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Województwo dolnośląskie
1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Województwo kujawsko - pomorskie
1. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Województwo lubelskie 
1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Województwo lubuskie
1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Województwo łódzkie
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Województwo małopolskie 
1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
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Ministerstwo zdrowia wydało komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyj-
nych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowa-
nie w 2016 r. 

Dofinansowane specjalizacje 2016

Komunikat ministra zdrowia 

 Poniżej publikujemy wykaz z przedmiotowego komunikatu, zawierający 
dane o dziedzinach pielęgniarstwa, w których Ministerstwo zamierza dofinanso-
wać specjalizacje w danym województwie. W roku bieżącym przewidziane jest 
dofinansowanie około 3 000 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, 
które rozpoczną specjalizacje u organizatorów kształcenia wyłonionych w dro-
dze postępowania przetargowego. Informacje dotyczące powyższego zagadnie-
nia będziemy publikować w kolejnych wydaniach gazety.

Przegrana „Solidarności” przed Trybunałem Konstytucyjnym

„Solidarność” zaskarżyła tzw. podwyżki dla pielęgniarek
i położnych do Trybunału Konstytucyjnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wniosek 
„Solidarności” wpłynął do Trybunału w dniu 9 listopada 2015 roku i dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra zdrowia z września 2015 
roku w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Został zarejestrowany pod numerem Tw 26/15 i skierowany do wstępnej oceny, czy spełnia wymogi for-
malne i może być rozpatrywany przez Trybunał. Postanowieniem z dnia 16 marca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu, 
czyli go odrzucił. Poniżej cytujemy fragmenty tego postanowienia.

POSTANOWIENIE 253/B/2016
z dnia 16 marca 2016 r.

Sygn. akt Tw 26/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar - przewodniczący i 
sprawozdawca
Andrzej Rzepliński,
po wstępnym rozpoznaniu na posie-
dzeniu niejawnym wniosku Komisji 

Krajowej Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidar-
ność” o zbadanie zgodności:
§ 2 ust. 4 pkt 1, § 3, § 4 ust. 7 i 8 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
14 października 2015 r. zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1628) oraz § 2 ust. 4 pkt 1 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
1400, ze zm.) z:
1) art. 59 ust. 1 w zw. z art. 32 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
(...)
postanawia:
odmówić nadania wnioskowi dalsze-
go biegu.
(...)
Trybunał Konstytucyjny zważył, co 
następuje:
(...)
2.1. Zaskarżony przepis rozporzą-
dzenia stanowi, że świadczeniodaw-
ca świadczeń opieki zdrowotnej w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zmian umów o udzielanie tych świad-
czeń zawieranych przez dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego 
NFZ i świadczeniodawcę, przekazuje 
podpisane zmienione umowy wraz z 
kopią uzgodnionego, z przedstawi-
cielami związków zawodowych pie-
lęgniarek i położnych zrzeszających 
wyłącznie pielęgniarki i położne, 
działających u świadczeniodawcy, 
porozumienia dotyczącego sposo-
bu podziału miesięcznie środków 
na świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez pielęgniarki i położ-
ne na wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych, z uwzględnieniem za-
pewnienia średniego wzrostu wyna-
grodzenia wraz z innymi składnikami 
i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu 
na etat albo równoważnik etatu.
(...)

3. Wnioskodawca zarzuca zakwe-
stionowanym przepisom, że ograni-
czają wpływ na zawierane umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej pielęgniarkom i położnym 
niezrzeszonym w związkach zawo-
dowych lub pielęgniarkom i położ-
nym zrzeszonym w związku zawodo-
wym innym niż zrzeszającym osoby 
wyłącznie tych dwóch zawodów.

4. Zdaniem Trybunału Konstytucyj-
nego tak sformułowany zarzut jest 
oczywiście bezzasadny (art. 77 ust. 3 
pkt 3 ustawy o TK).

4.1. Trybunał podkreśla, że zakwe-
stionowany przez wnioskodawcę tryb 
ustalania warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej do-
tyczył sposobu konsultacji treści tych 
umów w zakresie odnoszącym się 
do środków na wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych. Beneficjen-

tami przedmiotowych ustaleń – w 
części, objętej rozpatrywanym wnio-
skiem – były jedynie wskazane dwie 
grupy zawodowe. Wnioskodawca, 
NSZZ Solidarność, wystąpił więc w 
ochronie praw pracowniczych wy-
łącznie pielęgniarek i położnych.

4.2. Wziąwszy pod uwagę zakres za-
skarżenia o oczywistej bezzasadności 
zarzutów przemawia treść § 2 ust. 4 
rozporządzenia zmieniającego oraz § 
2 ust. 4 rozporządzenia.
(...)

4.3. Jak wynika z powyższego, oba 
zakwestionowane rozporządzenia 
zapewniają wpływ na treść umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej pielęgniarkom i położnym zarów-
no wtedy, gdy są członkami związku 
zawodowego zrzeszającego wyłącz-
nie te dwie grupy zawodowe, jak i 
wówczas gdy do takiego związku 
nie należą. Przytoczone w pkt 4.2.1 i 
4.2.2. uzasadnienia przepisy przewi-
dują bowiem obowiązek konsultowa-
nia treści umów z przedstawicielami 
samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych, który – zgodnie z art. 
17 ust. 1 Konstytucji – reprezentuje 
osoby wykonujące określone zawody 
zaufania publicznego.

4.4. Jak wynika z art. 2 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych (Dz.U.174.1038, 
ze zm.) samorząd zawodowy pie-
lęgniarek i położnych reprezentuje 
osoby wykonujące zawody pielę-
gniarki i położnej, jest niezależny w 
wykonywaniu swoich zadań i podle-
ga tylko przepisom prawa, a przyna-

leżność pielęgniarek i położnych do 
niego jest obowiązkowa (niezależnie 
od możliwości zrzeszenia w związku 
zawodowym).

4.5. Analiza obecnego stanu praw-
nego pozwala zatem wyprowadzić 
wniosek, że ochrona praw pracow-
niczych pielęgniarek i położnych 
u określonego świadczeniodawcy 
usług medycznych w zakresie podzia-
łu środków na wzrost wynagrodzeń 
jest realizowana albo przy udziale 
związku zawodowego zrzeszającego 
wyłącznie pielęgniarki i położne albo 
za pomocą pozytywnej opinii po-
działu przeprowadzanych z przedsta-
wicielami samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych, jeśli u tego 
świadczeniodawcy nie działają wska-
zane związki zawodowe.

5. Wziąwszy pod uwagę powyższe, 
a także mając na względzie, że za-
rzuty wniosku odnoszą się wyłącz-
nie do zagadnienia konsultowania ze 
środowiskiem pielęgniarek i położ-
nych sposobu podziału środków pie-
niężnych na wynagrodzenia dla tych 
dwóch grup zawodowych, Trybunał 
Konstytucyjny stwierdza, że intere-
sy pracownicze pielęgniarek i po-
łożnych są chronione, a tym samym 
zarzuty wniosku należy ocenić jako 
oczywiście bezzasadne (art. 77 ust. 3 
pkt 3 ustawy o TK).

6. Z tych względów Trybunał Kon-
stytucyjny postanowił odmówić na-
dania wnioskowi dalszego biegu.
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