


akład: 1.700 egzemplarzy

- 2 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2020

Zgodnie z art. 95b ust. 3 pkt. 2 prawa farmaceu-
tycznego  może być 
wystawiona na:  

małżonka, 
 osobę pozostającą we wspólnym pożyciu 

(brak legalnej definicji, z orzecznictwa Sądu 
Najwyższego oraz sądów powszechnych wyni-
ka, iż wspólne pożycie rozumiane jest jako 
istnienie takich więzi i relacji jak przy małżeń-
stwie, bez formalnego węzła małżeńskiego, 
tj. pożycie psychiczne, fizyczne, wspólnotę eko-
nomiczną i trwałość związku), 
 krewnych w linii prostej (dzieci, wnuki, prawnu-

ki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
powinowatych w linii prostej (teść, teściowa, 

zięć, synowa), 
 krewnych i powinowatych w linii bocznej do 

stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeń-
stwa (brat, siostra, szwagier, szwagierka, bra-
towa, siostrzenica, siostrzeniec, bratanica, 
bratanek). 

RECEPTA PRO FAMILIAE

- 
-

-

- 

-

wystawianych przez pielęgniarki/położne
wyjaśniamy:
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Współpraca z NIPiP w związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami płynącymi od pielęgniarek i położnych 
dotyczącymi kierowania do pracy w okresie epidemii w drodze decyzji administracyjnej - wypracowanie określonych 
procedur oraz kryteriów kierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu COVID-19. 

 Zamieszczanie na bieżąco na stronie OIPiP w Rzeszowie oraz FB informacji, procedur, standardów i innych 
wiarygodnych pism, aktów prawnych związanych z epidemią koronawirusa celem ochrony prawnej pielęgniarek 
i położnych - wcześniej konsultowanych i zatwierdzonych przez MZ i GIS.

Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej i bieżące koordynowanie działań z mjr Mirosławem Burdzą w celu 
zabezpieczenia transportu na dyżury świąteczne/weekend majowy/ dla pielęgniarek i położnych oraz bieżące po-
trzeby - informacje na FB OIPIP w Rzeszowie.  

Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej dla pielęgniarek 
i położnych - koordynatorem tej opieki jest pani A. Jankowska-Rachel, psycholog tel. 660 035 984.

 Nadal pozyskiwanie środków ochrony indywidualne dla pielęgniarek i położnych pracujących w środowisku, 
hospicjach, opiece długoterminowej domowej, ZOL, DPS. 

Przekazywanie informacji o działaniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP w Warszawie oraz OIPiP 
w Rzeszowie. 

 Reagowanie na zgłaszane na bieżąco potrzeby wychodzące ze środowiska zawodowego. 
 Zespół Zarządzania Kryzysowego apeluje o dbanie o siebie i pozostanie w domu poza sytuacjami bezwzględnie 

wymagającymi udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel pielęgniarski i położniczy jest bezcenny. 

1. 

2.

3. 

4. 

5.

6. 

7.
8.

1. Zamieszczanie na bieżąco na stronie OIPiP w Rzeszowie oraz FB informacji, procedur, standardów i innych 
wiarygodnych pism, aktów prawnych związanych z epidemią koronawirusa celem ochrony prawnej pielęgniarek 
i położnych – wcześniej konsultowanych i zatwierdzonych przez MZ i GIS. 

 Dystrybucja środków ochrony indywidualnej przekazanych przez MZ dla indywidualnych praktyk, opieki długoter-
minowej, hospicjów, POZ.  

 Zakup masek FFP3 dla pielęgniarek za kwotę 15.000 zł.  
 Pozyskiwanie środków ochrony indywidualnej z innych źródeł, sponsorów dla DPS. 
 Ścisła współpraca z NIPiP w Warszawie i przekazywanie informacji o działaniach Zespołu Zarządzania Kryzyso-

wego NIPIP w Warszawie oraz OIPiP w Rzeszowie.  
 Reagowanie na bieżące potrzeby wychodzące ze środowiska zawodowego. 

2.

3.
4.
5.

6.

1. Przygotowania związane z odbyciem posiedzenia ORPiP – zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej, 
sprawdzenie procedur BHP w Hotelu Twierdza. 

 Przywrócenie normalnej pracy biura, przygotowanie zabezpieczeń dla pracowników i osób korzystających
z usług biura Izby. 

 Przygotowanie się do prowadzenia i kontynuacji konkursów.  
 Zamieszczanie na bieżąco na stronie OIPiP w Rzeszowie oraz FB informacji, procedur, standardów i innych 

wiarygodnych pism, aktów prawnych związanych z epidemią koronowirusa celem ochrony prawnej pielęgniarek 
i  położnych – wcześniej konsultowanych i zatwierdzonych przez MZ i GIS.  

 Dystrybucja środków ochrony indywidualnej przekazanych przez MZ dla indywidualnych praktyk, opieki długoter-
minowej, hospicjów, POZ.  

 Zakup masek FFP3 dla pielęgniarek za kwotę 15.000 zł.  
Pozyskiwanie środków ochrony indywidualnej z innych źródeł, sponsorów dla DPS. 

2.

3.
4.

5.

6.
7. 
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1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wydania opinii dotyczącej posiedzeń orga-
nów kolegialnych. 

 Nawiązanie współpracy z firmą, która szyje fartuchy flizelinowe.  
 Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w sprawie wydania Prawa Wykonywania Zawodu dla pielęgnia-

rek i położnych. 
Zamieszczanie na bieżąco na stronie OIPiP w Rzeszowie oraz FB informacji, procedur, standardów i innych 

wiarygodnych pism, aktów prawnych związanych z epidemią koronowirusa celem ochrony prawnej pielęgniarek 
i położnych – wcześniej konsultowanych i zatwierdzonych przez MZ i GIS. 

 Dystrybucja środków ochrony indywidualnej przekazanych przez MZ dla indywidualnych praktyk, opieki długoter-
minowej, hospicjów, POZ. 

 Pozyskiwanie środków ochrony indywidualnej z innych źródeł, od sponsorów dla Domów Pomocy Społecznej.
 Ścisła współpraca z NIPiP w Warszawie i przekazywanie informacji o działaniach Zespołu Zarządzania Kryzyso-

wego NIPIP w Warszawie oraz OIPiP w Rzeszowie. 
 Reagowanie na bieżące potrzeby wychodzące ze środowiska zawodowego.

2.
3.

4. 

5.

6.
7.

8.

8. Bieżący kontakt ze szpitalem jednoimiennym, innymi szpitalami i sanepidem. 
 Ścisła współpraca z NIPiP w Warszawie i przekazywanie informacji o działaniach Zespołu Zarządzania Kryzyso-

wego NIPIP w Warszawie oraz OIPiP w Rzeszowie. 
Reagowanie na bieżące potrzeby wychodzące ze środowiska zawodowego.

9.

10. 

Środki ochrony osobistej otrzymane z Ministerstwa Zdrowia wydane w około 80% - otrzymano: 

- maski chirurgiczne jednorazowe - 302 000 szt.

- płyn do dezynfekcji – pojemnik 5L - 462 szt.

- przyłbice - 1950 szt.

- rękawiczki - 1164 opakowania

- preparat do dezynfekcji powierzchni - 200 saszetek.

Środki ochrony osobistej zakupione przez OIPIP

- fartuchy foliowe - 2 000 szt.

- ochraniacze na buty - 2 000 szt.

- maski FFP3  - 2 605 szt. (do szpitali)

- 1 bela materiału - zlecone do uszycia fartuchy

- 1 bela materiału - bawełna - przeznaczona na uszycie wielorazowych maseczek

- maski FFP3 - 512 szt. (przeznaczone dla indywidualnych praktyk, POZ)

Środki ochrony osobistej pozyskane bezpłatnie (darowizny od sponsorów)

- 2 bele materiału - flizelina (1 bela - materiał dołączamy do środków - pielęgniarki/położne samodzielnie szyją 

sobie maski i fartuchy; 1 bela materiału - przeznaczona do uszycia fartuchów)

- przyłbice - 1 000 szt. (Politechnika Rzeszowska - „drukujemy dla medyków” - rozdaliśmy  wszystkie przyłbice - 

indywidualne praktyki, POZ, DPS-y, opieka długoterminowa)

- maseczki bawełniane - szyte - około 1 300 szt. (większość rozdano do DPS, ZPO i op. długoterminowa oraz dla 

hospicjów).
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► 

► 

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań 
zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód 
w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwal-
czaniu epidemii.

Opracowano wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykony-
waniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19. 

Zatrudnionym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świad-
czenia szpitalne: 

 wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub,
 w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącz-

nie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

1)
2)

 zwanych dalej „Szpitalem”.
    Tym  którzy zostaną objęci przez kierownika podmiotu leczniczego zakazem pracy w innym 
miejscu – imienny wpis do wykazu stanowisk objętych ograniczenim.  
Osobom, które złożą pisemne oświadczenia obejmujące przede wszystkim informację o wysokoś-
ci wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż Szpital, 
otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło 
objęcie ww. ograniczeniem (do wyboru). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się do 
dyrektora Szpitala.  
Wszystkie te warunki musza być spełnione łącznie.

  
Osobom skierowanym do pracy w podmiotach wskazanych w pkt. 1 decyzją administracyjną.
Osobom pracującym w DPS-ach. Osobom, którzy poza Szpitalem pracują bez bezpośredniego 
kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie (nie obowiązuje wtedy też ogra-
niczenie pracy). 

 
Za okres objęcia ograniczeniem, to jest od czasu wpisania do wykazu stanowisk do czasu odwo-
łania wpisu do wykazu, nie później jednak niż do czasu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego w zależności od tego co nastąpi później.  

Wysokość tego świadczenia będzie równa:  
1) 80% wartości wynagrodzenia pobieranego poza Szpitalem w okresie poprzedzającym objęcie
ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykony-
waniem świadczeń w innym miejscu niż Szpital,  albo  



2) 50% wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Szpitalu w pozostałych przypadkach, 
w tym w przypadku braku zatrudnienia w innym podmiocie. 
W każdy z powyższych przypadków, nie więcej niż 10.000 zł. 

 
 Osoba, która w Szpitalu ma wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywil-

noprawnej) w wysokości 4.000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograni-
czeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 10.000 zł powinna otrzymać świadczenie do-
datkowe w wysokości 8.000 zł; 

 Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku 
pracy bądź umowy cywilnoprawnej) i nie otrzymywała wynagrodzenia w innych podmiotach 
może otrzymać dodatek w wysokości 2.000 zł; 

 Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku 
pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie 
ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 1.000 zł powinna otrzymać świadczenie
dodatkowe w wysokości 2.000 zł; 

 Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku 
pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie 
ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 20.000 zł powinna otrzymać świadcze-
nie dodatkowe w wysokości 10.000 zł. 

1)

2)

3)

4)

Tak, nie ma żadnych odrębności ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu medycznego. 

Jego wymiar określono w komunikacie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.:  

Źródła: 
 Komunikat NFZ z 30 kwietnia 2020 r.: 1)

2) Komunikat Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2020 r.:  

3) Komunikat Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2020 r.:  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
centrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowych-srodkow-dla-osob-udzielajacych-swiadczen-w-
podmiotach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-
covid-19

https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii
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► 

► 

NIPiP zwróciła się do wojewodów z zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób 
skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. 

NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian
przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osło-
nowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  
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► 

► 

► 

► 

W związku z wieloma zapytaniami od położnych w sprawie możliwości przeprowadzania 
w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej, NIPiP zwró-
ciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w tym zakresie 
zostały wydane wytyczne lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Kra-
jowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii. 

Przygotowano przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie informator z poradami 
prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi”. 

Przygotowano informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów me-
dycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia 
Zawodowego (UŁ). 

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące 
świadczenia zdrowotne: zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzy-
kiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19. Przypominamy, iż wszystkie 
procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: 
(https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-
leczniczych; https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych)

wwwwwww
wwwwww

► 

► 

NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania za-
leceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higie-
nistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przed-
szkolnego i żłobkach. 

Opublikowano Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 
30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania 
pandemii COVID-19. 

     Mając na uwadze Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. w spra-
wie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19, zalecający wznowienie 
bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochron-
nych u dzieci, zalecam uwzględnienie w realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi badań bilan-
sowych, a w pierwszej kolejności - bilansów w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego (tzw. bilans 6-latka). Badania bilansowe w innych grupach wiekowych należy 
realizować w miarę możliwości organizacyjnych przychodni, mając na względzie, iż pierwszeń-
stwo realizacji opieki profilaktycznej mają szczepienia (przede wszystkim najmłodszych dzieci) 
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oraz bilanse 6-latków. 
    Planując badanie bilansowe, należy podzielić je na dwa etapy:

 teleporadę, podczas której należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilan-
su, które można omówić telefonicznie, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
24 września 2013 r. w/s świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. 2019 poz. 736 z późn. zm.). Z uwagi na trwającą pandemię, elementem teleporady po-
winien być wywiad epidemiologiczny, który powinien zawierać pytania dotyczące:
− epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego 
opiekunów i innych domowników (np. kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub 
chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2,
powrót w ciągu 14 ostatnich dni z zagranicy), 
− objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, biegunki lub innych objawów, które mogłyby wska-
zywać na COVID-19, zarówno u dziecka, jego opiekunów, jak i innych domowników.
Jeśli jakaś odpowiedź na pytania z wywiadu epidemiologicznego jest twierdząca, należy odstą-
pić od przeprowadzenia bilansu i postępować w zależności od wywiadu (zgłoszenie do PSSE, 
skierowanie do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego celem wykonania diagnostyki, etc.). 

 wizytę osobistą w poradni, podczas której należy przeprowadzić badanie bilansowe, uwzględ-
niające ocenę stanu zdrowia, zgodną z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia. Należy 
pamiętać, że wg obecnie obowiązujących przepisów, jeśli badanie przesiewowe nie zostanie 
wykonane w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, to przeprowadza
się je w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

1. Część 1 i 2 badania bilansowego powinny się odbyć w odstępie nie dłuższym niż tydzień. Jeśli
odstęp czasowy pomiędzy teleporadą, a wizytą osobistą jest dłuższy niż „z dnia na dzień”,  
w dniu poprzedzającym wizytę osobistą w  poradni należy przeprowadzić aktualizację wywiadu
epidemiologicznego. 
2. Jeśli istnieje taka możliwość organizacyjna, zaleca się połączenie wizyty bilansowej z wyko-
naniem szczepień obowiązkowych i zalecanych.
3. Należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez 
objawów infekcji, posiadając maseczkę ochronną dla siebie i dziecka. 
4. Należy stosować separację czasową lub przestrzenną wizyt, aby w tym samym miejscu i/lub
czasie w poczekalni nie przebywali pacjenci zdrowi i z objawami chorobowymi. Należy tak plano-
wać grafik przyjęć, aby uniknąć gromadzenia się pacjentów i opiekunów w poczekalni.
5. Personel medyczny przeprowadzający bilans musi stosować zasady dotyczące zapobiegania 
zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu: 
− środki ochrony indywidualnej: maseczka chirurgiczna z przyłbicą, rękawiczki jednorazowe, far-
tuch (preferowany fartuch jednorazowy, a w przypadku braku - czysty fartuch wielorazowy, wyko-
rzystany wyłącznie do badania dzieci zdrowych), 
− dezynfekcję powierzchni i sprzętów, z którymi styka się pacjent (kozetka, waga, stetoskop, 
sprzęt do badań bilansowych, inny drobny sprzęt medyczny używany przy pacjencie) - po każ-
dym pacjencie. 

1.

2.

Zasady organizacji badań bilansowych:
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► 

► 

► 
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NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania po-
stępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie bę-
dących przedsiębiorcą w czasie epidemii.

NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §3 ust. 5 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, dalej zwany
także rozporządzeniem, reagujące kwestie swobodnego przepływu osób wykonujących zawody
medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej – w ruchu transgranicznym.

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące 
świadczenia zdrowotne: zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęg-
niarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywają-
cymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu 
tradycyjnej nauki w szkołach. 

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:
– https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych
– https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych.  

NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki 
podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków
ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epi-
demii. 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwie-
szczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzę-
dową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indy-
widualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu
epidemii.  

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące 
świadczenia zdrowotne: Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /
pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi prze-
bywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wzno-
wieniu tradycyjnej nauki w szkołach. 

Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, 
przekazana zostanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice, maseczki) 
oraz środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pie-
lęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicz-
nych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń. 

Opracowane zostały przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami 
aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej. 

► 

► 

► 

► 

► 
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1. W przypadku podjętej decyzji Rządu o wznowieniu nauki w szkołach oraz wznowienia opieki 
w przedszkolach i żłobkach metodą tradycyjną oraz decyzji o wznowieniu opieki profilaktycznej 
nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania realizowanej przez pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania/higienistki szkolne/pielęgniarki pediatryczne zaleca się następujące 
zasady postępowania:  

 Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek
do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub 
FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodo-
odporne.  

 W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko je-
den uczeń/dziecko, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.  

 W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, 
sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problema-
mi zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 
następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, ręka-
wice, jednorazowy fartuch flizelinowy.  

 W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i za-
truć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 
w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecz-
nych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami 
higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 
okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.  

Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza stan-
dardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji
wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Szkoła/przedszkole/żłobek powinny 
zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów/dzieci/opiekunów i pracowników.  

 W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku 
szkoły/przedszkola/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem
pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamienia-
jąc je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.  

 Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni 
(w tym m.in. dezynfekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotli-
wością 2 razy dziennie). Nie stosować aerozoli. Stosować częste wietrzenie gabinetu.  

 W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły/przedszkola/żłobka tj. gorączka pow. 38 stopni, 
kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę cho-
rą do domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który 

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.
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pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły/przedszkola/żłobka powinni być w kontakcie
i realizować jego zalecenia. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy za-
dzwonić pod nr 112 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym trans-
portem „COVID19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka/higie-
nistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły/przedszkola/żłobka nałożenie maseczki. 
Dyrektor szkoły/przedszkola/żłobka powinien wyznaczyć pokój, w którym uczeń/dziecko będzie 
odizolowane do czasu przybycia opiekuna. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać 
budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem
znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opuszczeniu
go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.  

 Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują po-
dejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higie-
ny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub 
FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.  

 Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego 
szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. 

10.

11.
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NIPiP udostępniła na stronie nipip.pl/weryfikaja-pwz dla zarejestrowanych pielęgniarek i położ-
nych możliwość zweryfikowania i wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych. 

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID
-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. 

NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania 
świadczenia – edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do 
Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opra-
cowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister 
wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej gov.pl.  

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych 
przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2https://nipip.pl/apel-prezes-nrpip-do-ministra
-zdrowia-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-refundowanych-przez-nfz-badan-na-obecnosc-
wirusa-sars-cov-2/.  

Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają w trud-
nych chwilach pielęgniarkom i położnym https://nipip.pl/psycholog-na-dyzurze-nipip/

► 

► 

NIPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbą o pilną zmianę przepisów §3. ust. 5 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, reagujące kwe-
stie swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki
i położnej – w ruchu transgranicznym. Informujemy, iż ograniczenia te zostały zniesione Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§3 ust. 3, pkt 1). 

NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy 
sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielają-
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cego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na 
wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy. 

NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położ-
nych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Otrzymano odpowiedź 
Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko w powyższej sprawie.

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interwencję NIPiP o obniżenie stawki podatku 
od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony 
indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii oraz 
darowizn organów samorządu na rzecz podmiotów leczniczych i jednostek systemu pomocy 
społecznej. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość stosowania do 31 
sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochro-
ną zdrowia (w tym. m.in. środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej) przekazy-
wanych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje odpłatnych do-
staw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa unijnego - dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 
28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co uniemożliwia pań-
stwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od 
tego podatku. 

NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości 
w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycz-
nemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, izo-
lacji i izolacji w warunkach domowych.  

NFZ powołało Zespół do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalne-
go żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. 

NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka 
kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadni-
czych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.
Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu.html

NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby 
wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność korona-
wirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach
oświatowych.  

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ze środków własnych zakupiła i przekazała bezpłatnie
11 450 sztuk fartuchów jednorazowych dla pielęgniarek i położnych za pośrednictwem Okręgo-
wych Izb Pielęgniarek i Położnych. 

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie dzia-
łań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowa-
nych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa.

► 
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NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie dzia-
łań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowa-
nych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa.

Przekazano odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń 
wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych. 

Realizując postulaty zgłaszane przez NIPiP pielęgniarki i położne, będą mogły przystąpić do 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 
wirusem SARS-CoV2 – bez okresu kwarantanny – bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego 
wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Przekazano odpowiedź na pytanie NIPiP która zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza 
Szumowskiego z pytaniem w kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do 
wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 830). 

W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania
zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia 
(www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu
specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych przekazano korespon-
dencję w powyższej sprawie. 

NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach 
ponadpodstawowych. 

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych
z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom 
kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych 
na uczelniach.  

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest 
ważne. Co można określić dzięki zebranym informacjom, czy działanie niepożądane leku może 
zgłosić sam pacjent? Sprawdźcie dobre i złe praktyki w zakresie zgłaszania działań niepożąda-
nych.  

NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie 
wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu
medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowisko-
wego. 

Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych 
rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
metodą e-learning. 

. 
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► 

► 

 Przekazujemy informację o spotkaniu online w dniu 29 maja br. w sprawie uwag środowiska 
pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ. 

 Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia w dniu 01.06.2020 przedstawiono informację 
na temat dotychczasowych działań w walce z epidemią koronawirusa: problem przeprowadzenia
badań przesiewowych dla medyków oraz innych grup zawodowych (pracowników szkół, przed-
szkoli, żłobków) oszacowano, iż obecna sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, ale należy przy-
gotować się na jesienny szczyt. Przedstawiono również plan dalszych działań podejmowanych 
w oparciu o opinie i ekspertyzy epidemiologów – gwarancja finansowania świadczeń zdrowotnych
ze środków publicznych. 
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► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Przekazano odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP 
dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii 
COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na 
zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. 

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez położne rodzinne/położne podstawo-
wej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: 
– https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych
– https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych. 

Opracowano przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne 
dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu 
specjalizacyjnego. Wytyczne znajdują się na pod linkiem: http://www.ckppip.edu.pl/news/390/
121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html   

Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1 (opracowanie na dzień 
29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat
-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano
-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/  

NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zaka-
żeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek i położnych. Przekazujemy informację MZ w tej 
sprawie. 

Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości 
przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzy-
szącej. 

Przekazano Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych mini-
sterstw we współpracy z GIS” https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach
-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/   

Aktywne włączenie się w działania antydyskryminacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na 
problem społeczny, psychologiczny i prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników 
w związku z epidemią koronawirusa. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych współuczestniczy 
jako aktywny partner Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w akcji. 

Udostępnienie środowisku zawodowemu informacji o możliwości dofinansowania wynagro-
dzeń i zakupu środków ochrony osobistej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i DPS-ach.  
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     Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospo-
darce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł. 
     Kwota ta od 1 lipca 2020 r. ma stanowić podstawę do wyliczenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęg-
niarek i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych na podstawie umów o pracę. Zgodnie
z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych do dnia 31 grudnia 2021 r.
podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego 
zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym jego ustalenie. 
     Przy czym na dzień 1 lipca 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa 
się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, 
a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 
     

- Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 
magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 7.  
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy kwota, która stanowi podstawę wyliczenia wzrostu 
wynagrodzenia wynosi: 5164 zł. 
W przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki/położnej wynosi 4000 zł, w ramach lipcowej 
regulacji jej wynagrodzenie zasadnicze powinno wzrosnąć o kwotę 232 zł. 
(5164 zł - 4000 zł) x 20% = 1164 zł x 20% = 232,80 zł.  

 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dzie-
dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pie-
lęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - grupa 8.  
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy kwota, która stanowi podstawę wyliczenia wzrostu 
wynagrodzenia wynosi: 3590 zł. 
W przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki/położnej wynosi 3400 zł, w ramach lipcowej 
regulacji jej wynagrodzenie zasadnicze powinno wzrosnąć o kwotę 38 zł.  
(3590 zł - 3400 zł) x 20% = 190 zł x 20% = 38 zł.  

 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 9. 
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy kwota, która stanowi podstawę wyliczenia wzrostu 
wynagrodzenia wynosi: 3147 zł.  
W przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki/położnej wynosi 3000 zł, w ramach lipcowej 
regulacji jej wynagrodzenie zasadnicze powinno wzrosnąć o kwotę 29 zł.  
(3147 zł - 3000 zł) x 20% = 147 zł x 20% = 29 zł. 

Współczynniki pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych: 
1,05 

0,73

0,64
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