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szkolenia pielęgniarek
 

 

Szkolenie skierowane do pielęgniarek, 
położnych i lekarzy 

Asertywna 
realizacja zleceń 

lekarskich 
Zgodnie z komunikatem MZ wszystkie 

pielęgniarki powinny ukończyć szkolenie  
do 31.12.2016 r. 

 Szkolenie e-learningowe można 
zrealizować w dowolnym miejscu  
i czasie 

 Szkolenie e-learningowe to 
gwarancja zgodności programu  
z wytycznymi MZ 

 Szkolenie e-learningowe to także 
analiza przypadków praktycznych 

 Szkolenie e-learningowe 
zakończone jest imiennym 
certyfikatem i raportem zbiorczym 
dla kierownictwa 

 Szkolenie e-learningowe to 
przystępna cena, już od 10 zł za 
uczestnika (dla dużych placówek) 

Zawsze lepiej znać przepisy prawa i zakres własnej 
odpowiedzialności. Nie na wszystko trzeba się zgadzać. 

Zapraszamy do udziału w naszym e-szkoleniu: 
www.edumetriq.pl, tel. 698 101 798. 

 

Sprzeczne informacje z ministerstwa i izby pip

Naczelna Izba przedstawia swoją wersję

Poseł pyta w Sejmie o pielęgniarki 

Izba Okręgowa prosi o wyjaśnienia Izbę Naczelną...

Naczelna Izba pisze wyjaśnienia do Okręgowej Rady

Przyszłość umów cywilnoprawnych pielęgniarek

Szanowna Pani Prezes,
w nawiązaniu do pisma z Minister-
stwa Zdrowia z dn. 13.10.2016 r. 
(PPK.0762.16.2016.JS), otrzyma-
nego w dniu 20.10.2016 r., oraz 
pisma z dn. 19.10.2016 r. (NIPIP-
-DM0025.221.2016) zwracam się z 
prośbą o wyjaśnienie sytuacji opi-
sanej przez Panią Beatę Cholewkę - 
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych. W piśmie swym wska-

zuje, iż Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych omówiła i zaakceptowa-
ła komunikat oraz planowane przez 
Ministerstwo Zdrowia działania w 
sprawie wykonywania przez personel 
pielęgniarski i położniczy zadań wy-
nikających z procesu leczenia i reali-
zacji zleceń lekarskich.
Informacja ta jest sprzeczna za Sta-
nowiskiem nr 2 Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dn. 

01.09.2016 r. W związku z powyż-
szym bardzo proszę o udzielenie 
wyjaśnienia celem przedstawienia go 
członkom Warszawskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z poważaniem -
mgr Elżbieta Madajczyk
Przewodnicząca
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

NIPIP-NRPIP-DM.0021.210.2016.
TK Warszawa, dnia 27.10. 2016 r.

Pan/i
Przewodniczący/a
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położ-
nych

Szanowni Państwo!

W związku z odpowiedzią Pani Be-
aty Cholewki, Dyrektor Departamen-
tu Pielęgniarek i Położnych, na sta-
nowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
1 września 2016 r. dotyczące treści 
Komunikatu w sprawie wykonywa-
nia przez pielęgniarki i położne za-
dań wynikających z procesu leczenia 
i realizacji zleceń lekarskich, w tym 

podawania leków różnymi drogami, 
wyjaśniam, co następuje.
Nie ukrywam, że dużym zaskocze-
niem była odpowiedź Pani Beaty 
Cholewki uzasadniająca motywy 
powstania Komunikatu Ministerstwa 
Zdrowia. Z przykrością stwierdzam, 
że informacja zawarta w piśmie nie-
stety mija się z prawdą, ponieważ 
podczas spotkania z Panią Dyrektor 
zasugerowano jedynie wystąpienie 
do dyrektorów podmiotów leczni-
czych z pismem, które zmobilizuje 
pracodawców do podjęcia działań 
eliminujących postępowanie lekarzy 
niezgodne z obowiązującym prawem. 
Nie było akceptacji dla planowanych 
działań w takiej formie, jaka wyszła 
w postaci Komunikatu i konieczno-
ści przeszkolenia wyłącznie pielę-
gniarek i położnych, czego wyrazem 

było podjęte w tej sprawie stanowi-
sko. Prawdą jest, że Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych zgodziła 
się na zamieszczenie Komunikatu na 
stronie internetowej celem jego upu-
blicznienia, aby poinformować, jakie 
działania podejmuje Departament 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
realizacji przez pielęgniarki i położne 
ustnych zleceń lekarskich. Obszerna 
korespondencja w powyższej spra-
wie była przedmiotem obrad Prezy-
dium Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych i Konwentu Przewodni-
czących.

Z wyrazami szacunku - 
Prezes NRPiP 

Zofia Małas                    

Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 5 
października 2016 roku

Poseł Aleksander Mrówczyński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Ministrze!
Bardzo się cieszę, że w ramach dialo-
gu społecznego mogę w imieniu pań 
pielęgniarek i panów pielęgniarzy za-
dać pytanie Panu Ministrowi. Część 
personelu pielęgniarskiego, a sięga 
to prawdopodobnie roku 2000, może 
ciut później, świadczy dzisiaj usługi 
poprzez tzw. samozatrudnienie. Otóż, 
jak wówczas mówiłem, zwłaszcza 
panie pielęgniarki były przymuszane 
do tworzenia własnych firm, musiały 
zakupić pomieszczenia, najczęściej 
przychodni lekarskich, które były w 
danej miejscowości. Zainwestowały 
środki i tak te świadczenia wykonu-
ją do dzisiaj. Dzisiaj obawiają się i 
słyszą, iż te umowy cywilnoprawne 

mogą ponownie zostać zamienione 
na umowę o pracę, z tym że, Panie 
Ministrze, minął pewien czas, kilka-
naście lat. Te panie są o tyle starsze, 
o tyleż lat. I obawiają się, że zostaną 
one zastąpione młodszymi koleżan-
kami, że w momencie, kiedy taka 
decyzja nastąpi, po prostu nie będą 
miały pracy. Moje pytanie brzmi: 
Czy formy umowy cywilnoprawnej 
dla tej części osób po prostu zostaną 
zachowane w najbliższym czasie? 
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia Piotr Warczyński:

Pan poseł Aleksander Mrówczyński 
pytał o samozatrudnienie i o moż-
liwości kontynuacji wolnych za-
wodów. No, tu należy powiedzieć, 
że zarówno zawód lekarza, jak i 
pielęgniarki są zawodami tzw. wol-

nymi i do tego zawodami zaufania 
publicznego, wobec tego jedną z 
ich wielkich domen jest możliwość 
samozatrudnienia. Podobnie jak 
w przypadku takich zawodów, jak 
prawnicy, którzy należą do tej grupy, 
przez to, że są wolnymi zawodami, 
mają możliwość samozatrudnienia. I 
oczywiście wydaje mi się, że niemoż-
liwe jest zrezygnowanie z tej formy 
zatrudnienia. Natomiast patrzę na to, 
co w tej chwili zdarza się w niektó-
rych szpitalach, o czym Państwo sły-
szeliście - o patologiach, które świad-
czą o tym, że to samozatrudnienie 
jest wykorzystywane do nadmiernej 
pracy. I w tej chwili rzeczywiście w 
naszym resorcie trwają analizy i pra-
ce nad tym zagadnieniem.

źródło: stenogram posiedzenia Sejmu
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