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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Szanowni Państwo,

za nami okres wakacyjny, gdzie przez cały czas trwały rozmowy w Ministerstwie 
Zdrowia, prowadzone przez samorząd zawodowy wspólnie z OZZPiP, w których głów-
nymi postulatami były: poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych poprzez m.in. wzrost 
wynagrodzeń, właściwe normy zatrudnienia, wpisanie pielęgniarek i położnych w sys-
tem kontraktowania świadczeń.

Negocjacje zostały zakończone w dniu 23 września 2015 r. W rozmowach w Mi-
nisterstwie Zdrowia miałam okazję uczestniczyć jako przedstawiciel NRPiP w War-
szawie. Spotkanie trwało kilkanaście godzin i zakończyło się w późnych godzinach 
nocnych ok. godz. 2.30. 

W bieżącym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” zamieszczamy krótką in-
formację na temat rozmów oraz treść podpisanego Porozumienia.

Porozumienie to jest szczególnym dokumentem, który jest drogowskazem  do dal-
szych prac i działań dla Rządu, bez względu na to z jakiego będzie ugrupowania. Mamy 
już dosyć wielokrotnych deklaracji różnych polityków czy partii, którzy poza obietni-
cami nie byli zainteresowani poprawą losu naszego środowiska. Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych zamieszczamy na stronie internetowej naszej Izby www. oipip.opole.pl.

W dniu  8 września 2015 r. zostały również podpisane Rekomendacje zawarte w dokumencie Ministerstwa Zdro-
wia pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja”.  
Na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 
2012 r. został powołany Zespół do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie  
i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomo-
wego. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie:  www.nipip.pl.

W miesiącu wrześniu miała również miejsce konferencja prasowa „Ostatni Dyżur”, zorganizowana przez Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu, przy wsparciu przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie. Konferencja spowodowała przekaz informacji nt. zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadcze-
nia pielęgniarek i położnych. Akcja „zbierania podpisów na receptach”, ma na celu dotarcie do jak największej liczby 
osób i uświadomienie przyczyn deficytu pielęgniarstwa oraz wiążącego się z nim zagrożenia.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Pielęgniarkom i Położnym, Pielęgniarzom, którzy od-
powiedzieli na akcję zorganizowaną przez nasz samorząd i aktywnie włączyli się do zbierania podpisów pod receptą.  
W planie akcji jest przekazanie podpisanych recept Rządowi za pośrednictwem Ministra Zdrowia.

     W związku z faktem, że od dnia 24.08.2015r. obowiązują nowe programy kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych dotyczące  kursów i specjalizacji, opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgnia-
rek i Położnych  i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, zamieszczamy zestawienie wymogów kwalifikacyjnych dla 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach szkoleń specjalizacyjnych i kursów.

Zachęcamy do lektury.
Sabina Wiatkowska

Nowy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński powołał z dniem 7 września 2015 r. na stanowi-

sko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego – Panią 
Malwinę Sękowską.

Pani Malwina Sękowska jest pielęgniarką specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa diabe-
tologicznego.

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, tytuł licencjata pie-
lęgniarstwa zdobyła w 2007 roku. W roku 2010 uzyskała tytuł magistra pedagogiki w Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. W roku 2013 zdała egzamin specjaliza-
cyjny z pielęgniarstwa diabetologicznego.

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich pracowała w oddziale chirurgii ogólnej i naczy-
niowej w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdrój. Następnie przez kilka 
lat pracowała w podstawowej opiece zdrowotnej w gabinecie zabiegowym oraz jako pielę-
gniarka środowiskowa. W tym czasie ukończyła kilka kursów kwalifikacyjnych i specjali-
stycznych m.in.: szczepień ochronnych, pielęgniarstwa rodzinnego, wykonywania i inter-
pretacji  zapisu EKG, leczenia ran.

Od pięciu lat związana jest z pielęgniarstwem diabetologicznym. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Centrum Me-
dycznym w Opolu, w Wojewódzkiej Poradni Diabetologicznej. Prowadzi edukację diabetologiczną pacjentów w róż-
nych grupach wiekowych, kobiet ciężarnych  oraz zajęcia w ramach praktyk zawodowych ze studentami Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach z wydziału Pielęgniarstwo oraz Dietetyka.

Zajmuje się również podłączaniem pomp insulinowych oraz ciągłego monitorowania glikemii  u pacjentów z typem 
I cukrzycy oraz u kobiet ciężarnych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę uczestnicząc w licznych 
szkoleniach i konferencjach dotyczących cukrzycy.

Wolne chwile spędza aktywnie, chodząc po górach lub jeżdżąc na rowerze.
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Konferencja „Ostatni Dyżur”
W dniu 18.09.2015 r. w sali Orła Białego Urzędu Mar-

szałkowskiego w Opolu, odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ostat-
ni Dyżur”, zorganizowana przez Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu. 

W konferencji uczestniczyli: Pani Teresa Kuziara -  
Wiceprezes Naczelnej Rady oraz Tomasz Krzysztyniak - 
Członek Naczelnej Rady w Warszawie, a także zaproszeni 
goście: Pani Poseł na Sejm RP Brygida Kolenda-Łabuś, 
Pan Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opol-
skiego, Pan Jerzy Pilarski - Dyrektor ds. Medycznych 
OOW NFZ, Pani Mariola Wojtal - Dyrektor Instytutu Pie-
lęgniarstwa PMWSZ w Opolu, a także Pan Jarosław Grze-
gorzak oraz Pan Piotr Wach przedstawiciele Nowoczesnej 
Ryszarda Petru. Na konferencji nie zabrakło dyrektorów 
podmiotów leczniczych, kierowniczej kadry pielęgniar-
skiej, konsultantów wojewódzkich w poszczególnych 
dziedzinach pielęgniarstwa oraz Starostów i przedstawi-
cieli władz samorządowych.

Liczne grono przedstawicieli lokalnych mediów: m.in. 
TVP Opole, Radia Opole, Radia Plus, Gazety Wyborczej 
w Opolu, otrzymało wartościową wiedzę na temat sytuacji 
pielęgniarek i położnych w Polsce. 

W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. Raport 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Zabezpiecze-

nie społeczeństwa polskiego w świadczenia  pielęgniarek 
i położnych” (w kraju i lokalnie). Zaprezentowano spoty 
przewodnie kampanii: „Opuszczony szpital” oraz „Pielę-
gniarka i Położna przez całe życie”. Centralną osią kam-
panii były recepty, stanowiące jednocześnie petycje skie-
rowane do Rządu RP. Przedstawiono kontekst zagrożeń 
społecznych oraz opis idei zbierania i wysyłania recept  
z prośbą o włączenie się do akcji. Konferencja była okazją 
do dyskusji nt. aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych 
w kraju oraz naszym województwie.

W wypowiedziach przybyłych na konferencję gości 
były słowa uznania dla naszej kampanii, a  wyrazem tego 
było m.in. składanie podpisów na receptach i deklaracje 
pomocy w rozpropagowywaniu naszej akcji. 

„Ostatni Dyżur” to pierwsza kampania społeczna w Eu-
ropie, a druga na świecie, która wykorzystała najnowszą 
technologię wirtualnej rzeczywistości. Na potrzeby pro-
jektu powstał spot, przedstawiający codzienność pielę-
gniarek i położnych w technologii VR (spot interaktywny 
3D). Dzięki tej technologii można stać się na chwilę pie-
lęgniarką lub położną, zobaczyć jak ciężka jest opieka nad 
pacjentami. 

Informacje o kampanii dostępne są na stronie interne-
towej www. ostatnidyzur.pl. Znajduje się tam również re-
cepta do podpisania on-line lub do wydrukowania (podpi-
sane recepty prosimy składać w biurze OIPiP w Opolu).

Sabina Wiatkowska

Spotkanie pielęgniarek 
z prof. Marianem Zembalą, Ministrem Zdrowia

W dniu 14 sierpnia br. w auli błękitnej Collegium Maius 
Uniwersytetu Opolskiego odbyła się debata z cyklu „Po-
laków zdrowia portret własny 2015” organizowana przez 
prof. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia z udziałem 
Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego 
oraz Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewody Opolskiego. 

Współorganizatorami debaty w Opolu byli Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych, Opolska Izba Lekarska oraz 
Uniwersytet Opolski. 

Tematyka spotkania była bardzo szeroka i dotyczyła 
m.in. dobrych praktyk Stowarzyszenia Monar w lecze-
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Jak rozwiązać problem niedoborów kadr 
pielęgniarskich w województwie opolskim?

Opis zawodu pielęgniarki i położnej
Jest to zawód:
• regulowany 
• medyczny 
• samodzielny 
• wymagający ciągłego ustawicznego kształcenia 
  i doskonalenia. 

Wymagania zawodu pielęgniarki i położnej
Czynności zawodowe pielęgniarek i położnych 
• udzielanie świadczeń zdrowotnych 
• planowanie opieki
• pielęgnowanie pacjenta
• dokumentowanie opieki. 

Wymagania psychologiczne 
Środowisko pracy pielęgniarek i położnych

Zróżnicowane środowisko pracy 
• budynki (szpitale, przychodnie, poradnie, hospicja,
  szkoły, domy mieszkalne)
• na wolnym powietrzu  (miejsca wypadków, katastrof).

Zagrożenia zawodowe na stanowisku pielęgniarek  
i położnych
1. Szczególny charakter pracy
• obciążenia emocjonalne

• ciągła dyspozycyjność i odpowiedzialność za zdrowie,
  życie pacjentów
• przeciążenia układu ruchu
• uciążliwości wynikające z warunków pracy (wysoka
  temperatura, ryzyko zakażenia, wysiłek fizyczny).
2. Obciążenia psychiczne
• stres
• narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne
• ciągła dyspozycyjność
• konieczność obsługi sprzętu medycznego
• narażenie na agresję ze strony pacjentów i rodzin.
3. Obciążenia fizyczne 
• działania pod dużą presją czasu (bloki operacyjne,
  odziały intensywnej terapii, odziały zabiegowe, SOR-y)
• pielęgnacja pacjentów niesamodzielnych (oddziały
  zachowawcze, opieka długoterminowa, hospicja) 
• często pojawiające się problemy zdrowotne
• praca w wymuszonych pozycjach - urazy przeciążenia
  układu mięśniowo-szkieletowego. 
4. Inne uciążliwości 
• duża liczba pacjentów
• brak urządzeń pomocniczych
• niedostateczne szkolenie w zakresie ochrony własnego
  organizmu
• biologiczne skutki pracy zmianowej (w porze nocnej).

niu uzależnień w województwie opolskim, profilaktyki  
w przeciwdziałaniu skutkom nowych środków psychoak-
tywnych, doskonalenia jakości opieki okołoporodowej 
jako odpowiedzi na oczekiwania ciężarnych, problemu nie-
doborów kadr pielęgniarskich w województwie opolskim, 
form systemu opieki i wsparcia osób starszych, kształcenia 
kadr medycznych dla potrzeb regionu z uwzględnieniem 
organizacji Wydziału Lekarskiego w Opolu, integracji 
systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej jako wy-
zwania dla rozwiązania problemu starzejącej się populacji 
regionu, regionalnej koordynacji działań szpitali, korzyści 
ekonomicznych w systemie opieki zdrowotnej przy zasto-

sowaniu leczenia tlenem hiperbarycznym w medycynie,  
a także wsparcia obszaru zdrowia ze środków unijnych  
w perspektywie finansowej 2014-2020.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego An-
drzeja Buły, po zakończeniu debaty odbyło się spotkanie 

pielęgniarek i położnych naszego województwa z Mini-
strem Zdrowia prof. Marianem Zembalą. W spotkaniu 
uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
Roman Kolek oraz Beata Cholewka Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. 
Środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowane było 
przez przedstawicieli samorządu zawodowego, przedsta-
wicieli OZZPiP, konsultantów wojewódzkich oraz kierow-
niczą kadrę pielęgniarską. 

Spotkanie było okazją do bezpośredniej rozmowy  
z prof. Marianem Zembalą Ministrem Zdrowia na temat 
aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych w systemie 
ochrony zdrowia, perspektyw przyszłości dotyczących 
starzenia się grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, warunków pracy 
i propozycji wzrostu wynagrodzeń. 

Poniżej prezentujemy materiał z wykładu Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu Pani Sabiny Wiatkow-
skiej, podczas konferencji w dniu 14.08.2015 -  debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015” organizowana przez prof. 
Mariana Zembalę w Opolu. 
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Statystyki

2015 r.:
średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce: 48 lat
liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w Polsce: 5,4
liczba pielęgniarek i położnych w UE na 1000 mieszkańców: 9,8.

2022 r.:
średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce: 50 lat
liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w Polsce: 4,0
liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys.

Średni wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 1 tysiąc mieszkańców w Polsce w roku 2015 wynosi 4,82. 

Poniżej tego wskaźnika klasyfikują się województwa 
• podlaskie – 3,97%
• wielkopolskie – 4,09%
• kujawsko-pomorskie – 4,28%. 

Powyżej zaś województwa 
• śląskie – 6,0%
• podkarpackie – 5,88% 
• lubelskie – 5,58%.

Z danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wynika, że sukcesywnie od 2009 roku wzrasta średnia wieku 
pielęgniarek. 
W roku 2014 wynosił on 48,43 lata co oznacza, że pielęgniarki są „starą demograficznie grupą zawodową”.
Systematycznie wzrasta średnia wieku zarejestrowanych położnych. W roku 2014 r. osiągnęła 47,21 lat co świadczy  
o starzeniu się tej grupy zawodowej.
Świadczy to o braku prostej zastępowalności pokoleniowej.
A jak przedstawia się  Opolszczyzna.  

Dane Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Ilość zarejestrowanych  
• 8253 osób w tym:
• 7207 pielęgniarki
• 218 pielęgniarzy 
• 828 położne.
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Ilość osób zatrudnionych

• 5771 liczba pielęgniarek zatrudnionych
  w tym:
• 5203 pielęgniarek i pielęgniarzy 
• 568   liczba położnych zatrudnionych.
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W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby pielęgniarek/położnych wyjeżdżających do pracy w krajach UE. 
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W najbliższych dziesięciu latach odejdzie z zawodu na terenie województwa opolskiego 1000 pielęgniarek/położnych. 

Z opracowanej prognozy dotyczącej liczby zarejestrowa-
nych i zatrudnionych pielęgniarek oraz położnych w la-
tach 2015-2025 wynika, że:
• zmniejszać będzie się liczba pielęgniarek i położnych
• nie wzrośnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek 
   na 1000 mieszkańców
• wskaźnik będzie się zmniejszał z powodu większego
  tempa ubytku pielęgniarek niż ubytku naturalnego 
  ludności
• istnieje zagrożenie dla realizacji świadczeń zdrowotnych
  w związku z prognozą zmniejszającej się liczby 
  pielęgniarek i położnych.  
Powody zmniejszającej się ilości pielęgniarek i położnych
• wieloletnie zaniedbania
• brak polityki Rządu wobec zawodu

• niskie zarobki
• rosnące dysproporcje w dochodach 
• niski prestiż na rynku pracy.
Zarobki pielęgniarek i położnych w Polsce
• początkująca pielęgniarka może liczyć na 
   podstawową pensję w wysokości 1,6 – 2,5 tyś. zł brutto
• średnie wynagrodzenie pielęgniarek to około 
  2,5 tyś. zł brutto
• można zarobić więcej, biorąc dodatkowe dyżury 
  i nadgodziny. 
Winny być
• współmierne do stopnia odpowiedzialności 
• współmierne do presji zawodowej  wynikającej 
   z zachowania jakości pracy
• współmierne do kwalifikacji
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• adekwatne do umiejętności zawodowych.  
Jak przyciągnąć młode osoby do zawodu i zatrzymać 
wyjeżdżające do pracy w krajach UE?
Trzy główne czynniki:
• ZAROBKI 
• prestiż
• głęboki sens zajęcia.  
Rekomendacja ogólna:
• opracowanie i wdrożenie rządowego programu 
  zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia 
  realizowane przez pielęgniarki i położne.
Rekomendacje szczegółowe:
Opracowanie i wdrożenie:
1. Mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielę-
gniarek i położnych
• zgodnie z przygotowaniem zawodowym
• zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu 
  podyplomowym.
2. Wpisanie pielęgniarki i położnej w system kontrakto-
wania świadczeń (przy kontraktowaniu  świadczeń branie 
pod uwagę kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i po-

łożniczego we wszystkich specjalnościach w rodzajach  
i zakresach świadczeń) oraz punktowanie w ogólnej oce-
nie oferty.
3. Uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia 
wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczegól-
nych zakresach będących przedmiotem kontraktowania 
przez NFZ oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmio-
tów udzielających świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych.
Opracowanie i wdrożenie:
4.Systemu zatrudnienia pielęgniarek i położnych, umoż-
liwiających przeniesienie pielęgniarek w wieku powyżej 
55 lat do prac nie wymagających zbyt dużej wydolności 
fizycznej. 
5. Docelowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek na  
1 tysiąc mieszkańców.
6. Polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych
•  zgodnie z przygotowaniem zawodowym
•  zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu po-
dyplomowym.

Notatka w sprawie zakończonych negocjacji  
w Ministerstwie Zdrowia

Pielęgniarstwo i położnictwo to dobry zawód dla niezłomnych idealistów

W dniu 23 września 2015 roku po wielotygodnio-
wych rozmowach z Ministrem Zdrowia zakończyły się 
negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek  
położnych, w wyniku których podpisano porozumienie 
pomiędzy: Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodo-
wym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgnia-
rek i Położnych.

Podwyżką zostały objęte pielęgniarki i położne wykonu-
jące zawód u świadczeniodawców posiadających zawarte 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wynagrodzenia dla 
pielęgniarek i położnych nastąpi od dnia 1 września 2015 
roku, natomiast dla pielęgniarek i położnych realizujących 
świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(pielęgniarka poz, położna poz) oraz środowiska naucza-
nia i wychowania od dnia 1 stycznia 2016 roku. Porozu-
mienie przewiduje wzrost wynagrodzenia o 400 złotych 
brutto brutto przez 4 kolejne lata.
Więcej informacji na:
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-mie-
dzy-przedstawicielami-pielegniarek-i-poloznych-a-mi-
nistrem-zdrowia
http://www.nipip.pl/index.php/ostatni-dyzur/negocja-
cje-z-ministerstwem-zdrowia/3556-notatka-w-sprawie
-zakonczonych-negocjacji-w-ministerstwie-zdrowia
/Przedruk ze strony NIPiP w Warszawie/

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek  
i Położnych, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 11, reprezento-
wanym przez Lucynę Dargiewicz Przewodniczącą Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
i,
Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warsza-
wa, ul. Pory 78, lok. 10 reprezentowaną przez Grażynę 
Rogalę-Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych,
a,

Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Ję-
drzejczykiem, 02-390 Warszawa, ul Grójecka 186,
i,
Ministrem Zdrowia Marianem Zembalą, 00-952 Warsza-
wa, ul Miodowa 15
- zwanymi dalej „Stronami”.

Mając na uwadze:
- przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych (Dz. U. z 2014 r. poz 167 oraz z 2015 r. poz. 
791),
- art. 22 ust. 1 pkt. 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038, z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 1004),
- art. 102 ust. 5 pkt. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),
- art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 4 ustawy  
z dnia 4 września 1997 r. o działaniach administracji rzą-
dowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812),
w trosce o zapewnienie właściwego miejsca pielęgniar-
kom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz dbając o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjen-
tem, starając się zabezpieczyć ilość wykwalifikowanych 
kadr na należytym poziomie oraz stwarzając warunki 
powodujące wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki 
i położnej dla nowych napływających do zawodu kadr, 
Strony postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie o na-
stępującej treści:

§ 1
1. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
dokona nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 8 września 2015 r. W sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. poz. 1400), w celu wprowadzenia zmian mają-
cych na celu dostosowanie jego przepisów do warun-
ków określonych w niniejszym Porozumieniu. Mini-
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ster Zdrowia w terminie do dnia 25 września 2015 r. 
przedłoży Stronom niniejszego Porozumienia projekt 
nowelizacji ww. rozporządzenia uwzględniającej treść 
warunków zawartego Porozumienia oraz niezwłocznie 
rozpocznie procedurę związaną z wprowadzeniem no-
welizacji w życie.

2. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokona nowe-
lizacji zarządzenia nr 61/2015/DSOZ z dnia 16 wrze-
śnia 2015 r. w celu realizacji niniejszego Porozumienia 
i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 28 
września 2015 r. przedłoży Stronom niniejszego porozu-
mienia projekt nowelizacji ww. zarządzenia uwzględnia-
jącego treść warunków zawartego Porozumienia.

3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie 
znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
przeznaczy w planach finansowych Narodowego Fun-
duszu Zdrowia środki finansowe na świadczenia opie-
ki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, 
umożliwiające wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek  
i położnych w sposób określony w ust. 4-6.

4. U świadczeniodawców posiadających umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umo-
wy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystki-
mi innymi składnikami i pochodnymi (dodatek stażowy, 
dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek świąteczny, 
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),  
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielę-
gniarki i położnej wyniesie:
1) 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 

sierpnia 2016 r. z uwzględnieniem kwoty 300,00 zł  
w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 
czerwca 2016 r., o której mowa w § 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej;

2) 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierp-
nia 2017 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt. 1;

3) 1200,00 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2018 r., w tym kwotę o której mowa w pkt. 2;

4) 1600,00 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierp-
nia 2019 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt. 3.

5. U świadczeniodawców, bez względu na formę organi-
zacyjno-prawną, posiadających umowy o udzielanie 
świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 
świadczenia będą objęte zwiększonym finansowaniem 
poprzez wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska naucza-
nia i wychowania w sposób zapewniający średni wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat 
albo równoważnik etatu tych pielęgniarek i położnych 
w wysokości:
1) 400,00 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierp-

nia 2016 r.;
2) 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierp-

nia 2017 r., w tym kwota o której mowa w pkt. 1;
3) 1200,00 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierp-

nia 2018 r., w tym kwota, o której mowa w pkt. 2;
4) 1600,00 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierp-

nia 2019 r., w tym kwota, o której mowa w pkt. 3.
6. Przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej będą gwarantowały od dnia 1 września 2019 r. 

utrzymanie średniego miesięcznego wzrostu wynagro-
dzeń w kwocie nie mniejszej niż określona w ust. 4 pkt. 
4 oraz ust. 5 pkt. 4.

7. Podział środków finansowych stanowiących wzrost 
wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej u danego świadczeniodawcy nastąpi na pozio-
mie tego świadczeniodawcy.

W przypadku:
1) nieosiągnięcia porozumienia z przedstawicielami 

związków zawodowych pielęgniarek i położnych 
zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, dzia-
łających u świadczeniodawcy dotyczącego sposobu 
podziału kwot, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4 i ust. 
5, albo

2) braku pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnio-
nego przez okręgową radę i pielęgniarek położnych 
sposobu podziału kwot, o których mowa w ust. 4 pkt. 
2-4 i ust. 5 – gdy u danego świadczeniodawcy nie 
działają związki zawodowe określone w pkt. 1

- podział tych kwot nastąpi w równej miesięcznej wysoko-
ści w przeliczeniu na etat lub równoważność etatu. 
8. Zasady wynikające z ust. 7 stosuje się również do po-

działu kwoty wynikającej z ust. 4 pkt. 1 określonej na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 
4 pkt.2-4 oraz ust. 5, będą poprzedzone każdorazowo 
ustalaniem liczby etatów oraz równoważników etatów 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielę-
gniarki i położnej  u świadczeniodawcy i realizujących 
świadczenia opieki zdrowotnej, z tym że w przypadku 
wzrostu wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4 
według stanu na dzień odpowiednio 1 sierpnia 2016r.,  
1 sierpnia 2017 r., 1 sierpnia 2018 r. oraz 1 sierpnia 
2019 r. i z uwzględnieniem zasady, że dla zawarcia 
porozumienia lub wydania pozytywnej opinii zostanie 
uwzględniony okres do 21 dni.

10. Minister Zdrowia przedstawi do dnia 10 październi-
ka 2015 r. propozycję średniego wzrostu wynagrodzeń 
wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, 
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielę-
gniarek i położnych, w jednostkach podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych  
z budżetu państwa.

11. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Po-
łożnych;
1) zawiesi do dnia 30 września 2015 r. ogólnopolską 

akcję protestacyjną, pod warunkiem, że projekt roz-
porządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będzie za-
wierał postanowienia wynikające z niniejszego Poro-
zumienia;

2) zakończy ogólnopolską akcję protestacyjną najpóź-
niej w terminie 7 dni od dnia podpisania rozporządze-
nia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że 
rozporządzenie to będzie zawierało postanowienia 
wynikające z niniejszego Porozumienia;

3) niezwłocznie po zakończeniu ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej podejmie działania zmierzające do za-
kończenia sporów zbiorowych prowadzonych przez 
zakładowe organizacje związkowe Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
w części dotyczącej warunków wynagradzania.

12. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują powyższe 
ustalenia i będą zgodnie współdziałać w ich realizacji  
w ramach kompetencji własnych i wyłącznych danej 
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Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie sierpień - wrzesień 2015
18 września 
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskie-
go odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez 
ORPiP w Opolu w ramach Kampanii Społecznej „Ostatni 
dyżur”.
17-19 września
W IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki odbywającego 
się w Mikołajkach uczestniczyły Sylwia Kosek i Katarzy-
na Herman.
17 września
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby  w Opolu.  
15-17 września
W XVIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoter-
minowej odbywającej się w Toruniu, uczestniczyły Mario-
la Sibilska i Czesława Gałka.
16 września
W Opolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uro-
czysta gala z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego 
zorganizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Labo-
ratoryjnych, w której uczestniczyła Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu.
14 września
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyło 
się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficzne-
go” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez 
CKZ Teachmed, w którym uczestniczył Mirosław Smoleń.
9 września
W Warszawie odbyły się spotkania w siedzibie NIPiP 
oraz w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą-
ce uwag do projektu ankiety satysfakcji pacjenta z pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej domowej, w których 
uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP 
w Opolu.
8 września
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
4 września
W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu 
specjalistycznego„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 
laktacji” dla położnych. organizowanego przez PMWSZ 
w Opolu, w którym uczestniczyła Stefania Szewczuk.
3 września
*W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotka-
nie członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  
w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu.
*W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla pie-
lęgniarek i położnych kursu specjalistycznego „Wykonanie  
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, organizo-
wanego przez PMWSZ w Opolu, w którym uczestniczyła 
Stefania Szewczuk.

2 września
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedze-
nie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym 
uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP 
w Opolu.
1 września
W Warszawie odbyło się posiedzenie  Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodowego działającej przy  
NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu.
31 sierpnia 
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
25 sierpnia
W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska.
24 sierpnia
Postępowanie konkursowe  na stanowisko Naczelnej Pie-
lęgniarki w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neu-
ropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu, w którym  
z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły:Sabina Wiat-
kowska, Henryka Homętowska i Elżbieta Mieszkowska.
14 sierpnia
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyło się 
postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego dla 
pielęgniarek i położnych „Wykonanie i interpretacja za-
pisu elektrokardiograficznego”, organizowanego przez In-
terrete Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, w którym uczestniczył 
Mirosław Smoleń.
13 sierpnia
W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyła się  
debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015”, 
zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego,Opolski Urząd Wo-
jewódzki przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, 
Opolską Izbą Lekarską oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
11 sierpnia
Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych w Wojewódzkim Centrum Medycznym  
w Opolu następujących oddziałów: Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Pediatrii, 
Oddziału Urologii. W posiedzeniach komisji konkurso-
wych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda 
oraz Henryka Homętowska.
4 sierpnia 
*W spotkaniu grupy „polityka senioralna” działającej 
przy  Urzędzie Miasta Opola uczestniczyła Przewodniczą-
ca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Celem spotkania 
było wypracowanie kierunków polityki senioralnej Miasta 
Opola w gronie osób, organizacji i instytucji, które są za-
angażowane w działania na rzecz seniorów.
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz 
przepisów prawa wewnętrznego.

§ 2
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej stanowi załącznik do niniejszego Porozumie-
nia i Strony ustalają, że stanowisko to w zakresie pkt. I i II 
obowiązuje także przy kolejnych wzrostach wynagrodzeń 
określonych w § 1 ust. 4 pkt. 2-4 oraz ust. 5.

§ 3
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 23 września 2015 r.
W imieniu:
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych
Lucyna Dargiewicz
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk
Minister Zdrowia
Marian Zembala
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SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

NOWE PROGRAMY KURSÓW
Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wy-

kazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowa-
dzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. 2013 poz. 1562).

Poniżej przedstawiamy wymogi kwalifikacyjne według nowych programów opracowane przez Świętokrzyską Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, na wykorzystanie których otrzymaliśmy zgodę Przewodniczącej Zofii Małas. 
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK:
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA POŁOŻNYCH:



Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57, tel./fax: 77 456 94 67, tel. kom.: 883 394 045
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Rada Programowa: Urszula Kraszkiewicz, Izabela Marklewicz-Strysz, Barbara Prochota, Sabina Wiatkowska 
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4
tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada 
za treść zamieszczanych reklam.

Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika

K O M U N I K A T
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH 

NABYWAJĄCYM PRAWO DO EMERYTURY
CZŁONKOM OIPiP W OPOLU

OIPiP w Opolu uprzejmie informuje, że z dniem 31 października br. upływa 
termin składania wniosków o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu na-
bycia prawa do emerytury.
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Opolu,  
http://oipip.opole.pl/ zakładka Regulaminy/Nagrody Jubileuszowe. 

Zachęcamy osoby zainteresowane 
do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.  

K O M U N I K A T
REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP 
BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

OIPiP w Opolu uprzejmie informuje, że z dniem 31 października br. upływa 
termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.
Świadczenie jest przyznawane w związku z koniecznością zapewnienia pomocy 
i opieki nad:
a) dzieckiem w wieku do lat 16 niepełnosprawnym lub chorym przewlekle,
b) dzieckiem w wieku powyżej lat 16, niepełnosprawnym w stopniu znacznym 

oraz w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukoń-
czeniem 21 roku życia, 

c) dzieckiem niepełnosprawnym powyżej lat 16 (niezależnie od stopnia niepełno-
sprawności) do momentu ukończenia nauki (nie później jednak niż do ukończe-
nia 26 lat). 

Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Opolu, 
http://oipip.opole.pl/ zakładka Regulaminy/Fundusz wsparcia finansowego. 

Zachęcamy osoby zainteresowane 
do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.


