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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pielęgniarka Krystyna Wiktorowicz jest jedną z pierwszych w Polsce pielę-
gniarek, które wypisały receptę.

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dyskusji w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych

Nie chcę stać w miejscu - przecieram szlaki

 Pani Krystyna w wypowiedzi dla 
Gazety mówi: „To prawda, że nasza 
wiedza i umiejętności są często nie-
doceniane, a wynagrodzenia niesa-
tysfakcjonujące. Zatem, aby to zmie-
nić, podejmuję wyzwania. Pomimo 
płynących głosów krytyki i ostrych 

słów ze strony pielęgniarek, które są 
przeciwne zwiększeniu uprawnień, 
odczuwam satysfakcję, że posiadam 
nowe kompetencje, które z pożytkiem 
wykorzystuję w codziennej pracy”.

Więcej na stronie 3

 Często w tej sprawie zabiera głos 
minister zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł. Z jednej strony mówi, że porozu-
mień należy dotrzymywać, z drugiej 
strony wskazuje, że budżet państwa 
nie uniesie obciążeń finansowych 
związanych z realizacją porozumie-
nia. Minister ubolewa w swoich wy-

powiedziach także nad faktem, że 
docierają do niego sygnały, iż pielę-
gniarki będą teraz więcej zarabiały niż 
lekarze. Bardzo krytycznie o porozu-
mieniu wypowiada się NSZZ „Soli-
darność”. Związek ten firmuje opinię 
prawną, z której wynika, że tzw. pod-
wyżki pielęgniarek i położnych jako 

Demontują tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Radziwiłł: to ciężar nie do uniesienia przez budżet  państwa

„prawa niespełniające kryteriów praw 
słusznie nabytych stanowią prawa in-
cydentalne i jako  takie nie podlegają 
one ochronie konstytucyjnej”.
 Ten sam związek złożył skargę w 
przedmiotowej sprawie do Trybunału 
Konstytucyjnego. Tzw. podwyżki pie-
lęgniarek i położnych są poddawane 
ostrej krytyce przez członków Rady 
Dialogu Społecznego. Argumenty, 
które padają, to: konieczność „usunię-
cia tego rozporządzenia podwyżkowe-
go z przestrzeni prawnej”, „anulować 
te paragrafy przedmiotowego rozpo-
rządzenia, które łamią obowiązujący 
ład prawny”, „konieczne jest wypra-
cowanie rozwiązań w tym zakresie, 
które będą obejmować pracowników 
całego środowiska ochrony zdrowia”. 

Więcej na str. 2 i 11

Minister zdrowia w dniu 1 lutego 2016 roku przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
 W uzasadnieniu do powyższego 
projektu napisano: „Ograniczone 
możliwości zatrudnienia ratowników 
medycznych w systemie ochrony 
zdrowia tylko do jednostek systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
a także poważne braki w zakresie 
kadry pielęgniarskiej, spowodowa-
ły konieczność zmiany przepisów 

w tym zakresie. Obecne regulacje 
prawne umożliwiają ratownikowi 
medycznemu wykonywanie zawodu 
również poza jednostkami systemu. 
[...] W tej sytuacji należy określić za-
kres świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych przez ratownika medycznego 
również poza jednostkami systemu 
Państwowe Ratownictwo Medycz-

ne. Przedmiotowe rozwiązania były 
postulowane od wielu lat przez śro-
dowisko ratowników medycznych. 
Umożliwienie ratownikom medycz-
nym wykonywania zawodu w in-
nych podmiotach leczniczych niż te, 
które posiadają zespół ratownictwa 
medycznego bądź szpitalny oddział 
ratunkowy, może stanowić uzupeł-

nienie braku wystarczającej liczby 
pielęgniarek w systemie ochrony 
zdrowia”. 
 Więcej informacji w powyższej 
sprawie podajemy na stronach 6, 7        
i 8, gdzie przedstawiamy pełny tekst 
projektu rozporządzenia w sprawie 
medycznych czynności ratunkowych 
i świadczeń zdrowotnych innych 

niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ra-
townika medycznego oraz stanowi-
sko władz izby pip, Polskiej Rady 
Ratowników Medycznych, a także 
stanowisko Europejskiej Federacji 
Stowarzyszeń Pielęgniarek. 
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