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Ministerstwo zdrowia o bezpłatnych szkoleniach i wynagrodzeniach
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Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo oraz
wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w
polskim systemie ochrony zdrowia.
W ramach projektu zaplanowano
m.in. takie działania jak:
• wprowadzenie rozwiązań systemowych, przyczyniających się do
wzrostu liczby miejsc i poprawy
warunków pracy pielęgniarek i położnych,
• prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem standardów kształcenia w
zakresie nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych
dotyczących ordynowania leków,
wystawiania recept i kierowania na
badania diagnostyczne,
• prowadzenie bieżącej analizy
standardów kształcenia pielęgniarek
i położnych pod kątem konieczności
wprowadzenia zmian wynikających
m.in. z aktualnych trendów demograficznych, epidemiologicznych i
wejścia w życie nowych technologii,
• prowadzenie corocznej oceny stosowania norm zatrudnienia, wskaźnika migracji pielęgniarek i położnych oraz wdrożenie pilotażu dot.
standaryzacji opieki pielęgniarskiej
w podmiotach leczniczych,
• diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych kwalifikacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia
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pielęgniarskie,
• analizowanie rynku usług pielęgniarskich - ze szczególnym
uwzględnieniem wszystkich form
zatrudnienia oraz migracji pielęgniarek i położnych,

będzie kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
kraju. Rozstrzygnięty został konkurs
na Kształcenie podyplomowe pielę-

• wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek
i położnych,
• przeprowadzenie audytów na
uczelniach w zakresie tworzenia
Centrów Symulacji Medycznej dla
pielęgniarek i położnych.
• wsparcie pielęgniarek i położnych
(studentów, absolwentów) w zakresie procesu kształcenia na rzecz
wykonywania zawodu w ramach
utworzonej platformy internetowej
pn. Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa.
Ponadto ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego wspierane

gniarek i położnych, dofinansowanie
otrzyma 27 projektów. Do konkursu
zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę
formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. W ostatnim
czasie zwiększona została wysokość
środków w konkursie. Dzięki temu
możliwe było zakontraktowanie 27
najlepiej ocenionych projektów, tj.
wszystkich, które uzyskały punkty
premiujące i co najmniej 112,5 pkt.
podczas oceny. Całkowita alokacja
wynosi 68 776 682,53 zł. W dniu 23
maja br. Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy w ramach
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konkursu wspierającego kształcenie podyplomowe pielęgniarek i
położnych. Zgodnie z założeniami
kwalifikacje podniesie ok. 30 000
przedstawicieli tych zawodów. W
ramach realizowanych projektów
pielęgniarki i położne będą mogły
korzystać z następujących kursów:
• ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
• wywiad i badanie fizykalne dla
pielęgniarek i położnych,
• pielęgniarstwo onkologiczne,
• wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego,
• opieka pielęgniarska nad chorymi
dorosłymi w leczeniu systemowym
nowotworów,
• pielęgniarstwo psychiatryczne,
• rehabilitacja osób z przewlekłymi
zaburzeniami psychicznymi,
• wykonanie badania spirometrycznego,

ma stanowić materiał wyjściowy dla
opracowywanego rozwiązania docelowego. W toku dyskusji nad tą propozycją zarówno strona związkowa,
jak i strona pracodawców podkreślały konieczność wskazania źródeł
finansowania wszelkich rozwiązań
dotyczących kwestii płacowych. Z
inicjatywy członków Zespołu dodatkowo powołany został podzespół
roboczy do spraw projektu ustawy w
sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony
Zdrowia, które odbyło się w dniu
21 czerwca br. Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł przedstawił
wstępny projekt ustawy regulującej
minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Podstawowym
założeniem projektowanego rozwią-

• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa geriatrycznego dla
pielęgniarek.
Kształcenie będzie prowadzić 27
podmiotów z całego kraju. Dzięki
temu dostęp do kursów będzie dogodny dla uczestników. Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie www.
zdrowie.gov.pl

zania jest ustanowienie dla pracowników medycznych zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych
stanowiących krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia oraz
współczynnika pracy określonego dla każdej z grup zawodowych.
Strona pracodawców oraz NSZZ
„Solidarność” i OPZZ uznały za
zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad
projektem przedmiotowej regulacji.
Partnerzy społeczni wnioskowali
o prowadzenie prac legislacyjnych
bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się
od głosu i zapowiedziało zgłoszenie
swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac nad tym projektem w
terminie późniejszym.
Mając powyższe na uwadze pragnę
jednak zapewnić, że realizacja podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

WYNAGRODZENIA
W odniesieniu do poprawy wynagrodzenia pielęgniarek i położnych za tak trudną i odpowiedzialną pracę informuję, że aktualnie w
ramach Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia, będącego
zespołem branżowym przy Radzie
Dialogu Społecznego, prowadzone
są prace nad rozwiązaniem systemowym normującym kwestię wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W dniu 4
kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia
przedstawiło partnerom społecznym
wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, która
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