedna z większych poradni zdrowia psychicznego), 
wskazuje, że jednocześnie obniżyła się dostępność 
do poradni zdrowia psychicznego. Czas oczekiwania 
na wizytę pierwszorazową może dochodzić do 14 mie-
sięcy, a kolejka na psychoterapię 24–48 miesięcy.

Wykres 10. Ocena potrzeby wsparcia psychologicznego, edukacyjne-
go czy organizacyjnego pielęgniarek celem redukcji stresu związanego 
z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

Sześć jednostek z  24 (25%) zaobserwowało potrzebę 
wsparcia psychologicznego dla personelu pielęgniar-
skiego z  powodu nadmiernego stresu lub potrzebę 
edukacji w zapobieganiu COVID-19 (wykres 10).
Wybrane jednostki uszczegółowiły odpowiedź twier-
dzącą, podając:

Dane z 23 jednostek psychiatrycznych (95,83%) wska-
zały, że personel pielęgniarski realizuje edukację w za-
kresie zapobiegania zakażeniom (wykres 11). 

Wykres 11. Ocena prowadzenia przez pielęgniarki edukacji celem za-
pobiegania wśród pacjentów zakażeń COVID-19

Wykres 9. Ocena dostępności opieki środowiskowej dla pacjenta z za-
burzeniami psychicznymi 
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Wykres 12. Ocena zdarzeń niepożądanych w  porównaniu do zaist-
niałych zdarzeń niepożądanych ubiegłego roku – w opinii badanych 
jednostek 

W trzech jednostkach psychiatrycznych (12,5%) zaob-
serwowano wzrost zdarzeń niepożądanych w porów-
naniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (wykres 
12). 

Wykres 13. Ocena liczby dni oczekiwania na przyjęcie pacjentów 
do jednostki psychiatrycznej w  porównaniu do tego samego okresu 
roku ubiegłego 

Analiza danych wykazała (wykres 13), że 3 jednostki 
psychiatryczne (12,5%) zaobserwowały zwiększenie 
liczby dni oczekiwania na przyjęcie pacjentów do od-
działów psychiatrycznych w  porównaniu do tego sa-
mego okresu roku ubiegłego.
Część jednostek uszczegółowiła odpowiedź na niniej-
sze pytanie:
■ wydłużyła się kolejka oczekiwania na hospitaliza-

cję, przyjęcie do szpitala w trybie pilnym do 30 dni, 
w trybie planowym – do 1 roku,

■ zwiększyło się zapotrzebowanie na świadczenia 
psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

Wykres 14. Ocena umożliwienia przez jednostkę psychiatryczną zdal-
nego kontaktu pacjenta z osobami bliskimi 

Analiza danych wykazała (wykres 14), że w 22 jednost-
kach pacjenci mieli możliwość komunikowania się 
z osobami bliskimi zdalnie (telefon, smartfon). 

Wykres 15. Ocena zasad przekazywania pacjentowi paczek żywno-
ściowych 

Analiza danych wykazała (wykres 15), że 20 jednostek 
psychiatrycznych wprowadziło specjalne zasady prze-
kazywania „paczek żywnościowych” od rodzin dla pa-
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cjentów, uwzględniając zasady reżimu sanitarnego.
Część odpowiedzi została uszczegółowiona i  może 
stanowić cenne źródło informacji do udoskonalenia 
procedur:
■ przy wejściu do szpitala ustawione są pojemniki 

oznakowane dla poszczególnych oddziałów - od-
wiedzający wkładają opisane/oznakowane rzeczy 
do pojemników. Sanitariusze z oddziałów odbiera-
ją paczki i przekazują pacjentom,

■ paczki od rodzin przyjmowane są przez osoby 
w rękawiczkach jednorazowych, personel po przej-
rzeniu przekazuje pacjentowi z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego,

■ pracownicy transportu wewnętrznego odbierają 
z  portierni paczki pacjentów, rozwożąc je na po-
szczególne oddziały,

■ w  wydzielonym pomieszczeniu oddziału paczki 
umieszcza się na 24 godz. przed wydaniem ich pa-
cjentom,

■ przesyłki kurierskie otwierane są po pełnej dobie 
od otrzymania pocztą – pacjenci otrzymują pro-
dukty niewymagające przechowywania w lodówce,

■ szczegółowe zasady przekazywania paczek za-
mieszczono w dostępnym miejscu tj. strona inter-
netowa, osoby chcące przekazać paczkę mogą tego 
dokonywać przy drzwiach wejściowych do szpi-
tala, przez portiera wyznaczonego przez admini-
strację szpitala, każdego dnia w określonych godzi-
nach,

■ paczki podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta, 
rodzina przekazuje do wyznaczonego pomieszcze-
nia, następnie paczki są sprawdzane przez personel 
i  przekazane dla pacjenta, produkty wymagające 
przechowywania w niskiej temperaturze są podpi-
sane i umieszczane w lodówce pacjentów – zakupy 
dla pacjentów zamawia pracownik socjalny, dowo-
zi je odpowiedni transport.

 
Wykres 16. Ocena możliwości jednostki w zapewnieniu minimalnej 
liczby personelu medycznego podczas zastosowania przymusu bez-
pośredniego 

Analiza danych wykazała (wykres 16), że w 10 jednost-
kach psychiatrycznych trudno jest zapewnić co naj-
mniej pięć osób do przeprowadzenia przymusu bez-
pośredniego.
Część jednostek uszczegółowiła omawiany problem:
■ często po południu i w nocy jest na oddziale jedna 

osoba z personelu,
■ w oddziale nie ma jednocześnie pięciu osób perso-

nelu pielęgniarskiego, ale są poczynione starania, 
aby zachować wymóg pięciu osób do realizacji za-
bezpieczenia pacjenta,

■ po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni świą-
teczne dyżur sprawują dwie pielęgniarki i czasami 
dodatkowo jedna opiekunka medyczna, natomiast 
w  procedurze unieruchamiania pacjenta czasami 
uczestniczy jedna osoba z  obsługi gospodarczej, 
ratownik medyczny lub kierowca karetki,

■ w  unieruchomieniu bierze udział, oprócz pielę-
gniarek – lekarz, sanitariusz, ratownik medyczny; 
w  żadnym oddziale nie ma pięciu pielęgniarek 
na zmianie z wyjątkiem oddziału leczenia alkoho-
lowych zespołów abstynencyjnych,

■ w unieruchomieniu pomagają inne osoby, np. ze-
spół karetki przywożącej pacjenta,

■ podczas dyżurów popołudniowych i  nocnych 
w  oddziałach dyżurują dwie lub trzy pielęgniar-
ki, w  trakcie unieruchamiania pacjenta można 
zapewnić pomoc ratownika medycznego z  izby 
przyjęć oraz lekarza dyżurnego, co w  oddziałach, 
w których dyżurują dwie pielęgniarki daje w sumie 
cztery osoby – wzywanie do pomocy osób z  in-
nych oddziałów nie zapewni prawidłowej opieki 
nad pacjentami, podczas opuszczenia stanowiska 
pracy i  oddalenia się do innego oddziału. W od-
działach liczba personelu jest mniejsza niż pięć 
osób, jednak na wezwanie, pomaga personel z in-
nych oddziałów.

Wykres 17. Ocena możliwości jednostki w zapewnieniu minimalnej 
liczby personelu pielęgniarskiego celem realizacji ścisłej obserwacji 
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Analiza danych wykazała (wykres 17), że w 7 na 24 jed-
nostki psychiatryczne był problem w  realizacji ścisłej 
obserwacji pacjentów wynikający ze zbyt niskiej liczby 
dyżurujących pielęgniarek.
Wybrane jednostki uszczegółowiły poruszany pro-
blem, w tym wymieniając przyczyny zaniechania reali-
zacji tej procedury:
■ nie zleca się ścisłej obserwacji z uwagi na brak do-

określenia takiego świadczenia – w zamian, zgod-
nie z  procedurą prowadzony jest nadzór „S”. Jest 
to trudne do realizacji przy jednoczesnym zleceniu 
nadzoru u 2-3 pacjentów oraz dodatkowo oczeki-
waniu pacjentów na wynik wymazu, 

■ braki personelu pielęgniarskiego, w  konsekwencji 
jednoosobowa obsada pielęgniarska na dyżurach,

■ przy zwiększonej liczbie zakażeń COVID-19 i ko-
nieczności hospitalizacji psychiatrycznej brak 
możliwości lokalowych do wydzielenia stref reżi-
mu sanitarnego,

■ za mała liczba pielęgniarek na dyżurze aby reali-
zować ścisłą obserwację pacjentów według reguły 
„jedna pielęgniarka vs. jeden pacjent”, brak opieku-
nek które mogłyby pomóc w obserwacji, brak stałe-
go personelu pomocniczego - salowa , ratownik itp.,

■ w  poszczególnych oddziałach są wyznaczone od-
cinki wzmożonego nadzoru z monitoringiem, wy-
znaczona pielęgniarka z  pomocą sanitariusza re-
alizuje ścisłą obserwację/ może zdarzyć się, że jest 
pod ścisłą obserwacją kilku pacjentów (w przybli-
żeniu od 1 do 3).

Pracownicy jednostek psychiatrycznych, którzy 
uczestniczyli w badaniu ankietowym wskazali dodat-
kowe, bieżące problemy związane bezpośrednio lub 
pośrednio z opieką pielęgniarską. Wykazano, że: 
■ istnieje potrzeba przygotowania klarownych obo-

wiązków na każdym stanowisku pracy oraz odcią-
żenia pielęgniarek z  wykonywania obowiązków 
należących do innych stanowisk pracy,

■ zasadne jest utrzymanie oddziałów dla pacjentów 
psychiatrycznych z zakażeniem COVID-19,

■ dodatki za pracę z pacjentem zakażonym wirusem 
SARS- Cov-2 powinny obejmować pracowników, 
którzy sprawują faktyczna opiekę nad tymi pacjen-
tami,

■ zauważalny jest brak czasu na oddziaływania tera-
peutyczne z pacjentem z zaburzeniami psychiczny-
mi, który wynika z licznych, innych zadań obciąża-
jących pielęgniarki oraz prowadzenia czasochłon-
nej złożonej dokumentacji pielęgniarskiej,

■ zapewnienie możliwości dostępu do placówki, 

mogącej zapewnić izolacje pacjentów w przypadku 
wykrycia zakażenia COVID-19,

■ pacjenci narzekają na brak odwiedzin w  oddzia-
łach,

■ brak przystosowania infrastruktury szpitala psy-
chiatrycznego do przystosowania oddziałów do wy-
mogów epidemiologicznych w czasach pandemii,

■ podział oddziału na strefę czystą i  brudną nastę-
puje na drodze tymczasowych i  prowizorycznych 
rozwiązań,

■ pomieszczenia do izolacji pacjentów nie spełniają 
wymogów izolatek (brak śluz, zaplecza sanitarne-
go i osobnych wejść do pomieszczeń, w których są 
izolowani pacjenci), 

■ w  celu zachowania reżimu sanitarnego personel 
musi włożyć wiele dodatkowej pracy i  uwagi aby 
zachować zasady i  wymogi zapobiegające zakaże-
niu i  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2; 
brak centralnych instalacji tlenowych rodzi sytu-
acje stresogenne, w  sytuacji kiedy koncentratory 
tlenu stają się nie wystarczające, a tlenoterapia pro-
wadzona jest za pomocą butli tlenowych,

■ występuje utrudniony dostęp do szpitali wielospe-
cjalistycznych pacjentów psychiatrycznych z zaka-
żeniem COVID -19,

■ wszystkie problemy organizacyjne, np. utrudnio-
ny kontakt z  rodziną pacjenta, ograniczenie od-
wiedzin, obciążenie personelu z  powodu braków 
kadrowych powoduje stres i  frustracje, prowadzi 
do przewlekłego zmęczenia i  problemów ze zdro-
wiem,

■ obciążeniem kadry pielęgniarskiej jest konieczność 
wykonywania u pacjentów testów PCR w kierunku 
COVID-19, nawet dwa razy w tygodniu.

Omówienie
Okres epidemii obnażył problemy pielęgniarstwa. Do-
tyczy to przede wszystkim braków kadrowych. Kon-
trole oraz badania kwestionariuszowe placówek psy-
chiatrycznych wykazały, że występuje problem zapew-
nienia minimalnych obsad dyżurowych (pojedyncze 
dyżury pielęgniarskie) lub niemożność zapewnienia 
pięcioosobowego zespołu medycznego podczas stoso-
wania przymusu bezpośredniego. Powyższe problemy 
mogą wynikać także m.in. ze zmiany struktury wieko-
wej pielęgniarek psychiatrycznych. Więcej pielęgnia-
rek przechodzi na emeryturę niż przybywa nowych 
pracowników. Dodatkowo braki kadrowe wynikają 
z przechodzenia kadry pielęgniarskiej głównie do szpi-
tali wielkomiejskich, gdzie płace są wyższe. 
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W niniejszych badaniach wybranych jednostek psy-
chiatrycznych w  kraju wynika, że odsetek jednostek 
zgłaszających braki kadrowe jest mniejszy niż gdy ten 
problem ocenia się lokalnie (ocena województwa). 
Badania ankietowe dokonane z użyciem tej samej an-
kiety (dane z  raportu M. Murzyn, 2021) w  dziesięciu 
jednostkach psychiatrycznych województwa mało-
polskiego wykazały, że braki kadrowe występują w po-
nad 1/3 badanych placówek. Świadczy to nierównym 
rozłożeniu problemów w zakresie braków kadrowych 
i powinien być on rozpatrywany lokalnie. 

Mimo niedoborów kadrowych w  psychiatrii, ko-
nieczne jest powtórne wprowadzenie norm zatrud-
nienia. Jest to istotne dla utrzymania jak najwyższej 
jakości opieki, bezpieczeństwa personelu i pacjentów, 
wzorca do którego należałoby dążyć w  organizacji 
i kontroli opieki oraz ryzyka zmniejszania zatrudnia-
nej kadry pielęgniarskiej z przyczyn finansowych.

Zmiany w  opiece psychiatrycznej są konieczne ze 
względu na utrzymujące się bariery w jej dostępności, 
szczególnie w leczeniu dzieci i młodzieży oraz w opie-
ce środowiskowej, która regionalnie jest dobrze zorga-
nizowana, a w  innych miejscach kraju prawie nie ma 
jej wcale.

Wyniki niniejszych badań są zbliżone do analiz He-
itzmana (2020), który wskazał, że eskalacja problemów 
psychicznych personelu medycznego, szczególnie pie-
lęgniarek w  obliczu pandemii, obejmowała odczuwa-
nie wzmożonego lęku, objawów depresji, problemów 
ze snem, stresu i zmęczenia. Personel medyczny obawia 
się o  zdrowie własne i  swoich rodzin. Jest obciążony 
emocjonalnie i fizycznie z powodu bezpośredniej opie-
ki nad chorym z COVID-19. Poza tym ulega obciąże-
niu zawodowemu z  powodu niedoborów kadrowych, 
a także realizacji zadań spoza swoich kompetencji. 

Stałe obciążenie psychiczne pracowników medycz-
nych wzmaga potrzebę wsparcia informacyjnego dla 
obniżenia napięcia emocjonalnego i  odpoczynku. 
Ważne, aby tego typu potrzeby mogły być zaspokaja-
ne, np. w ramach udziału w treningach relaksacyjnych, 
konstruktywnego odpoczynku, zapewnienia higieny 
snu, optymalnej diety, utrzymania relacji z  rodziną 
oraz zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej. 

Metaanaliza Vindegaard i  Benrosa (2020) wykaza-
ła, że sam wpływ pandemii COVID-19 pogłębiał już 
istniejące u pacjentów problemy zdrowia psychiczne-
go. Samo zakażenie SARS-CoV-2 oraz pandemia czę-
sto przyczyniają się do występowania depresji i  lęku. 
Dodatkowo obserwowano inne problemy, będące 
konsekwencjami zdrowotnymi pandemii, takie jak 

zaburzenia snu, przewlekły stres czy zespół stresu po-
urazowego. Co tym bardziej obciąża pacjenta, jego ro-
dzinę, profesjonalistów opiekujących się nim, ale także 
system opieki zdrowotnej.

Wnioski
Obecne doświadczenia personelu pielęgniarskiego 
związane z  funkcjonowaniem opieki psychiatrycznej 
podczas pandemii wskazują na wyzwania i  potrzeby 
wsparcia finansowego, administracyjnego i psycholo-
gicznego dla całego systemu opieki psychiatrycznej, 
w  tym pielęgniarek psychiatrycznych. Aby zapewnić 
wysoką jakość opieki, decydenci muszą inwestować 
w  pielęgniarstwo i  opiekę zdrowotną. Konieczne są 
działania ukierunkowane na pozyskanie nowej kadry 
i wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek w opiece psychiatrycznej. 

Zdrowie psychiczne pielęgniarek powinno być 
wspierane nie tylko w  czasach kryzysu, takich jak 
pandemia COVID-19, ale także w codziennej ogólnej 
praktyce. Istotne z  tej perspektywy jest dostosowanie 
do obciążenia pracą, odpowiedniej ilości czasu wol-
nego od pracy w  celu psychicznego i  fizycznego wy-
poczynku, wdrażanie wczesnej oceny stanu zdrowia 
fizycznego i  psychicznego oraz zapewnianie dostępu 
do programów pomocy dla pracowników i  leczenia 
w zakresie zdrowia psychicznego. 
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Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języ-
ka Polskiego PWN wolontariat to dobrowolna, 
bezpłatna  praca  społeczna,  zwłaszcza  zwią-
zana z opieką nad nieuleczalnie chorymi  lub 
niepełnosprawnymi  ludźmi1.  Ustawa  o  dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie2 
wprowadza  z  kolei  definicję  wolontariusza, 
którym jest osoba fizyczna, która ochotniczo 
i  bez  wynagrodzenia  wykonuje  świadczenia 
na  zasadach  określonych  w  ustawie.  Możli-
wość udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
osoby wykonujące zawody medyczne w  for-
mie  wolontariatu  wprost  dopuszcza  ustawa 
o działalności  leczniczej3. Także ustawa o za-
wodach  pielęgniarki  i  położnej4  wprost  daje 
osobom wykonującym te zawody możliwości 
udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. jako 
wolontariusz.

POROZUMIENIE Z WOLONTARIUSZEM
W każdym wypadku podstawą udzielania świadczeń 
zdrowotnych w  ramach wolontariatu, w  tym także 
przez pielęgniarki i położne, jest zawarte z korzystają-
cym porozumienie. O porozumieniu tym mówi art. 21 
ustawy o  działalności leczniczej, który z  kolei odsyła 
do art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Porozumienie zawierane z wolontariu-
szem powinno zawierać cztery podstawowe elementy: 
zakres, sposób i  czas wykonywania czynności przez 
wolontariusza oraz sposób rozwiązania porozumienia. 
W przypadku pielęgniarek i  położnych zakres wyko-
nywanych czynności tożsamy musi być z  kompeten-
cjami zawodowymi przyznanymi tym osobom w art.4 
(pielęgniarki) i  art. 5 (położne) ustawy o  zawodach 
pielęgniarki i  położnej. Zawarcie z  pielęgniarką lub 
położną porozumienia w  zakresie wykonywania jed-
nego z tych zawodów w formie wolontariatu wymaga 
okazania przez nią aktualnego prawa wykonywania 
zawodu i weryfikacji tego dokumentu przez korzysta-
jącego. Porozumienie powinno także określać sposób 
wykonywania przez wolontariusza świadczeń. Zgod-
nie z  przywołaną wyżej ustawową definicją wolonta-

PIelęgNIARKA luB POłOżNA 
NA WOlONtARIACIe 
►  Beata Nowak; Radca prawny

riatu, świadczenia powinny być wykonywane ochoczo 
i bez wynagrodzenia, a więc strony mogą wprowadzić 
taki zapis do swojego kontraktu. Wyraźny zapis w usta-
wie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
wskazuje na to, że stosunek wolontariatu ma charakter 
czasowy, zatem i ta informacja winna znaleźć się w po-
rozumieniu. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy 
korzystaniu z  usług wolontariuszy powyżej 30  dni. 
Wówczas porozumienie powinno bezwzględnie przy-
jąć formę pisemną, a  obowiązek taki wynika z  treści 
art. 44 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicz-
nego. Jeżeli porozumienie jest zawarte na krótszy czas, 
wówczas forma pisemna nie jest wymagana i porozu-
mienie może przyjąć również formę ustną. Problema-
tyczne może być jednak wówczas wykazanie wykony-
wania takiego wolontariatu. Czas trwania wolontaria-
tu jest także istotny z punktu widzenia ubezpieczenia 
wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. Ostatnim niezbędnym elementem umowy mię-
dzy wolontariuszem a  korzystającym jest wskazanie 
sposobu rozwiązania porozumienia, czyli określenie 
kwestii związanych z  wypowiedzeniem umowy oraz 
warunkami rozwiązania stosunku wolontariatu przed 
upływem określonego terminu trwania tego stosunku.

Skutkiem prawnym niedochowania pisemnej for-
my porozumienia o  wolontariat, nie zawarcia w  nim 
elementów obligatoryjnych, o  których stanowi prze-
pis art. 44 ustawo o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, bądź też umieszczenia w porozumie-
niu postanowień niewykonalnych lub sprzecznych 
z  ustawą, jest nieważność takiej umowy. Dla pie-
lęgniarek i położnych, które wykonują swój zawód wy-
łącznie w formie wolontariatu, spełnienie powyższych 
przesłanek w zakresie treści porozumienia oraz dodat-
kowych warunków co do formy i ubezpieczenia może 
mieć istotne znaczenie dla wykazania, iż nie doszło 
w  ich przypadku do przerwy w  wykonywaniu zawo-
du zgodnie z  art. 26 ustawy o  zawodach pielęgniarki 
i położnej. Nie każde wykonywanie zawodu wyklucza 
powstanie przerwy, a tylko takie, które realizowane jest 
zgodnie z  przepisami prawa w  jednej z  form przewi-
dzianych w przepisach.
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Należy pamiętać, iż do porozumienia z wolontariu-
szem przede wszystkim stosuje się przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 
kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ko-
deksu cywilnego. Do udzielania świadczeń przez 
wolontariusza nie stosuje się przepisów kodeksu 
pracy.

KTO MOŻE BYĆ KORZYSTAJąCYM
Ustawa o  działalności pożytku publicznego i  wolon-
tariacie w  zamkniętym katalogu określa „korzystają-
cych”, a więc podmioty, na rzecz których wolontariusze 
mogą wykonywać świadczenia. Przepisy wskazują, 
iż ze świadczeń wolontariuszy mogą korzystać: orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych 
w  art. 3 ust. 3 w  zakresie ich działalności statutowej, 
w  szczególności w  zakresie działalności pożytku pu-
blicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie dzia-
łalności gospodarczej; organy administracji publicz-
nej, z  wyłączeniem prowadzonej przez nie działalno-
ści gospodarczej; jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub nadzorowane 
przez te organy, z  wyłączeniem prowadzonej przez 
te jednostki działalności gospodarczej oraz podmioty 
lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności lecz-
niczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności 
leczniczej. Zatem tylko w  tych podmiotach możliwe 
jest świadczenie usług jako wolontariusz. W zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej (a  więc 
zarobkowej) z pomocy wolontariuszy mogą ko-
rzystać wyłącznie podmioty lecznicze, których 
definicję zawiera ustawa o działalności leczniczej, wpi-
sane do rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą. Dodatkową kategorię korzystających 
przewiduje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3. Zgodnie z jej zapisami przy zapewnianiu opieki nad 
dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecię-
cym można korzystać z pomocy wolontariuszy. Z kolei 
ustawa o  zawodach pielęgniarki i  położnej wskazuje, 
że za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położ-
nej uważa się także zatrudnienie na stanowisku pielę-
gniarki lub położnej w żłobku lub klubie dziecięcym. 
Te zapisy nie dają jednak możliwości wykonywania 
przez pielęgniarki i położne swojego zawodu w żłobku 
w  formie wolontariatu. Po pierwsze żłobki mogą ko-
rzystać z pomocy wolontariuszy, ale tylko przy zapew-
nianiu opieki nad dziećmi, taki zakres obowiązków nie 
stanowi jednak wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej. Ustawa nie daje możliwości zawarcia przez 
żłobek porozumienia z wolontariuszem w celu udzie-

lania tam świadczeń zdrowotnych. Po drugie ustawa 
branżowa pielęgniarek i położnych uznaje wykonywa-
nie zawodu tych osób w żłobku, ale wyłącznie w przy-
padku zatrudnienia w tych podmiotach na stanowisku 
pielęgniarki lub położnej. Zatrudnienie należy przy 
tym rozumieć jako odpłatne zaangażowanie pracy 
ludzkiej w  działalność produkcyjną lub usługową 
podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę między 
dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i dru-
gą zwaną pracownikiem, wolontariat zaś tych przesła-
nek nie spełnia.

Zawarcie przez uprawniony podmiot porozumie-
nia o  wolontariat nie może zastąpić umowy o  pracę 
czy też innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy 
zlecenia). Jeśli umowa o wolontariat jest nadużywana, 
wolontariusz powinien zwrócić się do odpowiednich 
instytucji o udzielenie mu ochrony. Kompetencję taką 
posiada Państwowa Inspekcja Pracy, wolontariusz 
może także skierować do Sądu Pracy powództwo 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Należy pamiętać, 
iż porozumienie o wolontariat, które w rzeczywistości 
z uwagi na sposób jego realizacji, jest umową o prace 
lub umową zlecenia, jest nieważne, jako porozumienie 
zawarte dla pozoru (art. 83 kc). Wskazał tak wyraźnie 
Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 
roku (I PK 123/09), w którym wskazał, iż „bezwzględ-
nie nieważna jest zawarta dla pozoru umowa o wyko-
nywanie pracy w ramach wolontariatu, jeśli zamiarem 
zatrudnionego nie jest rzeczywiste świadczenie nieod-
płatnych usług na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego (art. 83 § 1 zdanie pierwsze k.c.). Ukryta pod nią 
umowa przewidująca odpłatność za wykonywaną pra-
cę w  formie «zapomogi» i  zakładająca wykonywanie 
pracy w warunkach podporządkowania pracownicze-
go jest umową o pracę”. 

Wolontariat jest szczególną formą świadczenia 
usług. Pielęgniarki i położne mogą korzystać z tej for-
my przy wykonywaniu swojego zawodu, jednak mimo 
jej nieodpłatnego charakteru, nie można zapominać 
o  konieczności spełnienia stawianych przez przepisy 
wymagań co do prawidłowego zawarcia takiego kon-
traktu. 

Przypisy:
1. https://sjp.pwn.pl/sjp/wolontariat;2579994.html
2.  ustawa o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie z  dnia 

24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 3. ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 

112, poz. 654 z późn. zm.)
 4. ustawa o  zawodach pielęgniarki i  położnej z  dnia 15 lipca 2011 r. 

(Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)  ■
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PRAWO I HISTORIA

W przyjętej przez Sejm ustawie z dnia 27 paź-
dziernika  2022  r.  o  zawodzie  ratownika me-
dycznego oraz samorządzie ratowników me-
dycznych (ustawa została przekazana do Se-
natu  i  nie  jest  jeszcze  obowiązującym  pra-
wem) pielęgniarki zyskały nowe kompetencje 
i uprawnienia. Ustawa określiła: 
1)  zasady i warunki wykonywania zawodu ra-

townika medycznego; 
2)  zasady i organizację kształcenia podyplo-

mowego i doskonalenia zawodowego ra-
towników medycznych; 

3)  organizację  i  zakres działania  samorządu 
ratowników medycznych; 

4)  zasady odpowiedzialności zawodowej ra-
towników medycznych.

Oprócz wskazanych powyżej kwestii ustawa przyzna-
ła dodatkowe uprawnienia pielęgniarkom. Zgodnie 
z  przepisami ustawy, jeżeli w  tej wersji wejdzie w  ży-
cie, pielęgniarka będzie uprawniona do stwierdzania 
zgonu, do którego doszło podczas akcji medycz-
nej, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733). W art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym wskazano, iż akcja medyczna rozpoczy-
na się już w momencie przyjęcia zgłoszenia alarmowe-
go lub powiadomienia o zdarzeniu przez dyspozytora 
medycznego. (2) Zespół ratownictwa medycznego 
po przybyciu na miejsce zdarzenia niezwłocznie roz-
poczyna medyczne czynności ratunkowe.

Zgodnie z  § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie 
stwierdzenia zgonu i  jego przyczyny (Dz. U. z  1961, 
nr 39, poz. 202) – zgon i jego przyczynę stwierdza się 
w  karcie zgonu, której treść i  sposób wypełniania 
określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z  dnia 23 lipca 2021 r. w  sprawie wzoru karty zgonu 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1448). 

Za wykonywanie zawodu pielęgniarki będzie rów-
nież uważane zatrudnienie lub pełnienie służby na sta-

NOWe KOMPeteNCje I uPRAWNIeNIA 
PIelęgNIAReK
►  Zbigniew Cybulski; Radca prawny

nowisku perfuzjonisty, po ukończeniu kursu kwali-
fikacyjnego w zakresie perfuzji organizowanego przez 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub 
Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów. Warunkiem 
przystąpienia do kursu będzie:
1) zatrudnienie w dziale lub zespole perfuzji funkcjo-

nującym w  danym podmiocie leczniczym przez 
minimum 2 lata; 

2) wykonanie w okresie, o którym mowa w pkt 1, mi-
nimum 200 krążeń pozaustrojowych pod nadzo-
rem uprawnionego perfuzjonisty; 

3) przedstawienie opinii kierownika właściwej jed-
nostki organizacyjnej podmiotu leczniczego o wy-
konaniu krążeń pozaustrojowych przez kandydata 
do kursu. Opinia będzie zawierała: imię (imiona) 
i  nazwisko kandydata wraz z  podaniem numeru 
prawa wykonywania zawodu, a także imię i nazwi-
sko osoby wystawiającej opinię z  podaniem peł-
nionej przez nią funkcji. 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy – pielęgniar-
ka systemu, wykonująca medyczne czynności ratun-
kowe, będzie mogła udzielić świadczeń zdrowotnych 
bez zgody pacjenta, jeżeli pacjent wymaga niezwłocz-
nej pomocy, a  ze względu na stan zdrowia lub wiek 
nie może wyrazić zgody ani nie ma możliwości poro-
zumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem faktycznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876). 
Okoliczności udzielenia świadczeń bez zgody pacjen-
ta pielęgniarka systemu zobowiązana jest odnotować 
w dokumentacji medycznej pacjenta.
Pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą 
tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i  inten-
sywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a tak-
że pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwali-
fikacyjny w  dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go, anestezjologii i  intensywnej opieki, chirurgii, 
kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 
3-letni staż pracy w  oddziałach tych specjalności, 
oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub po-
gotowiu ratunkowym. ■
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INFORMACje KOMISjI KSZtAłCeNIA
Aktualizacja: 16 listopada 2022 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych infor-
muje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl.

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

NABORY NA SPECJALIZACJE W 2022 R.

MOIPiP w Krakowie w związku z wygranym postępowaniem przetargowym prowadzi nabory na spe-
cjalizacje, których rozpoczęcie planowane jest na 17.12.2022 r. Przez SMK przyjmowane są wnioski 
na specjalizacje w dziedzinach:

1.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
3.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
4.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
5.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
6.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
7.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
8.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych.

Zakończone zostały nabory na specjalizację w  dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielę-
gniarek i położnych, która rozpoczyna się 26.11.2022 r.

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do realizacji nieodpłatnych kursów specjalistycznych 

Kursy realizowane są w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, numer 
POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdro-
wia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

W SMK kursy oznaczone są dopiskiem PROJEKT POWER 2014-2020.

Każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.

Plan kursów w ramach projektu obejmuje na chwilę obecną kursy specjalistyczne:
■ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 
■ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
■ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
■ Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Aktualna oferta kursów oraz planowane terminy realizacji dostępne są na stronie internetowej MOIPiP oraz 
na profilu facebook.

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

Szkolenia specjalizacyjne w trakcie:
■ Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – 1 edycja (80 osób)

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

■ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 2 edycje (65 osób)
■ Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek – 1 edycja (38 osób)
■ Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek – 1 edycja (40)
■ Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek– 1 edycja (40 osób)
■ Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 edycja (20 osób)
■ Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek – 1 edycja (31 osób)
■ Pielęgniarstwo pediatryczne – 1 edycja (45 osób)

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
■ Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 1 edycja (45 osób)
■ Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – 1 edycja (50 osób)

Kursy specjalistyczne:
■ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 3 edycje (90 osób)
■ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 3 edycje (90 osób)
■ Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – 1 edycja (26 osób)
■ Leczenie ran dla pielęgniarek – 2 edycja (86 osób)
■ Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje (120 osób)
■ Endoskopia dla pielęgniarek – 1 edycja (43 osoby)
■ Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – 1 edycja (42 osoby)
■ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje (90 osób)
■ Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (60 osób)

NABORY W TRAKCIE

1. W sposób ciągły prowadzone są nabory na kursy specjalistyczne realizowane w  ramach projektu Wsparcie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, numer POWR.07.01.00-00-0004/22. Informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej profilu Facebook lub bezpośrednio w Dziale Kształcenia MOIPiP.

2. W związku z brakiem kompletnej grupy osób chętnych rozpoczęcie części kursów zostało przesunięte na począ-
tek 2023 r. a nabory zostały wydłużone do czasu zebrania pełnych edycji. Zmiany obejmują:

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
■ Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek – rozpoczęcie planowane na 20.01.2023 r.,
■ Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – rozpoczęcie planowane na 13.01.2023 r.
■ Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – rozpoczęcie planowane na 17.02.2023 r.
■ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych – rozpo-

częcie planowane na 10.02.02023 r.

Kursy specjalistyczne:
■ Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie planowane na 14.01.2023 r.
■ Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie planowane na 25.02.2023 r.
■ Szczepienia ochronne dla położnych – rozpoczęcie planowane na 18.02.02023 r.
■ Leczenie ran dla położnych – rozpoczęcie planowane na 18.02.2023 r.

Plan Kształcenia na I połowę 2023 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej MOIPiP (www.moipip.org.pl) 
oraz na profilu Facebook w II połowie grudnia 2022 r. Nabory zgodnie z planem kształcenia zostaną uruchomione 
pod koniec roku. Informacje o planowanym terminie naborów zostaną podane z wyprzedzeniem.

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego 
przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/. 

 
Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Iwona Malinowska-Lipień



KONKURSY

Komendant
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

ogłasza
KONKuRS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Naczelnej Pielęgniarki

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

zamierza ogłosić
KONKuRSy
na stanowiska

Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych:
■ Oddziału Ginekologicznego-Położniczego 

■ Oddziału Chirurgii Dziecięcej 
■ Oddziału Chirurgii Ogólnej
■ Oddziału Dziecięcego

■ Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

zamierza ogłosić
KONKuRSy
na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
■ Oddziału Dziecięcego 

■ Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
■ Oddziału Neurologicznego

■ Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej 
Opieki Pooperacyjnej 

■ Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną

Położnej Oddziałowej:
■ Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

zamierza ogłosić
KONKuRSy
na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
Pielęgniarek Oddziałowych:

■ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej
■ Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

■ Oddziału Pediatrii i Gastroenterologii
■ Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Laryngologii B1 A, B
■ Oddziału Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych A2

■ Oddziału Leczenia Żywieniowego
■ Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych
■ Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

■ Szpitalny Oddział Ratunkowy
■ Oddziału Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych N1

■ Oddziału Neurochirurgii i Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń
■ Oddziału Endokrynologii Dzieci i Młodzieży



POWR.07.01.00-00-0004/22

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII
Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły nipip.pl/projekt

WSPARCIE 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Partner projektu

35 000 bezpłatnych 
miejsc szkoleniowych na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalistycznych 
dla pielęgniarek i położnych 
z całej Polski

Lider projektu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych
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KONDOLENCJE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o  odejściu  naszego  Kolegi  Stanisława  Woj-
tana.  Pan  Stanisław  Wojtan,  był  magistrem 
pielęgniarstwa, specjalistą w dziedzinie pielę-
gniarstwa  anestezjologicznego  i  intensywnej 
opieki.

Przez cały czas swojej kariery zawodowej był zatrud-
niony w  oddziałach anestezjologii i  intensywnej terapii. 
Pełnił funkcję pielęgniarza oddziałowego w Klinicznym 
Oddziale Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie.   

Pan Stanisław Wojtan był również pracownikiem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, na Wy-
dziale Nauk o  Zdrowiu gdzie jako wykładowca prowa-
dził zajęcia w obszarze anestezjologii i intensywnej opieki 
na studiach I i II stopnia, na kierunku pielęgniarstwo.

Jego bogate doświadczenie w pracy Kliniki Intensyw-
nej Terapii i Anestezjologii oraz praca wykładowcy a tak-
że zaufanie środowiska zawodowego wskazało jego osobę 
do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego a póź-
niej Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Jako członek Małopolskiego Oddziału Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i  Intensywnej Opieki 
od początku jego powstania, przez szereg lat pełnił waż-
ne funkcje w Zarządzie. Był członkiem Rady Naukowej 
czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensyw-
nej Opiece” oraz członkiem komitetu organizacyjnego 
konferencji naukowo-szkoleniowych, a  także wielolet-
nim członkiem Małopolskiej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych aktywnie uczestniczącym w pracach 
Rady oraz na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. 
Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Jako wykładowca oraz wielokrotny kierownik specja-
lizacji w  dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i  intensywnej opieki oraz innych licznych kursów w ra-
mach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i  po-

„Non Omnis Moriar”
Horacy 

ś.P. 
StANISłAW WOjtAN

łożnych przygotował rzesze pielęgniarek i  pielęgniarzy 
do pracy przede wszystkim w szpitalach na terenie Ma-
łopolski. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jego zaintereso-
wania naukowe były ściśle związane z obszarem aneste-
zjologii i intensywnej terapii, świadczą o tym jego publi-
kacje naukowe.

Stanisław Wojtan był zarówno praktykiem jak i teore-
tykiem, był osobą doskonale zorganizowaną, sumienną, 
niezwykle zaangażowaną i  kreatywną podejściu do no-
wych rozwiązań. Znakomicie zarządzał zespołem ponad 
stu osobowego zespołu pielęgniarskiego. Jego umiejęt-
ności w kontaktach interpersonalnych pozwalały na na-
wiązywanie kontaktów, a  także na jednanie środowiska 
zawodowego, swoimi umiejętnościami i  wiedzą chętnie 
dzielił się z całym środowiskiem zawodowym.

Stasiu był niezwykle dobrym człowiekiem. 

Stasiu serdecznie za wszystko dziękujemy, pozostaniesz 
na zawsze w naszej pamięci i sercach.

Odpoczywaj w Pokoju Wiecznym…

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Krakowie  ■
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W  dniu  16  września  2022  roku  zmarła  mgr 
Maria Lenartowicz (1934 – 2022), pielęgniar-
ka,  mgr  nauk  pedagogicznych,  nauczyciel-
ka  pielęgniarstwa.  Absolwentka  Państwowej 
Szkoły  Pielęgniarstwa w Krakowie,  po  ukoń-
czeniu której w 1953 roku, rozpoczęła w niej 
pracę na stanowisku nauczyciela zawodu. 

Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne, uzyskując 
tym samym pełne kwalifikacje do nauczania. W roku 
szkolnym 1964/1965 odbyła studia w  zakresie edukacji 
pielęgniarek w  Stanach Zjednoczonych na Wayne State 
University College w Detroit. Zdobyta wiedza i doświad-
czenie w  nauczaniu pielęgniarstwa, oraz nabycie biegłej 
znajomości języka angielskiego, umożliwiało nawiązy-
wanie współpracy międzynarodowej, co w  tamtych la-
tach stanowiło istotny czynnik wpływający na rozwój 
pielęgniarstwa. Prowadziła zajęcia teoretyczne i  prak-
tyczne początkowo z  pielęgniarstwa w  chorobach dzie-
cięcych, następnie przez dziesięciolecia z pielęgniarstwa 
w  chorobach psychicznych. Była autorką publikacji za-
mieszczanych w  „Pielęgniarce 
i  Położnej’’. Uczestniczyła, jako 
wykładowczyni, w  doskonaleniu 
nauczycieli. Służyła pomocą, jako 
tłumaczka, przy prowadzonej 
przez Szkołę współpracy ze szko-
łami pielęgniarskimi z  zagranicy. 
Za pracę na rzecz rozwoju pie-
lęgniarstwa została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi, Odzna-
ką „Za wzorową pracę w  służbie 
zdrowia’’, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, odznaczeniem honorowym 
„Za zasługi dla samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych”. 
Przez cały okres pracy zawodowej 
do 1990 roku, pozostała wierna 
Szkole, którą ukończyła, a  któ-
ra zmieniając nazwę, zakończyła 
swoją działalność jako Medyczne 
Studium Zawodowe nr 1 Wydział 
Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny. 

Z OStAtNIM POżegNANIeM

Po przejściu na emeryturę podjęła dalsze zatrudnienie 
w Szkole w niepełnym wymiarze. Jako pielęgniarka i na-
uczycielka otaczała młodzież serdeczną opieką, służąc im 
radą i  pomocą. Z życzliwością i  troską pomagała w  ich 
trudnych sytuacjach. Zawsze serdeczna dla przyjaciół 
i współpracowników. I zawsze uśmiechnięta. 

Po zakończeniu pracy wróciła do swojego rodzinnego 
domu w Andrychowie, otoczona opieką siostry i  jej ro-
dziny. Spoczęła w  grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
w  Andrychowie. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej 
nauczyciele byłego Medycznego Studium Zawodowego 
nr 1 Wydziału Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny w Krako-
wie, oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dr Tadeusz Wadas.

Pozostanie w naszych sercach, a w pamięci Jej uśmiech, 
którym zawsze i wszystkich obdarzała. 

A ja żegnam moją Nauczycielkę i  wieloletnią Współ-
pracownicę, która zawsze służyła radą i pomocą w kiero-
waniu Szkołą. 

Kazimiera Zahradniczek  ■
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej 
drogiej koleżanki Pielęgniarki

ElżbiEty Noworyty
Wieloletniego pracownika Oddziału Klinicznego Nefrologii, 
Dializoterapii i Transplantologii, pracującej w Stacji Dializ.

Życzliwej koleżanki i oddanego współpracownika.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pielęgniarki, Położne i Współpracownicy,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

 

W Szpitalu Uniwersyteckim pracowała od 1983 
roku, w Klinice Nefrologii w Stacji Hemodializ. 
Przez ostatnie 6 lat pełniła obowiązki zastęp-
cy pielęgniarki oddziałowej.

Bardzo aktywnie uczestniczyła w  różnych kursach, 
szkoleniach, konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje 
zawodowe. Ukończyła studia pielęgniarskie na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim uzyskując tytuł magistra pielęgniar-
stwa, oraz specjalizację z pielęgniarstwa nefrologicznego. 
Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystywała w pracy 
oraz przekazywała koleżankom. Była bardzo koleżeń-
ska, uczynna, uczciwa, empatyczna. Bardzo troskliwa 
z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi wykonując 
wszystkie czynności sumiennie z dużą dokładnością, bez 
zarzutu.

W swoim życiu zawsze angażowała się w niesienie po-
mocy chorym, słabym, dotkniętym niepełnosprawno-
ściami nie tylko fizycznymi, ale również intelektualnymi. 
Wielokrotnie wyjeżdżała z osobami niepełnosprawnymi 

elżBIetA NOWORytA
►  Renata Galska

na obozy jako wolontariuszka poświęcając swój urlop 
wypoczynkowy.

Była osobą bardzo pracowitą, umiejętnie godziła obo-
wiązki zawodowe i rodzinne. Troszczyła się o swoich naj-
bliższych: rodziców, córkę i męża.

Kochała góry. Wolny czas spędzała bardzo aktywnie 
na górskich szlakach ze swoim mężem Pawłem.

Kochana Elu.
Dziękujemy bardzo, że byłaś z nami, za pomoc, wspar-

cie, wspaniałą współpracę, dobre rady, przekazaną wie-
dzę, troskę, spokój, optymizm i  wiele innych. Zawsze 
dbałaś o dobre relacje międzyludzkie. 

Miałaś wiele marzeń, ale straszna choroba je zniweczyła.
Podziwiamy Cię za heroizm, pokorę i walkę z chorobą. 

Starałaś się wszystkich oszczędzać, nie zadręczać swoim 
cierpieniem.

Zawsze zostaniesz w naszych sercach i myślach.
Odpoczywaj w pokoju.  ■
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
ks. J. Twardowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci

naszej Przyjaciółki i Koleżanki Pielęgniarki

iwoNa Haraf
cudownej osoby,

która uśmiechem i radością życia zarażała wszystkich wokół.
To ogromna strata dla nas i dla naszych Pacjentów.

Łączymy się w bólu z pogrążoną 
w żałobie Rodziną

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Regionu Kraków Grupy LUX MED.

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

- ks. J. Twardowski

Z najgłębszym żalem i poczuciem straty zawiadamiamy, 
że dnia 23 lipca 2022 roku odszedł od nas

ś+p StaNiSław wojtaN
Pożegnaliśmy Drogiego Kolegę 28 lipca 2022 roku. Pozostanie w naszej 

pamięci jako osoba niezwykle pracowita, zaangażowana w rozwój 
nowoczesnych metod kształcenia kadry medycznej. Do zobaczenia Stasiu…

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Są ludzie, których anioł śmierci przytula zdecydowanie za wcześnie…

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 2 października 2022 r. odeszła od nas

UrSzUla SUtor
Wieloletnia Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Chorób Serca  

i Naczyń z pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Żegnamy naszą Koleżankę z poczuciem wielkiej straty.

Odszedł od nas człowiek prawy i szlachetny, o nieocenionych zaletach  
charakteru, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Łączymy się w bólu z Bliskimi.

Naczelna Pielęgniarka i Pielęgniarska Kadra Zarządzająca

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II



www.moipip.org.plPOLECA! Możliwość zakupu książek indywidualnie oraz hurtowo

W hołdzie Hannie Chrzanowskiej

Pielęgniarstwo to pasja,
pielęgniarstwo to rozumna, 
dojrzała miłość do innego
człowieka. Miłość akceptująca
i wspierająca. Autorzy publikacji 
podjęli się trudnego zadania, 
przekazania współczesnym
Pielęgniarkom przesłania,
testamentu Hanny Chrzanowskiej, 
zawierającego wartości
uniwersalne.

Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie 
Redakcja Kazimiera Zahradniczek

W kręgu opiekuńczego czepka.
Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie

Niniejsza książka jest obszernym 
i interesującym opracowaniem 
historycznym ukazującym 
proces kształtowania się 
nowoczesnego pielęgniarstwa 
w Krakowie. Jest to nowe
i wszechstronne przedstawienie 
dziejów pielęgniarstwa
w Krakowie, w którym
uczestniczyło 19 autorów 
aktywnie zaangażowanych
w rozwój współczesnego pielę-
gniarstwa.

Cena 50,00 zł

Pamiętniki listy notatki
Była sumieniem środowiska pielęgniarskiego.  
Tak określił Hannę Chrzanowską kard. 
Franciszek Macharski, który znał Ją osobiście, 
a kard. Stanisław Dziwisz, także świadek 
Jej życia, nazwał Ją Matką Teresą Krakowa. 
Zachowane pisma pokazują pielęgniarkę 
i błogosławioną o ludzkiej twarzy, 
z niesłychanym poczuciem humoru, 
wesołością, żartem, dystansem do siebie 
i świata, a jednocześnie bardzo poważnie 
traktującą wszystkie sprawy związane
z chorym człowiekiem. Gotową 
przeskakiwać najwyższe przeszkody 
w poszukiwaniu pomocy dla 
potrzebującego, a jednocześnie zdającą 
sobie sprawę z trudnych cech charakteru 
człowieka cierpiącego.

Cena 40,00 złCena 26,25 zł

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej.
Wybrane zagadnienia

Przedstawiona książka podejmuje 
bardzo istotny problem w aktualnej 
sytuacji, coraz częstszych kontaktów 
personelu pielęgniarskiego
z pacjentami z innych krajów i kultur 
bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze
i praktyczne, a tym samym może
z niej skorzystać nie tylko odbiorca, 
do którego jest ona skierowana 
zgodnie z tytułem, ale każdy, który 
poszukuje informacji niezbędnych 
do właściwego komunikowania się 
z innymi osobami o odmiennych 
kulturowo korzeniach.

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ
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Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa: JOANNA ZALEWSKA-PUCHAŁA,
ANNA MAJDA

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
im. Hanny Chrzanowskiej Cena 30,00 zł

Informacje Zespołu Redakcyjnego Wydawnictwa MOIPiP im. Hanny Chrzanowskiej
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opublikować swój artykuł w piśmie „Małopolskie Pielęgniarki i Położne”.
Warunki publikacji nadesłanego materiału:

• Artykuł zapisany w programie Word (edytowalne), należy przesłać do redakcji w formie elektronicznej na adres: apolonek@moipip.org.pl
 lub biuro@moipip.org.pl.
• Objętość artykułu powinna wynosić ok. 10–12 tyś. znaków ze spacjami.
• Praca musi posiadać tytuł i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy podać również: tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy oraz
 do wiadomości redakcji nr telefonu i e-mail.
• W przypadku załączonych fotografii lub innych rycin prosimy o podanie źródła, autora i przesłać w osobnym pliku w formacie: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.
• Przypisy i bibliografia powinna znajdować się na końcu tekstu.
• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeróbek redakcyjnych i poprawek stylistycznych
 w opracowaniach autorskich.
• Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania nieścisłych informacji. Opinie wyrażone w artykule są publikowane na wyłączną 

odpowiedzialność autora.
• Redakcja nie wypłaca honorarium autorom tekstów. Wyróżnione artykuły, prace mogą być nagrodzone po wcześniejszym zawiadomieniu autora.
• Wydawca nie publikuje tekstów anonimowych.
• Decyzja o publikacji jest decyzją kolegialną Zespołu Redakcyjnego, odpowiadającego za merytoryczny poziom wydawnictwa.

Zespól Redakcyjny prosi o nadsyłanie streszczeń prac licencjackich i magisterskich związanych z zawodem pielęgniarki i położnej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC ORYGINALNYCH DO DRUKU
 • Do zgłaszanej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę autora.

1. Streszczenie i słowa kluczowe
 Do artykułu oryginalnego należy dołączyć streszczenie zawierające maksymalnie 1800 znaków (w tym spacje i znaki interpunkcyjne), powinno ono składać 

się z pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/ 
Podsumowanie. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych.

2.  Układ pracy
 Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części: Wprowadzenie (maksymalnie 1200 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 Omówienie/Dyskusja, Wnioski/Podsumowanie, Piśmiennictwo. Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście,
 liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych – minimum 5 pozycji.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego pisma Koordynator Anna Polonek

NOWOŚĆ Błogosławiona Pielegniarka
Hanna Chrzanowska

Dama Miłosierdzia

Kazimiera Zahradniczek
Pielęgniarka, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie z 1959 roku, 
mgr nauk pedagogicznych, specjalistka III stopnia w zakresie nauczania pielęgniarstwa. 
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związana z kształceniem pielęgniarek w Krakowie  
od 1962 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i nauczyciela akademickiego.  
Redaktorka, współredaktorka i autorka podręczników z zakresu pielęgniarstwa,  
pedagogiki i historii pielęgniarstwa takich jak: „Wprowadzenie do pielęgniarstwa”, 
„Pielęgniarstwo”, „Podstawy pielęgniarstwa”, „Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie”.  
Publikowane artykuły zawierają zagadnienia związane m.in. z doskonaleniem  
procesu dydaktycznego w kształceniu pielęgniarek, etyką zawodową, kulturowym  
uwarunkowaniem opieki pielęgniarskiej i historią pielęgniarstwa w Krakowie.

Helena Matoga
Pielęgniarka, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie z 1956 roku, 
z długoletnią praktyką pielęgniarską oraz na stanowiskach kierowniczych. Była zastęp-
czyni Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. 
Autorka książki „W kręgu opiekuńczego czepka” oraz artykułów zawierających biogra-
fie zasłużonych pielęgniarek. Wyróżniona odznaką za współpracę w upamiętnianiu 
kobiet, żołnierzy, w walce o niepodległość Polski przez gen. prof. Elżbietę Zawacką. 
Współzałożycielka Oddziału Krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich. Wicepostulatorka w procesie beatyfikacyjnym Błogosławionej 
Hanny Chrzanowskiej, na szczeblu diecezji. Członkini Komisji Historycznej w procesie 
beatyfikacyjnym S. Magdaleny Marii Epstein, na szczeblu diecezji. Członek Arcybrac-
twa Miłosierdzia w Krakowie.

Tadeusz Wadas
Pielęgniarz, magister pielęgniarstwa. Absolwent Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki. Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskał 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracował zawodo-
wo na Oddziałach Chirurgi Ogólnej, Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Spe-
cjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Pełnił Funkcję przełożonego pielęgnia-
rek II Katedry Chorób Wewnętrznych im. A. Szczeklika UJ CM w Krakowie. W latach 
2000–2002 był dyrektorem Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Pełnił funkcję przewod-
niczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w IV, V, VII kadencji. 
Zaangażowany w działalność społeczną.
Wieloletni członek Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Kra-
kowie. Zaangażowany w rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Autor wielu artykułów oraz współautor książki „W Hołdzie Hannie Chrzanowskiej”.
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Blessed Hanna Chrzanowska NOWOŚĆNOWOŚĆ

Monografia ta, to spójnie 
tematyczne opracowanie 
naukowe portretujące Hannę 
Chrzanowską z wielu perspek-
tyw. Ta pierwsza, to sylwetka 
pielęgniarki z powołaniem
do czynienia dobra, społecznicy, 
która jak pisała, parafrazując
słowa św. Pawła, w ostatnim 
swoim liście do pielęgniarek, 
uczyniła swoim życiowym credo 
to, ażeby „cieszyć się radością 
miłosierdzia”, a kiedy trzeba, 
nauczać „płakać z płaczącymi”.
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Pielęgniarka, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniar-
stwa w Krakowie z 1956 roku, z długoletnią praktyką pielę-
gniarską oraz na stanowiskach kierowniczych. Była zastęp-
czyni Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej 
Komisji Kontroli Zawodowej. Autorka książki „W kręgu 
opiekuńczego czepka” oraz  artykułów zawierających bio-
grafie zasłużonych pielęgniarek. Wyróżniona odznaką 
za współpracę w upamiętnianiu kobiet, żołnierzy, w walce 
o niepodległość Polski przez gen. prof. Elżbietę Zawacką. 

Współorganizatorka i prezes Oddziału Kolegium Pielęgniarek Środowiskowo-
-Rodzinnych w Krakowie. Współzałożycielka Oddziału Krakowskiego Kato-
lickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich. Wicepostulatorka 
w procesie beatyfikacyjnym Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, na szczeblu 
diecezji. Członkini Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym s. Mag-
daleny Marii Epstein, na szczeblu diecezji. Członek Arcybractwa Miłosierdzia 
w Krakowie.
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W kręgu
opiekuńczego czepka

Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Helena Matoga

II wydanie książki „W kręgu opiekuńczego czepka. Błogosławiona Hanna 
Chrzanowska" zostało zmienione i poszerzone o dzieło Hanny – „Pielęgniarstwo 
Parafialne i  jego dalsze dzieje". O dzieło troszczył się za Jej życia i po śmierci, 
do czasu wyboru na papieża, ks. kard. Karol Wojtyła.

Niniejsze opracowanie stanowi 
drugie wydanie, zmienione 
i poszerzone, książki opublikowanej 
w roku 1999 pod tytułem „W kręgu 
opiekuńczego czepka”. W trakcie 
przygotowywania dokumentów 
dorozpoczęcia procesu beatyfi-
kacyjnego Hanny Chrzanowskiej, 
obecnie już Błogosławionej, 
okazało się, że najbardziej 
tragiczny czas w jej życiu, okres 
pracy podczas drugiej wojny 
światowej, jest niedostatecznie 
udokumentowany.

Książka ta, zawiera tre ści doty czące histo rii kształ to wa nia się 
i roz woju opieki pie lę gniar skiej i położ ni czej w Kra ko wie. Tre-
ści te, to m. in. uni ka towe tek sty pre kur so rek naszego zawodu, 
Anny Rydlówny i Hanny Chrza now skiej, które zostają opu bli ko-
wane po raz pierw szy, po kil ku dzie się ciu latach od ich powsta-
nia. A także opra co wa nia czyn nych zawo dowo pie lę gnia rek 
i położ nej, przed sta wione na przy kła dzie Kli niki Chi rur gicz-
nej, Położniczo-Ginekologicznej i Der ma to lo gicz nej Szpi tala 
Uni wer sy tec kiego oraz Szpi tala Kli nicz nego im. dr J. Babiń-
skiego w Kra ko wie. Zapre zen to wano doko na nia pie lę gnia rek 
i położ nej, które wpro wa dzały zmiany w kształ ce niu do za-
wodu i w cało ścio wej opiece nad czło wie kiem oraz two rzyły 
naukowe pod stawy pie lę gniar stwa. Opi sano uwa run ko wa nia 
dyna micz nego roz woju kształ ce nia pody plo mo wego oraz 
efekty czter dzie sto pię cio let niego aka de mic kiego kształ ce nia 
pie lę gnia rek w Kra ko wie. Zapre zen to wane eks po naty zgro ma-
dzone w Salo niku Histo rii Pie lę gniar stwa, zachę cają do jego 
zwie dze nia. Pre zen to wana książka to wynik pracy sie dem na-
sto oso bo wego zespołu pod redak cją Kazi miery Zah rad ni czek.


