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Pielęgniarki, które nie zdały egza-
minu specjalizacyjnego, teraz się 
dowiadują, że jednak są specjalist-
kami.

Komunikat w sprawie zmiany  
regulaminu egzaminu państwowego

W dniu 27 września 2018 roku Mini-
ster Zdrowia dokonał zmiany regula-
minu egzaminu państwowego m.in. 
w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyska-
nia pozytywnego wyniku egzaminu 
jest uzyskanie przez osobę zdającą 
co najmniej 60% prawidłowych od-
powiedzi, co stanowi odpowiednio 
108 pkt dla osób, które ukończyły 
specjalizację w dziedzinach kształ-
cenia określonych na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kur-
sy kwalifikacyjne, oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielę-
gniarek i położnych, 84 pkt dla osób, 
które ukończyły specjalizację w 

dziedzinach kształcenia określonych 
na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 
r. w sprawie wykazu dziedzin pie-
lęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w 
których może być prowadzona spe-
cjalizacja i kursy kwalifikacyjne”.

Obniżony próg ma zastosowanie do 
egzaminów przeprowadzonych od 
sesji jesiennej 2017 r. W związku z 
powyższym osoby, które otrzymały 
ww. liczbę punktów lub więcej, są 
zwolnione z obowiązku ponownego 
przystąpienia do egzaminu. Komisja 
dokona weryfikacji wyników prze-
prowadzonych egzaminów i podej-
mie odpowiednią uchwałę nie później 
niż w terminie 40 dni od dnia za-
twierdzenia niniejszego regulaminu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych 

w porozumieniu 
z Departamentem Pielęgniarek  

i Położnych Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w dniu 12 
września 2018 roku ogłosiło przetarg 
na przeprowadzenie dla pielęgniarek 
i położnych kolejnych 4 szkoleń spe-
cjalizacyjnych (po 25 miejsc szkole-
niowych),  które rozpoczną się jeszcze 
w 2018 roku. Poniżej publikujemy 
dziedziny pielęgniarstwa oraz woje-
wództwa, w których mają odbyć się 
dofinansowane specjalizacje:

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 
dla pielęgniarek w województwie ślą-
skim
2. W ochronie zdrowia pracujących 
dla pielęgniarek w województwie ma-
zowieckim

3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-po-
łożnicze dla położnych w wojewódz-
twie dolnośląskim
4. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 
dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo 
neonatologiczne dla pielęgniarek i po-
łożnych w województwie kujawsko-
-pomorskim
O wynikach przetargu poinformujemy 
na portalu.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia 
rozdysponowało 2250 miejsc na do-
finansowanych specjalizacjach pielę-
gniarek i położnych. Informowaliśmy 
o tym na portalu w dniu 25 lipca 2018 
roku.

Jeszcze w tym roku zostaną uruchomione bezpłatne szkolenia specjaliza-
cyjne dla 100 pielęgniarek i położnych. Informujemy, jakich dziedzin pielę-
gniarstwa dotyczą te szkolenia.

Obniżenie progu zdawalności

Bezpłatne szkolenia

Dodatek 4 x 400

Amnestia Szumowskiego!

Dofinansowane specjalizacje

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Od kiedy nowy podział?

pielęgniarek

W dniu 3 października 2018 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 
Podpisana ustawa zawiera nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy.

Dotychczasowy podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Kiedy powyższy podział pielęgniarek 
i położnych wejdzie w życie?
Ustawa podpisana przez Prezyden-
ta została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw w dniu 10 października 2018 r.
Jej wejście w życie "nastąpi po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia".
Wobec powyższego nowy podział pie-
lęgniarek i położnych wejdzie w życie 
25 października 2018 r.

Co będą musieli zrobić pracodawcy, 

kiedy ustawa wejdzie w życie?
Pracodawcy będą musieli zawrzeć ze 
związkiem zawodowym pielęgniarek 
i położnych porozumienie uwzględ-
niające nowy podział pielęgniarek na 
grupy oraz nowe współczynniki pracy 
w terminie jednego miesiąca od wej-
ścia w życie przedmiotowej ustawy, 
czyli do 24 listopada 2018 r.
Poniżej cytuję ustawę w części oma-
wianej kwestii:
Art. 3.1. Pierwsze porozumienie, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, w 
zakresie pracowników działalności 
podstawowej innych niż pracownicy 
wykonujący zawód medyczny, oraz 
pielęgniarek i położnych w zakresie 
zmiany ich współczynników pracy, 
zawiera się w terminie miesiąca od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mariusz Mielcarek

Podział pielęgniarek i położnych w podpisanej przez Prezydenta ustawie jest następujący:

Dlaczego szpitale wypłacą pielę-
gniarkom dodatek wyrównawczy?

"Panie w czepkach" sporządziły w 
dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do 
podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 
22.47 (NIE)porozumienia z mini-
strem zdrowia; podkreśliły, że "Po-
rozumienie ma na celu doprowadzić 
do sukcesywnego polepszenia do-
tychczasowych warunków pracy i 
płacy pielęgniarek i położnych wy-
konujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach 
napisały o dodatku wyrównawczym: 

"W przykładzie najbardziej skraj-
nym pielęgniarka nowo zatrudniona 
(po studiach), na pełnym etacie, któ-
ra nie ma dodatku stażowego i która 
pracuje w podstawowym systemie 
czasu pracy (zatem nie ma dodat-
ków świątecznych oraz za pracę w 
porze nocnej), otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 
01.09.2018 r. do dyspozycji na 
wzrost miesięcznego wynagrodze-
nia kwotę 1600 zł brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumie-
niem od 01.09.2018 r. pielęgniarka 

ta otrzyma podwyżkę wynagrodze-
nia zasadniczego o kwotę 1100 zł 
miesięcznie. Zatem koszt tej pod-
wyżki dla pracodawcy wynosi 1100 
zł powiększone o składki ZUS ob-
ciążające pracodawcę (łączny koszt 
pracodawcy w tym przypadku, tzw. 
brutto brutto, to ok. 1330 zł, a po-
winno być 1600 zł brutto brutto). 
Wobec tego pielęgniarka będzie 
musiała otrzymać jeszcze dodatek 
wyrównujący do miesięcznego wy-
nagrodzenia, na który pracodawca 
przeznaczy kwotę około 270 zł (we-
dług wyliczenia: 1600 zł – 1330 zł). 
Przypominamy o potrąceniu z tych 

kwot składek ZUS i US po stronie 
pracownika. Podkreślamy zatem, że 
żadna z osób pracujących na etacie, 
które będą miały włączone dotych-
czasowe dodatki do pensji zasad-
niczej od 01.09.2018, nie straci, a 
przeciwnie - może w perspektywie 
roku 2018-2019 zyskać na pochod-
nych wynikających ze stażu pra-
cy, godzin nocnych, świątecznych, 
funkcyjnych i nadgodzin, często 
obecnie podbieranych z kwoty do-
datku 3 x 400=1200 brutto brutto".

Z powyższego wynika, że jeżeli po 
włączeniu 1100 zł z "zembalowego" 

do wynagrodzenia zasadniczego 
wynagrodzenie danej pielęgniarki 
lub położnej (wraz z pochodnymi 
od tych 1100 zł) nie wzrośnie o co 
najmniej 1600 zł brutto, to praco-
dawca musi takiej pielęgniarce wy-
płacić "dodatek wyrównawczy" w 
wysokości takiej, aby jej wynagro-
dzenie wzrosło o co najmniej 1600 
zł brutto.

 
Mariusz Mielcarek

Obowiązki pracodawców

Dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek i położnych


