
 „Przewiduje się, że wdrożenie 
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych wpłynie na poprawę wa-
runków pracy tych grup zawodowych 
oraz spowoduje, że pielęgniarki i po-
łożne pracujące w polskim systemie 
ochrony zdrowia nie będą rezygno-
wały z wykonywania zawodu, a ab-
solwenci kierunków pielęgniarstwo i 
położnictwo chętniej niż dotychczas 
będą podejmować zatrudnienie w za-

wodzie. Jednocześnie powyższe dzia-
łania mają także na celu zapewnienie 
stabilności zawodowej pielęgniarek i 
położnych oraz zapobieganie zjawi-
sku ewentualnej emigracji zarobko-
wej tych grup zawodowych do krajów 
UE w kolejnych latach”. 
Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz stanu

Józefa Szczurek-Żelazko
2 marca 2017 roku
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Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

-wyciąg-

PIELĘGNIARKA
§ 3. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlece-
nia lekarskiego:
1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących:
a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami 
oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub po-
siada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub po-
siada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specja-
listy w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pie-
lęgniarstwa;
2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny, 
lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 
r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które 
rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie 
o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical As-
sessment, 
b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiogra-
ficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych 
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjali-
styczny w tym zakresie, 
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę zało-
żoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu,
d) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu 
zwiotczenia w trakcie znieczulenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwa-
lifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki;
3) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub 
kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z 
tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólo-
wego i produktów leczniczych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób 
objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs 
kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, je-
żeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego 
zakresu,
c) przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna 
Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) 
i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny – do współudziału w 
prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwa-
lifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli 
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakre-
su, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
d) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmo-
wały treści kształcenia z tego zakresu,
e) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentra-
tów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagroże-
nia zdrowotnego;
4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z za-
burzeniami psychicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym za-
kresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatryczne-
go, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub po-
siada tytuł magistra pielęgniarstwa.

cd. na stronie 4

 1 marca 2017 roku Jej Królewska 
Mość Sylwia Królowa Szwecji od-
wiedziła Polskę na zaproszenie Fun-
dacji Medicover oraz firmy Medico-
ver. Wizyta była poświęcona opiece 
nad osobami starszymi i cierpiącymi 
na demencję oraz zagadnieniom z 
zakresu kształcenia personelu pielę-
gniarskiego. Okazją do zaproszenia 
był finał konkursu o Nagrodę Pielę-
gniarską Królowej Sylwii, która zo-
stała uroczyście wręczona w Ambasa-
dzie Szwecji. JKM Królowa Szwecji 
spotkała się również z podopiecznymi 

Domu Opieki Józefina, prowadzonego 
przez Medicover Senior oraz z perso-
nelem pielęgniarskim Szpitala Medi-
cover na warszawskim Wilanowie.
 Celem wizyty było stworzenie 
przestrzeni do dyskusji na temat wy-
zwań z zakresu opieki nad osobami 
starszymi oraz podkreślenie znaczenia 
zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.
 W czasie swojego pobytu JKM 
Królowa Szwecji odwiedziła również 
Medicover Senior Dom Opieki Józe-
fina. Podczas spotkania nawiązano do 
Certyfikatu Swedish Care Internatio-

nal, który w czerwcu 2016 roku jako 
pierwsza w Polsce otrzymała placów-
ka w Józefowie. W ramach wizyty 
JKM Królowej Szwecji Sylwii pod-
kreślono, jak ważna jest wysoka ja-
kość w opiece nad osobami starszymi. 
Spotkanie zakończyło się w Szpitalu 
Medicover na warszawskim Wilano-
wie, gdzie JKM Królowa Szwecji Syl-
wia spotkała się z pielęgniarkami oraz 
pielęgniarzami szpitala, a swoją wi-
zytą podkreśliła znaczenie personelu 
pielęgniarskiego w opiece medycznej.

Biuro prasowe Medicover

Pielęgniarki i położne! Czujecie się stabilne zawodowo? Wiceminister zdrowia, z wykształcenia pielęgniarka, na-
pisała o „wzroście wynagrodzenia pielęgniarek i położnych”. Ma to na celu zapewnienie „stabilności zawodowej”.

Czujecie się stabilnie finansowo?

Jej Królewska Mość Sylwia Królowa Szwecji podczas wizyty w Polsce spotkała się z pielęgniarkami oraz pielęgnia-
rzami szpitala, a swoją wizytą podkreśliła znaczenie personelu pielęgniarskiego w opiece medycznej. Dziękujemy!

Jej Królewska Mość Sylwia Królowa Szwecji
odznaczyła polską pielęgniarkę

Natalia Duszeńska – Laureatka I edycji Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii                                      fot. biuro prasowe Medicover


