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uwa¿a, ¿e postêpowanie osób, które chc¹
unikn¹æ odbywania sta¿u podyplomowego
jest jak najbardziej racjonalne i uzasadnione.

Pytanie do redakcji Portalu Pielêgniarek i Po³o¿nych:
Kiedy powinnam wróciæ do pracy, aby moje prawo
wykonywania zawodu nie wymaga³o odnowienia?
Witam!

Jestem zatrudniona jako wy-
k³adowca w Instytucie Pielêgniar-
stwa w ......Od lutego 2003 prze-
bywam na urlopie wychowaw-
czym, który potrwa jeszcze 2 la-
ta(do paŸdziernika 2008roku), z
racji urodzenia kolejnego dziec-
ka. Ten kilkuletni okres urlopu
wychowawczego przerwany by³
4-ro miesiêcznym urlopem macie-
rzyñskim ( od stycznia do maja
2005), w czasie którego pobiera-
³am wynagrodzenie. Kiedy powin-
nam wróciæ do pracy, aby moje
prawo wykonywania zawodu nie
wymaga³o odnowienia?

Muszê jeszcze dodaæ, ze od
paŸdziernika 2002 do lutego 2003
(okres ci¹¿y) przebywa³am na
zwolnieniu lekarskim, tak wiêc
okres w którym nie pracowa³am
wyd³u¿a siê jeszcze o tych kilka
miesiêcy zwolnienia.

Bêdê bardzo wdziêczna za od-
powiedŸ. W razie niejasnoœci 
chêtnie odpowiem na pytania.

Dziêkujê i pozdrawiam.

OdpowiedŸ redakcji Portalu
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Po pierwsze: czy bêd¹c wyk³a-
dowc¹ w „Instytucie Pielêgniar-
stwa” wykonuje Pani zawód pie-
lêgniarki? Nale¿y w tej sprawie
spojrzeæ do ustawy o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej. Zagl¹da-
my i....
Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu
pielêgniarki polega na udzielaniu
przez osobê posiadaj¹c¹ wyma-
gane kwalifikacje, potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,
œwiadczeñ zdrowotnych, a w
szczególnoœci œwiadczeñ pielê-
gnacyjnych, zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz z zakresu
promocji zdrowia.
(...)
3. Za wykonywanie zawodu pie-
lêgniarki przez osobê, o której
mowa w ust. 1, uwa¿a siê rów-
nie¿:
 1) nauczanie zawodu pielê-
gniarki,
 2) prowadzenie prac naukowo-
badawczych w dziedzinie pielê-
gniarstwa,
 3) kierowanie prac¹ zawodow¹
pielêgniarek i po³o¿nych.

Wobec tego jeœli Pani naucza
zawodu pielêgniarki to wykonuje
zawód pielêgniarki, ale jeœli pra-
cuje w „Instytucie Pielêgniar-
stwa” i wyk³ada np. jêzyk angiel-
ski to  nie wykonuje zawodu. To
przyk³ad, ¿e w wielu sytuacjach
nie znaj¹c szczegó³ów sprawy nie
jest ³atwo w sposób definitywny

stwierdziæ, ¿e dana osoba wyko-
nuje zawód pielêgniarki lub po-
³o¿nej. Dotyczy to pielêgniarek i
po³o¿nych pracuj¹cych w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia oraz
osób pe³ni¹cych funkcje z wybo-
ru w organach samorz¹du zawo-
dowego. Te osoby nie „kieruj¹
prac¹ zawodow¹ pielêgniarek i
po³o¿nych” i maj¹ przerwê w
wykonywaniu zawodu (interpre-
tacje ministerstwa).

Po drugie: jak liczyæ okres nie-
wykonywania zawodu? Moim
zdaniem do tego okresu zalicza
siê czas fizycznego niewykony-
wania zawodu. Tak podpowiada
logika. Mog¹ byæ z tym liczeniem
k³opoty dotycz¹ce interpretacji
tego zagadnienia w indywidual-
nych przypadkach. Jak post¹piæ
w przypadku urlopu macierzyñ-
skiego, wychowawczego, zwol-
nienia chorobowego lub œwiad-
czeñ rehabilitacyjnych? Wydaje
siê, ¿e mo¿na to ró¿ne interpreto-
waæ. Czasem s¹ z tym k³opoty.
Mo¿e nie k³opoty. Tylko w ró¿-
ny sposób mo¿na do tego tematu
podchodziæ. Na „korzyœæ pielê-
gniarki” lub nie. Widaæ to w ma-
³ym stopniu w pani pytaniu, kie-
dy podkreœla, ¿e  ”Ten kilkuletni
okres urlopu wychowawczego
przerwany by³ 4-ro miesiêcznym
urlopem macierzyñskim (od
stycznia do maja 2005), w czasie
którego pobiera³am wynagrodze-
nie” oraz  „Muszê jeszcze dodaæ,
ze od paŸdziernika 2002 do lute-
go 2003 (okres ci¹¿y) przebywa-
³am na zwolnieniu lekarskim, tak
wiêc okres w którym nie praco-
wa³am wyd³u¿a siê jeszcze o tych
kilka miesiêcy zwolnienia.” Czê-
sto okres wykonywania zawodu
uto¿samia siê z pobieraniem wy-
nagrodzenia (np. urlop macie-
rzyñski lub p³atny wychowaw-
czy), a tak¿e z op³acaniem sk³ad-
ki cz³onkowskiej na rzecz samo-
rz¹du zawodowego pielêgniarek i
po³o¿nych. Pracujê w sklepie, ale
op³acam, sk³adki wiêc nie mam
przerwy w wykonywaniu zawodu.
Nic bardziej mylnego.

Wed³ug mnie ma Pani okres
przerwy w wykonywania zawo-
du pielêgniarki od....paŸdziernika
2002 roku, czyli minê³o w³aœnie
cztery lata. To jest tylko moja
interpretacja.  Mo¿e Pani spo-
tkaæ siê z inn¹ interpretacj¹ pani
sytuacji zawodowej. Mo¿e byæ
tak, ¿e izba pielêgniarek w mie-
œcie X podejdzie „do tematu” ina-
czej ni¿ izba miasta Y. Jeœli do
okresu wykonywania zawodu za-
liczono by Pani okres urlopu ma-

cierzyñskiego (od stycznia do
maja 2005) to w tej chwili mia³a-
by pani...tylko 15 miesiêcy prze-
rwy. Moim zdaniem tak nie po-
winno byæ, ale wiem, ¿e takie in-
terpretacje s¹. Podejrzewam, ¿e
niektóre bardzo dyskusyjne
sprawy w zakresie interesuj¹cego
nas zagadnienia mog³yby koñ-
czyæ siê w...s¹dzie.

Po trzecie: jak „uciec” przed
przerw¹ w wykonywaniu zawo-
du?

„Uciec” to nie znaczy iœæ do
pracy. I w tym zakresie mamy
dwa zagadnienia. Jaki okres czasu
nale¿y  wykonywaæ zawód, aby
mo¿na by³o rozpocz¹æ „nowy
okres piêcioletniej przerwy”? To
znaczy jak d³ugo teraz Pani mu-
sia³aby wykonywaæ zawód , aby
na nowo bieg³ czas „nowej prze-
rwy w wykonywania zawodu”.
Odpowiedz brzmi: regulacji praw-
nych w tym zakresie NIE MA.
Szokuj¹ce to ma³o powiedziane!
Bo brak takich uregulowañ bierz w
³eb ca³¹ „ideê piêcioletniej prze-
rwy”!!! Wobec tego mo¿na wró-
ciæ do zawodu na jeden, dwa dni,
na miesi¹c i ju¿ nie ma przerwy w
wykonywaniu zawodu! Pozostaje
kwestia jak przysz³y pracodawca
bêdzie postrzega³ pielêgniarkê,
która ma dziewiêæ lat przerwy w
wykonywaniu zawodu, ale pra-
cowa³a miesi¹c piêæ lat temu.
Mo¿na udzieliæ odpowiedzi,
¿e jeszcze trochê czasu to bêdzie
siê taki pracodawca cieszy³, ¿e
wogóle przysz³a....

Wobec braku regulacji praw-
nych w tym zakresie mo¿na na
przyk³ad pracowaæ na 1/16 etatu,
aby unikn¹æ „przerwy” lub  jeden
dy¿ur w miesi¹cu (np. pogoto-
wie). Oczywiœcie w grê wchodzi
umowa o pracê i zlecenia oraz
inne formy np. wolontariat. Wa¿-
ne, aby mieæ na to dokumenty z
adnotacj¹, ¿e praca by³a na stano-
wisku pielêgniarki.

Dobrze, ale co ma zrobiæ oso-
ba, która nie ma mo¿liwoœci, aby
wykonywaæ zawód na takich wa-
runkach jak opisa³em wy¿ej lub
nie mo¿e znaleŸæ  pracodawcy
lub zleceniodawcy. Pozostaje
„ucieczka” w indywidualn¹ prak-
tykê pielêgniarek i po³o¿nych.
Ale to ju¿ zupe³nie inne zagadnie-
nie....

Dziêkujê za pytanie i ¿yczê
Pani korzystnego rozwi¹zania
problemu.

Pozdrawiam
Redakcja Portalu

Pielêgniarek i Po³o¿nych
Mariusz Mielcarek

Absolwent œredniej szko³y
pielêgniarskiej lub po³o¿nych
otrzymuje z izby pielêgniarek i
po³o¿nych ograniczone prawo
wykonywania zawodu i jest zo-
bowi¹zany do odbycia rocznego
sta¿u podyplomowego, aby
otrzymaæ po sta¿u „sta³e” prawo
wykonywania zawodu . Obecnie
absolwenci wy¿szych studiów
zawodowych na kierunku pielê-
gniarstwo lub po³o¿nictwo nie s¹
zobowi¹zani do odbycia sta¿u
podyplomowego i otrzymuj¹ od
razu z izby pielêgniarskiej „sta³e”
prawo wykonywania zawodu.
Wobec powy¿szego absolwent
szko³y œredniej, który otrzyma³
ograniczone prawo zawodu stara
zachowaæ siê bardzo racjonalnie i
zastanawia siê w jaki sposób
unikn¹æ obowi¹zku odbycia sta¿u
podyplomowego.

Ma dwa wyjœcia:
po pierwsze: ukoñczyæ studia li-
cencjackie na kierunku pielêgniar-
stwo lub po³o¿nictwo i otrzymaæ
z izby „sta³e” prawo wykonywa-
nia zawodu,
po drugie: ukoñczyæ studia po-
mostowe, po których bêdzie li-
cencjatem pielêgniarstwa lub po-
³o¿nictwa i otrzyma z izby „sta-
³e” prawo wykonywania zawo-
du.

Naczelna Izba Pielêgniarek i
Po³o¿nych jest odmiennego zda-
nia i uwa¿a, ¿e „wydaje siê nieza-
sadne przyjmowanie na pomo-
stowe studia osób, które nie s¹
aktywne zawodowo i posiadaj¹
jedynie ograniczone prawo wy-
konywania zawodu. Natomiast
w obecnym stanie prawnym stu-
dia pomostowe wykorzystywa-
ne s¹ przez osoby nieaktywne
zawodowo jako œrodek s³u¿¹cy
do uzyskania w skróconym cza-
sie prawa wykonywania zawodu,
bez koniecznoœci odbycia sta¿u
podyplomowego”.

Dlatego Naczelna Izba PiP
zwraca siê do Przewodnicz¹cej
Krajowej Rady Akredytacji
Szkolnictwa Medycznego z
proœb¹ o „rozwa¿enie mo¿liwo-
œci zmiany sposobu weryfikacji
kandydatów na studia pomosto-
we poprzez wprowadzenie for-
malnego kryterium posiadania
prawa wykonywania zawodu
pielêgniarki/ po³o¿nej”.

Stanowisko izby budzi zdzi-
wienie. 
• Krajowa Rada Akredytacji
Szkolnictwa Medycznego nie
ma kompetencji w zakresie okre-
œlania warunków przyjmowania

na studia pomostowe. Warunki
takie zosta³y okreœlone w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy o zawodach pie-
lêgniarki i po³o¿nej oraz niektó-
rych ustaw, a tak¿e w rozporz¹-
dzeniu ministra zdrowia z 11
maja 2004 roku w sprawie szcze-
gó³owych warunków prowadze-
nia studiów zawodowych na kie-
runku pielêgniarstwo lub po³o¿-
nictwo przeznaczonych dla pie-
lêgniarek i po³o¿nych posiadaj¹-
cych œwiadectwo dojrza³oœci i
bêd¹cych absolwentami liceów
medycznych oraz medycznych
szkó³ zawodowych kszta³c¹-
cych w zawodzie pielêgniarki i
po³o¿nej. Wobec powy¿szego
adresatem postulatów izby nie
mo¿e byæ Krajowa Rada, ale mi-
nisterstwo zdrowia, rz¹d i sejm.
Czy¿by izba chcia³a wp³ywaæ
na zmianê stosowania obowi¹-
zuj¹cego prawa w nieformalny
sposób?

• Redakcja Portalu Pielêgniarek i
Po³o¿nych uwa¿a, ¿e postêpo-
wanie osób które chc¹ unikn¹æ
odbywania sta¿u podyplomo-
wego jest jak najbardziej racjo-
nalne i uzasadnione. Natomiast
nie wiadomo dlaczego izba uwa-
¿a, ¿e pielêgniarka lub po³o¿na
po szkole œredniej oraz studiach
pomostowych bedzie gorsza od
pielêgniarki lub po³o¿nej  po
szkole œredniej i rocznym sta¿u
podyplomowym.

• Na szczêœcie wy¿ej opisa-
ne stanowisko izby spotka³o
siê z dezaprobat¹ KRASM.

Komentarze internautów:
kingusi: Sama odbywa³am taki
sta¿ kilka lat temu po ukoñczeniu
2,5 letniego Studium Medyczne-
go, owszem bardzo du¿o siê na-
uczy³am w tym czasie ale przez
rok zarabia³am po³owê tego co
normalnie zarobi³abym pracuj¹c
jako pe³noprawna pielêgniarka a
robi³am wszystko !!! a nie to co
mówi³ zakres obowi¹zków poza
tym sta¿ystki traktowane s¹ jak
zapchajdziury i wpisywane w
dy¿ury nocne i œwi¹teczne do
pomocy, fina³ jest taki, ¿e 90%
pracy wykonuj¹ same i to nic in-
nego jak szukanie taniej si³y robo-
czej! ¯a³ujê,  ¿e 6 lat temu nie
by³o w £odzi studiów pomosto-
wych, bo pewnie zrobi³abym do-
k³adnie to samo co robi¹ aktualnie
pielêgniarki z ograniczonym pra-
wem wykonywania zawodu (do-
brze, ¿e lekarze po studiach nie
maj¹ ograniczonego prawa-to by
dopiero by³o :DDD)

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z licznymi telefonami, e-mailami oraz sms-ami wyra¿aj¹cymi opiniê, ¿e nareszcie na rynku zaistnia³a gazeta
poruszaj¹ca rzeczywiste problemy œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych, redakcja Gazety Pielêgniarki i Po³o¿nej
wyjaœnia, ¿e w/w miesiêcznik nie jest wydawany przez samorz¹d pip. Redakcja niezale¿nego czasopisma Gazeta
Pielêgniarki i Po³o¿nej do³o¿y wszelkich starañ, aby staæ siê wyrazicielem opinii œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych.

Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny


