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Nakład: 1.700 egzemplarzy

SZANOWNI PAŃSTWO, wwwwwwwwwwwwwwwwww
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów poruszających
problemy naszego środowiska, bądź też prezentujących 
ciekawe informacje dotyczące praktyki pielęgniarek i położ-
nych. Decyzja o publikacji będzie decyzją kolegialną Zespołu, 
odpowiadającego za merytoryczny poziom Biuletynu. wwww
Zastrzegamy sobie prawo skracania i opracowywania prze-
słanych tekstów. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i ofert pracy za granicą 
dla personelu medycznego. Wwwowwwwwwwwwwwwwwww
Prosimy teksty dostarczać w formie elektronicznej. Oooo
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NUTA NOSTALGII

Winny krzew zakwitł w moim sadzie

Nadejdzie wnet kolejne lato

A ja już czuję zew jesieni

Śnię o odlotach niczym ptaki

emigrujące po krańcach świata

Wracam myślami do przeszłości

gdy będąc dzieckiem chciałam mieć skrzydła

By poczuć wielką moc wolności

I wzbić się w niebo niczym orzeł

aby zobaczyć świat z przestworzy

Dolecieć tam gdzie znikną troski

U stóp boskiego spocząć tronu

I szczęście tulić w swych ramionach

By sen niebiański stał się jawą

A jawa zaś odeszła w cień

Katarzyna Błaszczuk

(maj, 2020)



GŁOSEM PRZEWODNICZĄCEJ

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.  

    Wakacje stwarzają nam możliwość odpoczynku. Ciężka praca z narażeniem zdrowia, zmagania 

się z różnego rodzaju wyzwaniami, konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania 

czy chaos informacyjny prowadzą do wyczerpania sił fizycznych i psychicznych. Dodatkowym obciąże-

niem jest brak oczekiwanego przez środowisko zawodowe dowartościowania finansowego. Nie sposób 

nie wspomnieć o działaniach decydentów, które doprowadzają do frustracji jak np. traktowanie 

pielęgniarek dyplomowanych na równi z rejestratorkami medycznymi, oczywiście zachowując pełny 

szacunek do zawodu rejestratorki. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

       Mimo tych przeciwności są jednak pozytywne informacje, jak odstąpienie od decyzji wymiany prawa 

wykonywania zawodu, które było planowane na lipiec bieżącego roku, czy wznowiony dialog w sprawie 

zachowania Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

   W biuletynie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych 

przez samorząd. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

       Życzę Państwu dobrego wypoczynku i regeneracji sił podczas urlopów. wwwwwwwwwwwwwwwwww

Profil zaufany to bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu można załatwić urzędowe sprawy przez 
internet. Można założyć albo przez internet, albo w urzędzie (urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS).
Profil zaufany ułatwia i usprawnia załatwienie wielu spraw urzędowych, między innymi związanych 
z działalnością Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Pozwala m. in. szybko uzyskać 
potwierdzenie uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia. Zachęcamy do szybkiej rejestracji .

Jak założyć profil zaufany?   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Profil zaufany od ręki można założyć (czyli potwierdzić swoją tożsamość bez wychodzenia z domu) przez 
bankowość internetową. Należy kliknąć nazwę banku, zalogować się na swoje konto, znaleźć zakładkę 
e-urząd, wypełnić formularz zakładania profilu zaufanego i wysłać bezpośrednio z konta. wwwwwwwwwww
Jeśli bank tego nie umożliwia, można złożyć wniosek przez internet, a potem potwierdzić go w punkcie 
potwierdzającym (punkty potwierdzające to urzędy skarbowe, oddziały NFZ, ZUS).  wwwwwwwwwwwwww
Jak to zrobić?   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Na stronie profilu zaufanego  proszę wypełnić formularz i kliknąć „Zarejestruj się”, podpisać wniosek pz.gov.pl
kodem, który będzie przesłany przez SMS, znaleźć najbliższy punkt potwierdzający i pójść potwierdzić 
wniosek. Jest na to 14 dni. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport.  wwwwwwwwwwwwwwwww
Profil zaufany jest ważny trzy lata. Można go sobie przedłużyć, nim minie ten termin. Jeśli nie zdążymy 
potwierdzić - potrzebny będzie nowy profil zaufany.  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Jeśli mamy kłopot z założeniem profilu zaufanego, można skontaktować się z centrum pomocy:  wwwwwww
tel. (42) 253 54 50 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00) lub e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl

PROFIL ZAUFANY (e-puap)
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Z PRAC SAMORZĄDU

Posiedzenia Prezydium i Okręgowej Rady

15 KWIETNIA 2021 r. - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 71 uchwał; m.in.: 

w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, w/s wykreślenia z rejestru, w/s wydania

nowego prawa wykonywania zawodu, w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla dwóch osób odbywających przeszkolenie po okresie nie 

wykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w/s wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk, 

w/s dofinansowania do kursów, szkoleń, konferencji, specjalizacji, w/s przyznania zapomóg, w/s zapomogi specjalnej w związku z zachoro-

waniem na COVID- 19, w/s przyznania dofinansowania do okularów, w/s odmowy dofinansowania do kursów, szkoleń zgodnie z regulami-

nem, w/s odmowy dofinansowania do okularów, zapomóg.  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwOOOOww

13 MAJA 2021 r. - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 70 uchwał, m.in.: w/s 

stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, w/s wykreślenia z rejestru, w/s wydania nowego 

prawa wykonywania zawodu, w/s powołania komisji egzaminacyjnej po przeszkoleniu po okresie nie wykonywania zawodu łącznie przez 

okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w/s dofinansowania do kursów, szkoleń, konferencji, specjalizacji, w/s przyznania zapomóg, 

w/s zapomogi specjalnej w związku z zachorowaniem na COVID- 19,  w/s przyznania dofinansowania do okularów, w/s odmowy dofinanso-

wania do kursów, szkoleń zgodnie z regulaminem, w/s odmowy dofinansowania do okularów, zapomóg. wwwwwwwwwwwwwwOOwwwww

10 CZERWCA 2021 r. - Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 89 uchwał, m.in.,: w/s stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych, 

w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w zawodzie, w/s zaliczenia okresu przeszkolenia pielęgniarki lub położnej, która nie wyko-

nywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat - wykonywała zawód w trybie art. 26 b ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej, w/s zwrotu nadpłaconych składek, w/s oddelegowania na konferencje, w/s zmiany uchwały o przyznaniu zapomogi 

specjalnej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 wywołującym chorobę COVID-19, w/s dofinansowania do kursów, w/s szkoleń, 

konferencji, specjalizacji, w/s przyznania zapomóg, w/s zapomóg specjalnych dotyczących zachorowania na COVID-19, w/s przyznania 

dofinansowania do okularów, w/s odmowy dofinansowania do szkoleń, okularów, zapomóg. wwwwwwwwwwwOwwwwwwwwwwwwwww
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PRZYPOMINAMY 
O  OBOWIĄZKU  AKTUALIZOWANIA  DANYCH

W dobie epidemii - aktualizacji danych możemy dokonać: 

PISEMNIE wysyłając dokumenty na adres biura:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3 

lub ELEKTRONICZNIE 

przesyłając skany dokumentów na adres: biuro@oipip.rzeszow.pl

Proszę pamiętać aby po ukończonym kształceniu podyplomowym 
(kursy dokształcające, specjalistyczne, kwalifikacyjne, szkolenie specjalizacyjne)

robić aktualizacje w Systemie Monitorowania Kształcenia
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AKTUALNOŚCI



- 6 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2021

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z podziałem na województwa  -  28.05.2021

LICZBA  SZPITALI  BEZ  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH  PO  ODEJŚCIU  OSÓB 
OBECNIE  PRACUJĄCYCH  POSIADAJĄCYCH  UPRAWNIENIA  EMERYTALNE



AKTUALNOŚCI
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W województwie podkarpackim średnia wieku pielęgniarek wynosi 48,92, zaś położnych 48,46.
W populacji osób pracujących  2 427 pielęgniarek i położnych posiada uprawnienia emerytalne.

LICZBA SZPITALI 
BEZ PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH 
W 2030 ROKU



AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI
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Warszawa, 27 czerwca 2021 r.

DSW.054.561.2021.PJ

Pani 
Mariola Łodzińska
Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

        W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca br. uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia. wwwwwwwwwwww
     W pierwszym rzędzie należy przypomnieć, że to nie strona rządowa była autorem propozycji zgłoszonych 
przez Senatorów jako poprawka do ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 
niektórych innych ustaw. Dlatego też rząd nie przygotował szczegółowych wyliczeń skutku finansowego zapropo-
nowanego w toku prac Senatu RP podwyższenia współczynników pracy oraz zmian w podziale na grupy zawodowe
według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku określonym w załączniku do wymienionej ustawy.ww
     W związku z powyższym, zgodnie z informacją przedstawianą przez reprezentantów rządu w trakcie prac 
w Parlamencie, podawane przez nich kwoty skutków finansowych miały charakter szacunkowy i opierały się o dane
o różnicy w kosztach wynagrodzeń, które uwzględniać mają osiągnięcie od lipca 2021 r. co najmniej poziomów 
najniższych wynagrodzeń określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz koszcie ewentual-
nego wprowadzenia najniższych wynagrodzeń w wysokości postulowanej w poprawce Senatu RP. wwwwwwwww
       Trzeba w tym miejscu wskazać, że różnice w wysokości samych tylko najniższych wynagrodzeń zasadniczych 
dla poszczególnych grup zawodowych pomiędzy przedłożeniem rządowym, a propozycją z poprawki Senatu RP 
wynoszą: 2 015 zł - w przypadku grupy zawodowej lekarzy specjalistów - do 310 zł - w przypadku grupy pracowni-
ków działalności podstawowej zatrudnionych na stanowiskach, gdzie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia 
średniego. Średnia ważona podwyżki samych tylko najniższych wynagrodzeń zasadniczych powodowanych po-
prawką Senatu RP w stosunku do wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych określonych w ustawie z dnia 
8 czerwca 2021 r. w brzmieniu po nowelizacji z 28 maja 2021 r. wyniosłaby ok. 990 zł miesięcznie na jeden etat, 
co skutkowałoby wzrostem o ok. 11 800 zł rocznie na jeden etat. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
       W przypadku przywołanej wyżej grupy zawodowej lekarzy specjalistów, którzy zgodnie w ustawą z dnia 8 maja
2017 r. w brzmieniu po nowelizacji z 28 maja 2021 r. gwarantowane mają od lipca 2021 r. najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze na poziomie 6 769 zł, proponowany w poprawce Senatu RP wzrost najniższego wynagrodzenia do 
kwoty minimum  8 785 zł skutkuje różnicą na samym tylko wynagrodzeniu zasadniczym w ramach jednego etatu 
w wysokości 2 015 zł miesięcznie i 24 180 zł rocznie. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
      Skutek podwyższenia współczynnika pracy i powodowanego przez to wzrostu wynagrodzenia zasadniczego 
przekłada się w większości przypadków na dodatkowy wzrost innych niż wynagrodzenie zasadnicze elementów 
wynagrodzeń, takich jak np. dodatki za staż pracy (w wysokości ustawowej do 20% wynagrodzenia zasadniczego),
za pracę zmianową, w niedzielę i inne dni wolne od pracy, za pracę w nocy (w wysokości od 45 do 65% stawki go-
dzinowej wynagrodzenia zasadniczego) itd., co dodatkowo powiększa koszt wdrożenia proponowanych rozwiązań.
    Jednocześnie należy wskazać, że mówiąc o kosztach podwyższenia współczynników pracy każdorazowo 
należy brać pod uwagę liczebność personelu działalności podstawowej zatrudnionego w podmiotach leczniczych.
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      Przyjmowana do obliczeń liczba 669 508 etatów powoduje, że w przypadku, gdyby dokonano podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego każdego z pracowników o 100 zł, to wówczas łączny roczny koszt takiej podwyżki 
przekraczałby kwotę 800 mln zł, a jak wyżej wskazano - proponowane przez Senat RP podwyższenie współczyn-
ników pracy rodziłoby w przeliczeniu na jeden etat skutki wielokrotnie większe. Należy również pamiętać, że z uwagi 
na określony w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. mechanizm automatycznego corocznego podwyższania wysokości 
najniższych wynagrodzeń w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nawet 
w przypadku niepodwyższania współczynników pracy corocznie powstaje potrzeba zwiększenia puli na wynagro-
dzenia pracowników działalności podstawowej podmiotów leczniczych. O ile bowiem wysokość najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego lekarza w roku 2021 r. wynosić będzie od lipca 6 769 zł to już w roku 2022 najniższe
wynagrodzenie wzrośnie od w tej grupie od lipca 6 889 zł czyli o 120 zł (z kosztami pracodawcy ok. 144 zł) na jeden 
etat.  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
       Różnica w kwotach podawanych jako szacunkowy koszt wdrożenia rozwiązań proponowanych w poprawkach 
Senatu RP wynika - jak informowali o tym w trakcie prac parlamentarnych reprezentanci rządu - a przyjęte do wyli-
czeń założenia 100% partycypacji wszystkich grup zawodowych w proponowanych podwyższeniach współczyn-
ników pracy lub też odpowiedniego obniżenia odsetka pracowników partycypujących we wzroście współczynników 
pracy w wybranych grupach zawodowych. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Z poważaniem
Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Ustawa z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1104) wprowadza zmiany w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasad-
niczego pielęgniarek i położnych. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Ustawowe minimum to iloczyn wskaźnika przypisanego każdej pielęgniarce i położnej, tzw. współczynnika 
pracy określonego w załączniku do ustawy oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa jest równa wartości przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim według GUS.wwww
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2020 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Kwota ta od 1 lipca 2021 roku ma stanowić podstawę do wyliczenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych na podstawie umów o pracę. wwwwwwwwwww

  WSPÓŁCZYNNIKI PRACY W GRUPIE ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: wwwwwwwwwww
- Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym I.   1,06 

magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 7. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1,06x5167,47 zł = 5477,52 zł   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy, kwota najniższego wynagrodzenia zasadniczego od 
lipca 2021 wynosi 5477,52 zł.   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

- Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie II.   0,81 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister 
pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa - grupa 8.ooooooooo
0,81x5167,47 zł = 4185,65 zł    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy, kwota najniższego wynagrodzenia zasadniczego od 
lipca 2021 wynosi 4185,65 zł.   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty III.   0,73
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – grupa 9. wwwww
0,73x5167,47 = 3772,25 zł   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Dla pielęgniarek i położnych należących do tej grupy, kwota najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
od lipca 2021 wynosi 3772,25 zł.     wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

REGULACJE PŁACOWE – lipiec 2021 rok

AKTUALNOŚCI
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1. Stosownie do postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz. U. 2021, poz. 479 – t.j.) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa 

w przypadku zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2. Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu następuje w formie oświadczenia woli pielęgniarki (pielęgniarza) 

albo położnej składanego do właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej rady pielęgniarek 

i położnych. Przepisy ustawy o zawodach nie określają trybu, w jakim powinno nastąpić zrzeczenie. W związku 

z powyższym należy w tym przypadku stosować ogólne zasady dotyczące składania oświadczeń woli wynikające 

z art. 60 i nast. Kodeksu cywilnego (k.c.). wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

3. I tak, stosownie do postanowień art. 60 k.c.  z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby 

dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę 

w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. W konsekwencji powyż-

szego należy przyjąć, że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu może nastąpić w dowolnej 

formie (np. ustnej, pisemnej, elektronicznej), oczywiście pod warunkiem, że możliwa będzie nie tylko rzetelna iden-

tyfikacja osoby składającej oświadczenie, ale i treść samego oświadczenia nie będzie pozostawiać wątpliwości.

Mając na uwadze nie tylko specyfikę, ale i doniosłość prawną oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki albo położnej, dla celów dowodowych rekomendowaną formą złożenia oświadczenia jest forma

pisemna. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

4. Zgodnie z art. 61 §1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło

do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Z kolei oświadczenie woli wyrażone w postaci elektro-

nicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 

żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (§2). Powyższe oznacza, że zrzeczenie prawa wykonywania 

zawodu staje się skuteczne z chwilą, gdy zostało skutecznie doręczone adresatowi. Adresatem oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu winna być właściwa miejscowo okręgowa rada pielęgniarek i położ-

nych. Mając na uwadze, że jest to organ wyposażony w ustawową kompetencję do przyznawania prawa wykony-

wania zawodu (art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach), uznać należy, że organ ten winien być również adresatem 

oświadczenia woli skutkującego wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

5. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię dopuszczalności odwołania, czy też „cofnięcia” oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu. Otóż, zgodnie z art. 61 §1 zdanie drugie k.c. odwołanie takiego

oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. wwwwwwwwwwww

Innymi słowy, z chwilą, gdy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu zostanie skutecznie 

doręczone (niezależnie od formy doręczenia) do właściwej okręgowej rady, jego odwołanie będzie niemożliwe, 

a ewentualne próby „cofnięcia” oświadczenia będą prawnie nieskuteczne. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

6. W świetle postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

wykonywania zawodu wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia tego prawa. Należy przy tym podkreślić, że skutek 

ten następuje ex lege, bez konieczności dokonywania przez organ jakichkolwiek dodatkowych czynności 

(np. w postaci zgody na zrzeczenie). wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

7. W mojej ocenie wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu powinno zostać stwierdzone uchwałą właściwej okrę-

gowej rady pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgnia-

rek i położnych w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach. Podkreślenia jednakże wymaga, że uchwała stwierdzająca

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

Opinia prawna w sprawie skutków prawnych złożenia przez pielęgniarkę albo położną 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 

oraz możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie.
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wygaśnięcie tego prawa ma wyłącznie charakter deklaratoryjny. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

8. Konsekwencją wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu jest konieczność dokonania stosownego wpisu 

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonym przez 

okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 44 ust. 1 pkt  22 i 24, art. 48 ust. 2 ustawy o zawodach). Należy przy 

tym pamiętać, że dane są usuwane z rejestru dopiero po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu tj. od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa (art. 43 ust. 5 ustawy o zawo-

dach). Powyższy obowiązek wynika również z §8 ust. 1 uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek

i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej. wwwwwwwwwww

9. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu wskutek złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa nie stoi na 

przeszkodzie ponownemu ubieganiu się przez zainteresowaną (zainteresowanego) o ponowne uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu. Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie ogranicza bowiem możliwości ubie-

gania się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej osobom, które zrzekły się tego prawa. 

Przeciwny pogląd byłby nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą wolności wykonywania zawodu określoną 

w art. 65 ust. 1 Konstytucji. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

10. Z uwagi na brak regulacji szczególnych regulujących tryb ponownego uzyskania prawa wykonywania zawodu

pielęgniarki należy uznać, że w przypadku ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu zasto-

sowanie znajdują zasady ogólne określone w art. 28 i nast. ustawy o zawodach. Wymagane jest zatem przeprowa-

dzenie „nowego” postępowania w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu. wwwwwwwwwwwwwwww

Podkreślenia przy tym wymaga, że właściwy organ obowiązany jest dokonać ponownej weryfikacji spełnienia przez 

osobę zainteresowaną przesłanek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Ewentualne ustalenia poczynione 

w postępowaniu „pierwotnym” są nierelewantne z punktu widzenia ponownego wniosku o przyznanie prawa i niedo-

puszczalne jest ewentualne oparcie się przez organ na ustelaniach z postępowania „pierwotnego”. wwwwwwwwww

Bartłomiej Achler

adwokat

OPINIA PRAWNA

ANKIETA jest elementem projektu badawczo-naukowego analizującego rynek pracowników sektora ochrony
zdrowia w Polsce. Celem ankiety jest zebranie informacji jak pracodawcy w ochronie zdrowia dbają o swoich
pracowników i czy wychodzą naprzeciw aktualnym wyzwaniom, szczególnie tym dotyczącym niedoboru kadr 
medycznych. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach świadczących 
bezpośrednie usługi zdrowotne (przychodnie, szpitale, domy opieki etc.): wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-  przedstawicieli zawodów medycznych pracujących bezpośrednio z pacjentem i realizujących świadczenia 
zdrowotne, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-  pracowników administracyjnych podmiotów medycznych,   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-  pracowników pomocniczych. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Ankieta jest anonimowa, składa się z 15 pytań z odpowiedziami do wyboru oraz krótkiej części statystycznej. 
Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Udział w ankiecie nie wymaga rejestracji, wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych.      wwwwwwww

Link do ankiety: https://forms.gle/3veLzoEgqWgCLCkN9         wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Badanie: Employer branding w ochronie zdrowia
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W ramach Narodowego Programu Szczepień powstał program pn. Mobilne Jednostki Szczepień (MJS), 

umożliwiający m.in. pielęgniarkom i położnym wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 indywidualnie 

poza placówkami medycznymi. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Podstawowe informacje na temat wytycznych oraz organizacji procesu programu MJS są dostępne pod 

linkiem:  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wytyczne-dla-mobilnych-jednostek-szczepienwwwwwwwwwwwww

Rejestracja/logowanie dla osób zainteresowanych pracą w charakterze MJS  wwwwwwwwwwwwwwwww

https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Wytyczne zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIF, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

i Główny Inspektorat Sanitarny. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny wykonujący indywidualnie (samodzielnie) 

szczepienia poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. wwww

Głównym celem przyświecającym stworzeniu MJS jest dotarcie do jak najszerszego grona osób poten-

cjalnie zainteresowanych zaszczepieniem się przeciwko Covid-19. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

JESTEŚ MEDYKIEM? ZGŁOŚ SIĘ JAKO MJSwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Kwalifikacje do wzięcia udziału w programie MJS. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Program szczepień w formule MJS dedykowany jest dla przedstawicieli poniższych zawodów: wwwwwww

-  lekarze (z nieograniczonym prawem wykonywania zawodu),wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  ratownicy medyczni,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  pielęgniarki,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  położne,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  felczer.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Osoby szczepiące jako MJS powinny posiadać niezbędne umiejętności do bezpiecznego przeprowadza-

nia szczepień, m.in.:wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  przygotowywanie dawek szczepionek do podania,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  wykonanie podania domięśniowego szczepionki,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

-  obsługa aplikacji gabinet.gov.pl (w szczególności wypełnienie e-karty szczepień),wwwwwwwwwwwww

-  udzielanie pierwszej pomocy.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

W przypadku ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i felczerów rekomendowany jest minimum

rok doświadczenia zawodowego (czynnego wykonywania zawodu w postaci udzielania świadczeń zdro-

wotnych). wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

MOBILNE JEDNOSTKI SZCZEPIEŃ (MJS) 
Wykonywanie szczepień przez pielęgniarki i położne
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„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”

                       
                                  J. Grzegorczyk

Naszej Koleżance

MARCIE BOREK
Pielęgniarce Kliniki Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu dla Dzieci
 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci TATY

 
składają

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki 
i Koleżanki 

z Kliniki Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Dzieci 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

 
Wyrazy szczerego współczucia 

dla 

ZBIGNIEWA MACHNIO
Zastępcy Pielęgniarki Naczelnej

Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 

im. F. Chopina w Rzeszowie

z powodu śmierci TATY 

składają 
Koleżanki i Koledzy

Podkarpackiego Centrum 
Chorób Płuc w Rzeszowie

 

„Nigdy nie wiadomo, 
która rozmowa będzie ostatnia” „Życie przemija, jednak pamięć 

o kochanej osobie
pozostaje w sercu na zawsze”

Łącząc się w bólu i smutku 
żegnamy 

zmarłą dnia 27.04.2021 r.
Naszą Koleżankę 

AGNIESZKĘ ŻWAN
lat 34

Odeszła za wcześnie. 
Wyrazy głębokiego współczucia 

dla MĘŻA i DZIECI 

składają Koleżanki i Kolega 
z grupy specjalizacji internistycznej 

2018/2019

”Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze”

Naszej Koleżance

RENACIE  BAJCARCZYK

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci TATY

składają Koleżanki 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Szpitala Wojewódzkiego
w Tarnobrzegu

„Życie przemija, 
jednak pamięć o kochanej osobie

pozostaje w sercu na zawsze”

Naszej Koleżance

AGNIESZCE BOGUSZ
Pielęgniarce Kliniki Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu Dzieci

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci MĘŻĄ 

składają Koleżanki 
Kliniki Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu Dzieci
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Naszej Koleżance

MAŁGORZACIE PLESNAR

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci MAMY

składają 
Koleżanki 

Pielęgniarki i Położne
SP ZOZ Nr 1 - Szpitala Miejskiego

w Rzeszowie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”




