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Konferencja organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego „ Depresja- choro-
ba XXI wieku” w Ośrodku Kształ-
cenia OIPIP w Łaziskach Górnych 
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października 
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wego przekazania informacji” w 
Jankowicach Raciborskich. 
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października 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli 
ORPiP

22 
października 

Konferencja Zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego „Współ-
czesne wyzwania pielęgniarek 
operacyjnego w chirurgii dzie-
cięcej”  w Ośrodku Kształcenia w 
Łaziskach Górnych

23-24 
października 

II Zjazd Pielęgniarek Epidemio-
logicznych Ziemi Śląskiej  w Kor-
bielowie 

26 
października 
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Zespół ds. pielęgniarstwa chi-
rurgicznego Konferencja „Rola 
pielęgniarki w nowoczesnym 
pielęgniarstwie chirurgicznym. 
Transplantologia- wybrane 
aspekty opieki pielęgniarskiej”  
w Ośrodku Kształcenia w Łazi-
skach Górnych

28 
października 

Posiedzienie ORPiP

29 
października 

Konferencja wyjazdowa dot od-
powiedzialności zawodowej w 
WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
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Pogodna jesień….

 

Po raz pierwszy od lat możemy mówić o pogodnej jesieni, także pogodnej jesieni naszych 
starań o poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych. W myśl zawartego porozumienia 
oraz wielomiesięcznych negocjacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwem Zdrowia w następnych tygo-
dniach odbywać się będą rozmowy na temat przydziału środków dla pielęgniarek i położnych w 
poszczególnych placówkach. W trakcie realizacji jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (dz. U. z 2015 roku poz. 1400) oraz ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządze-
nia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów  
w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w spra-
wie ogólnych warunków umów. Wiemy już, że Minister Zdrowia profesor Marian Zembala 
podpisał Rozporządzenie, które umożliwi pracodawcom podwyżki płac pielęgniarek i położnych 
średnio o 400,00. Aktualna nowelizacja ogólnych warunków umów powoduje zwiększenie kwot 
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, zapewnienie corocznego do  
2019 roku wzrostu płac oraz urgulowania płac w innych miejscach niż szpitale.

Zgodnie z zapisami środki przyznane dla pielęgniarek i położnych muszą zostać zaopiniowane 
przez związek zawodowy pielęgniarek i położnych, a w placówkach w których nie ma związ-
ku zawodowego – przez przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.  
W związku z czym ORPIP podjęła Uchwałę o upoważnieniu osób do opiniowania, a placówki które  
o opinię się starają, o takiego przedstawiciela do nas wnoszą. Przedstawiciele samorządu otrzymu-
ją upoważnienie i z takim upoważnieniem opiniują propozycje podwyżek dla pielęgniarek i położ-
nych w poszczególnych podmiotach. Dopiero wówczas podmiot przekazuje propozycje do NFZ. 

Czas jest krótki, dlatego prosimy o koncentrację i współpracę, jest bowiem wiele miejsc, w któ-
rych dotychczas nie było pełnomocnego przedstawiciela, a w których pielęgniarki i położne nie 
mogą zostać same. Wszystkich pełnomocnych przedstawicieli serdecznie zapraszamy na spotkania. 
Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wywalczyć więcej. Teraz musimy być razem. 

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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2 września Posiedzenie NRPIP w Warszawie udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP 
Mariola Bartusek

9 września Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca  ORPiP 
Czesława Brylak-Kozdraś

9 września Posiedzenie Prezydium ORPIP

14 września 
Konferencja organizowana przez OIPIP w Katowicach  w ramach kampa-
nii NIPIP Ostatni Dyżur pt.” “Pielęgniarka I Położna- perspektywy, zagro-
żenia I szanse” w Urzędzie Wojewódzkim

16 września 
Konferencja „Zagrożenia w pracy zawodowej a zdrowie personelu me-
dycznego” organizowana przez SPSK im. Mielęckiego oraz PTP. Udział 
wzięła Skarbnik ORPIP Anna Grelowska

22  września 

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Z Wicemarszałek Aleksandrą  
Skowronek. W spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek, Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski, Przewodnicząca  
ORPIP w Bielsku-Białej Małgorzata Szwed oraz przedstawiciele OZZPIP 

23 września Posiedzenie ORPIP

24 września 
Konferencja zorganizowana przez Komisję Etyki przy ORPIP w Katowi-
cach „Transkulturowość- dylematy etyczne w praktyce zawodowej pielę-
gniarek i położnych”. W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.

29 września 
Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej w Szpi-
talu Miejskim w Sosnowcu. Udział wzięła i Mecenas Kinga Rudnik oraz  
i Anna Janik członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

29-1 
październik

Posiedzenie NRPIP w Warszawie udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP 
Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

2 października 
Inauguracja Roku Akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, 
udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP Mariola Bartusek

2 października 
Koncert w Jastrzębiu Zdroju Twój Szpik Moje Życie organizowany przez 
Stowarzyszenie Ślaska Misja Medyczna „To-Misja”. Udział wzięła Prze-
wodnicząca  ORPiP Mariola Bartusek

2-3 
października 

Konferencja wyjazdowa dla Kadry Zarządzającej Zarządzanie w pielę-
gniarstwie w aspekcie efektywnej opieki  i racjonalnych kosztów Ustro-
niu. Udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP Mariola Bartusek

Kalendarium wrzesień 2015
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 23 września 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

1. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 

2. wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

3. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

4. wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

5. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu  
do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

6. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

7. wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

8. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,

9. wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami,

10. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych,

11. zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych,

12. skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki,

13. zmiany uchwały nr  561/2015 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie skierowania pielęgniarki na  
odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powoła-
nia komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki,

14. upoważnienia członków ORPiP oraz pełnomocnych przedstawicieli ORPiP do opiniowania 
sposobu podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na 
podstawie rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1400),

15. przyznania zapomogi losowej dla  członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

16. wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,

17. udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,

18. refundacji kosztów kształcenia,

19. zakupu środków dydaktycznych wymaganych do kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych,

20. udzielenia  pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki

21. udzielenia pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wyko-
nywaniem zawodu położnego,

22. spłaty zaległych składek członkowskich,
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Sekretarz
ORPiP w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 09 września 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 
rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,

• odwołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,

• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,

• przyznania zapomogi losowej dla  członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

• spłaty zaległych składek członkowskich,

• udzielenia  pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki,

• refundacji kosztów udziału dwóch członków Zespołu ds. opieki długoterminowej  
w XVIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu.

23. wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału dwóch członków Zespołu ds. ochrony 
zdrowia pielęgniarek i położnych w Konferencji pn,: „Kardiologia prewencyjna 2015 –  
wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”,

24. przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego,

25. dofinansowania zakupu biletów lotniczych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach – uczestników  misji medycznej do Paragwaju,

26. przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Sekretarz
ORPiP w Katowicach
Bartosz Szczudłowski



7



8

Ministerstwo Zdrowia Informuje



9

Ministerstwo Zdrowia Informuje



10

Warszawa, 14.10.2015 r.

W poczuciu odpowiedzialności za jakość leczenia i dostępność dla chorych 
przesyłamy podpisany dokument, który kończy 10 letnią batalię o poprawę po-
zycji pielęgniarki i położnej w naszym kraju,   w aspekcie nie tylko zawodowym,  
ale także ekonomiczno-medycznym. To wypracowany przez kilka miesięcy roz-
ważny kompromis, który  wypełnia większość oczekiwań, zarówno środowiska 
pielęgniarek i położnych jak i pracodawców. 

Jesteśmy przekonani, że reformatorskie podjęcie tych działań było konieczne 
i wymagało odwagi oraz chęci porozumienia,  także ze strony środowiska pielę-
gniarskiego i jego reprezentantów. 

Za ten odpowiedzialny i rozważny dialog, uwzględniający dobro chorych jako 
nadrzędne, ale i możliwości finansowe państwa w imieniu  leczonych, leczących 
i odpowiedzialnych za leczenie bardzo dziękuje.

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia Informuje
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Ministerstwo Zdrowia Informuje

14.10.2015

Minister Zdrowia 

podpisał rozporządzenie zapewniające  

podwyżki pielęgniarkom i położnym 

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogło-

szenia. 

Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym roz-

porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych wa-

runków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400). 

Najważniejsze zmiany dotyczą: 

• zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego  

wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;

• zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego  

wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400);

• wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych  

podwyżek po 2019 r.; 

• uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 

zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.
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SPRAWOZDANIE

z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.
(fragment dotyczący ochrony zdrowia cz I)

6. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, w podmiotach leczniczych

A. Kontrole zagadnień prawnej ochrony 
pracy

W 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
271 kontroli w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą. Spośród nich 165 podmio-
tów (ponad 60% skontrolowanych) prowadziło 
działalność w rodzaju ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne, pozostałe zaś – działalność 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadcze-
nia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne. 
Skontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 
45,9 tys. pracowników, w tym 36,9 tys. ko-
biet i 1,9 tys. niepełnosprawnych. Ponadto w 
skontrolowanych podmiotach prawie 13,2 tys. 

osób świadczyło pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Świadczeń zdrowotnych 
na rzecz skontrolowanych zakładów udziela-
ło ponad 16,2 tys. jednoosobowych podmio-
tów gospodarczych prowadzących działalność 
m.in. w zakresie: indywidualnei specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej, indywidualnej prakty-
ki pielęgniarskiej, diagnostyki laboratoryjnej, 
ratownictwa medycznego. Usługi medyczne na 
rzecz skontrolowanych podmiotów świadczyły 
również niepubliczne zakłady opieki zdrowot-
nej.Wśród podmiotów objętych kontrolą 109 
(40%) to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
w większości samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej. Pozostałe podmioty (wła-
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sność prywatna i mieszana) to przedsiębiorcy 
w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz podmioty utwo-
rzone przez fundacje i stowarzyszenia, a także 
kościoły i związki wyznaniowe.

Liczba osób, które świadczyły pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych w skontrolo-
wanych podmiotach, była prawie dwukrotnie 
większa niż w roku poprzednim (w 2013 r. w 
skontrolowanych podmiotach, które zatrudnia-
ły 56,6 tys. pracowników, 6 574 osoby świad-
czyły pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych). Problematyka zgodności charakteru 
świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy 
badana była w 234 podmiotach. Inspektorzy 
pracy skontrolowali 2 956 umów cywilno-
prawnych. 

Nieprawidłowości stwierdzono w blisko 9% 
skontrolowanych podmiotów, w większości wy-
konujących działalność w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i 
inne niż szpitalne; dotyczyły one 86 osób, przy 
czym zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast 
umowy o pracę, pomimo istnienia warunków 
właściwych dla stosunku pracy (tj. m.in. spo-
sobu wykonywania pracy oraz podporządko-
wania w procesie pracy), stwierdzono w 48 
przypadkach (dotyczyło to lekarzy, pielęgnia-
rek, położnych,ratowników medycznych, se-
kretarek medycznych, rehabilitantów, dietety-
czek). W pozostałych przypadkach pracodawcy 
zawierali umowy cywilnoprawne z własnymi 

pracownikami (lekarzami, pielęgniarkami, ra-
townikami medycznymi) na świadczenie tej 
samej rodzajowo pracy, co określona w umo-
wie o pracę. Praca wykonywana przez ww. pra-
cowników (poza normalnymi godzinami pracy 
i pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) 
była de facto kontynuowaniem stosunku pracy 
w godzinach nadliczbowych. 

Dla przykładu: niepubliczny pod-miot lecz-
niczy wykonujący działalność w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne  
szpitalne zawierał z zatrudnionymi pielęgniar-
kami i ratownikami medycznymi umowy cywil-
noprawne (umowy zlecenia) na wykonywanie 
czynności pielęgniarki i ratownika medyczne-
go. Porównując zakresy czynności pielęgnia-
rek, ratowników medycznych zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę z czynnościami 
realizowanymi przez ww. w ramach umów cy-
wilnoprawnych (tj. umowy zlecenia), inspek-
torzy nie stwierdzili różnic. Charakterystyczne 
dla stosunku pracy w niniejszych przypadkach 
były wszystkie warunki wykonywania pracy, tj. 
określonego rodzaju, za stałym wynagrodze-
niem miesięcznym (niższym niż wynikające z 
umowy o pracę), z zachowaniem wymogu oso-
bistego świadczenia pracy, w określonym, wy-
znaczonym przez pracodawcę miejscu pracy i 
czasie pracy (praca planowana w harmonogra-
mach), praca pod nadzorem i kierownictwem 
pielęgniarki oddziałowej w ramach ustalonej 
organizacji pracy na oddziale. W wyjaśnie-
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cywilnoprawnych (tj. umowy zlecenia), inspektorzy 
nie stwierdzili różnic. Charakterystyczne dla stosun-
ku pracy w niniejszych przypadkach były wszystkie 
warunki wykonywania pracy, tj. określonego rodzaju, 
za stałym wynagrodzeniem miesięcznym (niższym 
niż wynikające z umowy o pracę), z zachowaniem 
wymogu osobistego świadczenia pracy, w okre-
ślonym, wyznaczonym przez pracodawcę miejscu 

pracy i czasie pracy (praca planowana w harmo-
nogramach), praca pod nadzorem i kierownictwem 
pielęgniarki oddziałowej w ramach ustalonej orga-
nizacji pracy na oddziale. W wyjaśnieniach praco-
dawca wskazał, że zawarcie umów cywilnoprawnych 
zapewnia bezpieczeństwo pacjentom hospitalizo-
wanym, a wykwalifikowani pracownicy objęci tymi 
umowami nie poszukują pracy poza szpitalem.

Wykres 60. Podmioty lecznicze – naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy  
w latach 2013 i 2014

Źródło: dane PIP

Najczęstsze nieprawidłowości - ujawnione w 
104 podmiotach udzielających świadczeń w ro-
dzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i 65 
podmiotach udzielających świadczeń w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne i inne niż szpitalne - dotyczyły regulami-
nu pracy. W 41 podmiotach pracodawcy nie ustalili 
regulaminów pracy albo obwieszczeń (w podmiotach 
zatrudniających mniej niż 20 pracowników) doty-
czących systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
przyjętych okresów rozliczeniowych. Uchybienia w 
zakresie obowiązującego w zakładzie regulaminu 
pracy (układu zbiorowego pracy) ujawniono w 130 
podmiotach leczniczych. Polegały one na nieokre-
śleniu w wewnątrzzakładowych źródłach prawa 

pracy terminu wypłaty wynagrodzenia, systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczenio-
wego, pory nocnej, wyposażenia pracowników w 
odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indy-
widualnej, obowiązków dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w tym sposobu informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą, a także wykazu prac wzbro-
nionych kobietom. Inspektorzy ujawnili również 
niedostosowanie postanowień regulaminów pracy 
do powszechnie obowiązujących przepisów, w tym 
ustawy o działalności leczniczej, a dotyczących 
m.in.: dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, 
rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, 
dyżurów medycznych, urlopów wypoczynkowych. 
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niach pracodawca wskazał, że zawarcie umów  
cywilnoprawnych zapewnia bezpieczeństwo 
pacjentom hospitalizowanym, a wykwalifiko-
wani pracownicy objęci tymi umowami nie po-
szukują pracy poza szpitalem.

Najczęstsze nieprawidłowości - ujawnione 
w 104 podmiotach udzielających świadczeń w 
rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowot-
ne i 65 podmiotach udzielających świadczeń w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne - doty-
czyły regulaminu pracy.  W 41 podmiotach 
pracodawcy nie ustalili regulaminów pracy 
albo obwieszczeń (w podmiotach zatrudniają-
cych mniej niż 20 pracowników) dotyczących 
systemów i rozkładów czasu pracy oraz przy-
jętych okresów rozliczeniowych. Uchybienia w 
zakresie obowiązującego w zakładzie regula-
minu pracy (układu zbiorowego pracy) ujaw-
niono w 130 podmiotach leczniczych. Polegały 
one na nieokreśleniu w wewnątrzzakładowych 
źródłach prawa pracy terminu wypłaty wyna-
grodzenia, systemów i rozkładów czasu pra-
cy oraz okresu rozliczeniowego, pory nocnej, 
wyposażenia pracowników w odzież i obuwie 
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, w tym sposobu informowania pra-
cowników o ryzyku zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną pracą, a także wykazu prac 
wzbronionych kobietom. Inspektorzy ujawnili 
również niedostosowanie postanowień regula-
minów pracy do powszechnie obowiązujących 
przepisów, w tym ustawy o działalności lecz-
niczej, a dotyczących m.in.: dobowej i tygo-
dniowej normy czasu pracy, rozkładów czasu 
pracy, okresów rozliczeniowych, dyżurów me-
dycznych, urlopów wypoczynkowych. 

Natomiast w 199 podmiotach leczniczych 
inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w za-
kresie regulaminu wynagradzania (układu 
zbiorowego pracy).

Kolejne najczęściej stwierdzane nieprawi-
dłowości dotyczyły pisemnej informacji o 
warunkach zatrudnienia, co ujawniono w 
170 skontrolowanych podmiotach. Pracodawcy 
nie przekazali takich informacji 439 pracowni-
kom, a doręczone 1 106 pracownikom zawie-
rały uchybienia.

Kontrolując przestrzeganie przepisów o cza-
sie pracy, inspektorzy ujawnili w 94 podmio-
tach, w większości prowadzących działalność w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
szpitalne, niezachowanie obowiązującej pra-
cowników dobowej normy czasu pracy.

Stwierdzono, że 700 pracowników przepra-
cowało łącznie 76 406 godzin powyżej obo-
wiązującej ich normy dobowej czasu pracy. 
Kontrolujący ujawnili przypadki planowania 

pracy pracownikom medycznym (m. in. 
lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym, sanitaiuszom, rejestrator-
kom, salowym) w wymiarze przekracza-
jącym dobowy wymiar czasu pracy w sys-
temie, w którym pracownik świadczył pracę. 
Uchybienia polegały tak że na dwukrotnym 
wykonywaniu pracy w tej samej dobie pra-
cowniczej przez personel medyczny, co skut-
kowało naruszeniem dobowych norm czasu 
pracy w ramach podstawowego systemu czasu 
pracy oraz zmianowej organizacji pracy. Ujaw-
niono również przypadki świadczenia pracy z 
przekroczeniem normy dobowej w wyniku zo-
bowiązywania pracowników (najczęściej pie-
lęgniarek) do pozostawania poza normalnymi 
godzinami pracy w gotowości do wykonywania 
pracy, podczas której wzywani byli do szpitala 
i świadczyli pracę. 

W 70 podmiotach leczniczych (w większości 
prowadzących działalność w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia szpitalne i inne 
niż szpitalne) inspektorzy ujawnili nieprawidło-
wości związane z niezachowaniem obowiązują-
cej pracowników tygodniowej normy czasu 
pracy.

Stwierdzono, że 1 190 pracowników prze-
pracowało łącznie 73 326 godzin z przekro-
czeniem przeciętnej tygodniowej normy czasu 
pracy. Wynikało to z planowania i wykonywa-
nia pracy w godzinach nadliczbowych w dni 
wolne od pracy oraz zatrudniania pracowników 
(w większości pielęgniarek) powyżej przecięt-
nie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie roz-
liczeniowym, a także w niedziele. 

W 224 podmiotach leczniczych inspekto-
rzy pracy skontrolowali ewidencję czasu pracy 
4031 pracowników, którzy wykonywali pracę 
w godzinach nadliczbowych. W 14 podmiotach 
(w tym 13 prowadzących działalność w rodzaju 
stacjonarne całodobowe świadczenia szpitalne) 
ujawniono przypadki zatrudniania pracowników 
powyżej dopuszczalnej liczby godzin nad-
liczbowych przeciętnie w tygodniu. 

Uchybienia dotyczyły 31 pracowników 
(głównie pielęgniarek), którzy przepracowali 
łącznie 614 godzin powyżej dopuszczalnej licz-
by godzin nadliczbowych przeciętnie w tygo-
dniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Inspektorzy pracy ujawnili również w 8% 
skontrolowanych podmiotów (w większości 
wykonujących działalność w rodzaju stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne) zatrudnianie pracowników w godzi-
nach nadliczbowych powyżej dopuszczalne-
go limitu godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym tj. 150 godzin lub liczby go-
dzin ustalonej zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu 
pracy. Ujawniono, że 39 pracowników przekro-
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czyło dopuszczalny limit godzin nadliczbowych 
w roku kalendarzowym o 3 768 godzin. W bli-
sko 15% skontrolowanych podmiotów, w więk-
szości publicznych (z których 90% prowadziło 
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż 
szpitalne), pracodawcy nie zapewnili pracowni-
kom odpoczynku dobowego, a w ok. 10%  ty-
godniowego; w szczególności dotyczyło to le-
karzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. 

Stwierdzono również przypadki niezapew-
nienia pracownikom pełniącym dyżury 
medyczne (w podmiotach leczniczych prowa-
dzących działalność leczniczą w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) 
co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego 
odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu dy-
żuru. Naruszanie przepisów o odpoczynku do-
bowym było również skutkiem zobowiązywa-
nia lekarzy do pozostawania w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w sytuacji 
kiedy to pracownicy świadczyli już pracę w 
danej dobie pracowniczej lub zobowiązywa-
nia lekarzy do pozostawania w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w wymia-
rze wynoszącym 24 godziny.

Ponadto kontrolujący stwierdzili w więk-
szości podmiotów publicznych prowadzących 
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne szpitalne, że za-
trudnieni lekarze i inni pracownicy medyczni z 
wyższym wykształceniem nie pełnią dyżurów 

medycznych na podstawie przepisów ustawy 
o działalności leczniczej.W tych przypadkach 
opieka lekarska po godzinach normalnej ordy-
nacji oraz w niedziele, święta i dni wolne od 
pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy zapewniana jest przez podmio-
ty zewnętrzne (w których usługi są świadczo-
ne przez pracowników szpitala) lub podmio-
ty gospodarcze jednoosobowe prowadzone 
przez zatrudnionych pracowników. Podkreślić 
należy, że świadczenia zdrowotne na rzecz 
skontrolowanych zakładów udzielało 16 245 
jednoosobowych podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność m.in. w zakresie 
indywidualnej praktyki lekarskiej i pielęgniar-
skiej. W porównaniu z 2013 r. jest to więcej o 
83% (w 2013 r. w skontrolowanych podmio-
tach, które zatrudniały 56 605 pracowników, 
świadczeń zdrowotnych udzielało 8 840 jedno-
osobowych podmiotów). 

Stosowanie powyższych rozwiązań dopro-
wadziło do wykonywania przez pracowników 
szpitali głównie lekarzy) ciągłej pracy w tym 
samym przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze-
go i tego samego rodzaju, na podstawie kilku 
stosunków prawnych. Inspektorzy ustalili, że 
lekarze świadczyli pracę, pełnili dyżury me-
dyczne oraz pozostawali w gotowości do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, podczas której 
wzywani byli do szpitala, nieprzerwanie nawet 
przez kilkadziesiąt godzin bez wymaganego 
odpoczynku. Stwierdzono 2 przypadki zatrud-
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pracowników szpitala) lub podmioty gospodarcze 
jednoosobowe prowadzone przez zatrudnionych 
pracowników. Podkreślić należy, że świadczenia 
zdrowotne na rzecz skontrolowanych zakładów 
udzielało 16 245 jednoosobowych podmiotów go-
spodarczych prowadzących działalność m.in. w za-
kresie indywidualnej praktyki lekarskiej i pielęgniar-
skiej. W porównaniu z 2013 r. jest to więcej o 83% 
(w 2013 r. w skontrolowanych podmiotach, które za-
trudniały 56 605 pracowników, świadczeń zdrowot-
nych udzielało 8 840 jednoosobowych podmiotów). 

Stosowanie powyższych rozwiązań doprowa-
dziło do wykonywania przez pracowników szpitali 

(głównie lekarzy) ciągłej pracy w tym samym przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego i tego samego 
rodzaju, na podstawie kilku stosunków prawnych. In-
spektorzy ustalili, że lekarze świadczyli pracę, pełnili 
dyżury medyczne oraz pozostawali w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, podczas której 
wzywani byli do szpitala, nieprzerwanie nawet przez 
kilkadziesiąt godzin bez wymaganego odpoczynku. 

Stwierdzono 2 przypadki zatrudniania pra-
cowników (na 508 objętych kontrolą w tym za-
kresie) powyżej przeciętnie 48 godzin na tydzień 
w okresie rozliczeniowym (klauzula opt-out) po-
mimo niewyrażenia zgody na takie zatrudnienie.

Wykres 61. Podmioty lecznicze (publiczne, niepubliczne) – naruszenia przepisów z zakresu prawnej 
ochrony pracy w 2014 r. 

Źródło: dane PIP

Inspektorzy badali odrębnie problematykę 
przestrzegania przepisów o czasie pracy w 25 szpi-
talnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach), 
które funkcjonowały jako komórki organizacyjne w 
kontrolowanych podmiotach leczniczych udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, w 
tym w 19 publicznych i 6 niepublicznych. W 36% 
skontrolowanych oddziałów ratunkowych ujawnio-
no nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników 
z zachowaniem obowiązującej ich normy dobowej 

czasu pracy. Skontrolowano ewidencję czasu pracy 
623 pracowników, z których 191 zatrudnianych było 
powyżej obowiązującej ich normy dobowej czasu 
pracy (przepracowali łącznie 18 857 godzin z prze-
kroczeniem normy dobowej). Najczęściej dotyczyło 
to lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, ratowników 
medycznych, salowych, rejestratorek medycznych. 

W 29% skontrolowanych szpitalnych oddzia-
łów ratunkowych (w większości publicznych) in-
spektorzy ujawnili nieprawidłowości dotyczące 
niezachowania obowiązującej pracowników tygo-
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niania pracowników (na 508 objętych kontrolą 
w tym zakresie) powyżej przeciętnie 48 godzin 
na tydzień w okresie rozliczeniowym (klauzu-
la opt-out) pomimo niewyrażenia zgody na 
takie zatrudnienie.

Inspektorzy badali odrębnie problematy-
kę przestrzegania przepisów o czasie pracy w 
25 szpitalnych oddziałach ratunkowych 
(SOR-ach) które funkcjonowały jako komórki 
organizacyjne w kontrolowanych podmiotach 
leczniczych udzielających świadczeń zdro-
wotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne szpitalne, w tym w 19 
publicznych i 6 niepublicznych. W 36% skon-
trolowanych oddziałów ratunkowych ujawnio-
no nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowni-
ków z zachowaniem obowiązującej ich normy 
dobowej czasu pracy. 

Skontrolowano ewidencję czasu pracy 623 
pracowników, z których 191 zatrudnianych 
było powyżej obowiązującej ich normy dobo-
wej czasu pracy (przepracowali łącznie 18 857 
godzin z przekroczeniem normy dobowej). Naj-
częściej dotyczyło to lekarzy, pielęgniarek/pie-
lęgniarzy, ratowników medycznych, salowych, 
rejestratorek medycznych. W 29% skontro-
lowanych szpitalnych oddziałów ratunkowych 
(w większości publicznych) inspektorzy ujaw-
nili nieprawidłowości dotyczące niezachowania 
obowiązującej pracowników tygodniowej nor-
my czasu pracy. Stwierdzono, że 105 pracow-
ników (na 611 skontrolowanych) przepracowa-
ło łącznie 10 978 godzin powyżej przeciętnej 
tygodniowej normy czasu pracy. Wynikało to z 
planowania i wykonywania pracy w godzinach 
nadliczbowych w dni wolne od pracy oraz za-
trudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 
dni w tygodniu w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, a także w niedziele. W większości 
przypadków dotyczyło to lekarzy, pielęgniarek/
pielęgniarzy, ratowników medycznych, salo-
wych, rejestratorek medycznych. 

Dla przykładu: w jednym ze szpitalnych od-
działów ratunkowych (podmiot publiczny) 70 
pracowników (z grup zawodowych wyżej wy-
mienionych) na 74 zatrudnionych wykonywało 
pracę w godzinach nadliczbowych wynikają-
cych z przekroczenia przeciętnej tygodniowej 
normy czasu pracy. Przepracowali oni w 2013 r. 
 łącznie 10 392 godziny nadliczbowe ponad 
przeciętną tygodniową normę czasu pracy. 

W 2 SOR-ach (prowadzonych przez publicz-
ne podmioty lecznicze) ujawniono przypadki 
zatrudniania pracowników powyżej dopusz-
czalnej liczby godzin nadliczbowych prze-
ciętnie w tygodniu. Uchybienia dotyczyły 4 
pracowników, którzy przepracowali łącznie 105 
godzin powyżej dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu w przy-
jętym okresie rozliczeniowym. 

Inspektorzy pracy ujawnili również w szpi-
talnych oddziałach ratunkowych zatrudnianie 
pracowników w godzinach nadliczbowych po-
wyżej dopuszczalnego limitu godzin nad-
liczbowych w roku kalendarzowym, tj. 
150 godzin lub liczby godzin ustalonej zgod-
nie z art.151 § 1 Kodeksu pracy. Dopusz-
czalny limit godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym przekroczyło 12 pracow-
ników (pielęgniarki, rejestratorki i salowa)  
o 1 474 godziny. Przekroczenia te wynosiły od 
85 do 215 godzin, przy dopuszczalnej liczbie 
godzin nadliczbowych ustalonej w podmiocie 
na 150.W 48% skontrolowanych szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, w większości prowa-
dzonych przez podmioty publiczne, pracodaw-
cy nie zapewni-li pracownikom odpoczynku 
dobowego, a w ok. 20% - tygodniowego. W 
szczególności dotyczyło to lekarzy, pielęgnia-
rek, ratowników medycznych, kierowców sa-
nitariuszy, którzy świadczyli pracę po 14, 16 
godzin, a nawet 24 godziny w ciągu doby bez 
wymaganego odpoczynku. Naruszanie prze-
pisów o odpoczynku dobowym było również 
skutkiem zobowiązywania pracowników (kie-
rowców sanitariuszy) do pozostawania w goto-
wości do udzielania świadczeń zdrowotnych w 
sytuacji, gdy pracownicy świadczyli już pracę 
w danej dobie. Ujawniono również przypadki 
świadczenia pracy przez pielęgniarki i ratow-
ników medycznych w ramach dwóch umów, tj. 
umowy o pracę i umowy zlecenia. W tych przy-
padkach łączny czas pracy wynosił niekiedy 24 
godziny w ciągu doby.

Stwierdzono także przypadki niezapewnie-
nia lekarzom pełniącym dyżury medyczne 
co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego 
odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu dy-
żuru. Kontrolujący ujawnili przypadki świad-
czenia pracy przez lekarzy i pełnienia dyżurów 
medycznych nieprzerwanie nawet przez kilka-
dziesiąt godzin bez wymaganego odpoczynku. 
Inspektorzy stwierdzili również, że pracodaw-
cy zawierają umowy z niepublicznymi zakła-
dami opieki zdrowotnej na pełnienie dyżurów 
medycznych w szpitalnych oddziałach ratuno-
wych, po godzinach normalnej ordynacji oraz 
w niedziele, święta i dni wolne od pracy wyni-
kające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy, wskazując w nich pracowników szpitala 
uprawnionych do udzielania świadczeń. Praco-
dawcy zawierają również umowy z indywidu-
alnymi praktykami lekarskimi prowadzonymi 
przez zatrudnionych pracowników na pełnienie 
dyżurów medycznych lub lekarskich w szpital-
nych oddziałach ratunkowych. 

Stosowanie tych rozwiązań doprowadziło 
do wykonywania przez pracowników szpitali 
(lekarzy) ciągłej pracy w tym samym przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego, na podsta-
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wie dwóch stosunków prawnych. Inspektorzy 
ujawnili, że lekarze świadczyli pracę i pełnili 
dyżury w szpitalnych oddziałach ratunkowych 
oraz pozostawali w gotowości do pracy nie-
przerwanie nawet przez kilkadziesiąt godzin 
bez wymaganego odpoczynku. 

W 13 SOR-ach inspektorzy pracy badali 
problematykę przestrzegania przepisów doty-
czących klauzuli opt-out, nie stwierdzając w 
tym zakresie nieprawidłowości.Wyniki kontroli 
wskazują, że w zakresie należności pracowni-
czych najczęściej naruszane były przepisy do-
tyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, co stwierdzo-
no w 94 skontrolowanych podmiotach (w tym 
w 54 niepublicznych) na 181 zatrudniających 
pracowników w godzinach nadliczbowych. Nie-
prawidłowości związane z wypłatą wynagro-
dzenia za pracę inspektorzy stwierdzili w 36 
podmiotach leczniczych (w większości prowa-
dzących działalność w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne), przy czym w 17 pod-
miotach (w większości publicznych) wystąpiły 
przypadki niewypłacenia wynagrodzenia (co 
dotyczyło 2 716 pracowników), w pozostałych 
podmiotach kontrolujący ujawnili zaniżenie 
jego wysokości 212 pracownikom. Pracodawcy 
nie wypłacili pracownikom wynagrodzenia za 
pracę w łącznej kwocie ponad 4 mln zł. Ponad-
to inspektorzy stwierdzili w blisko 10% skon-
trolowanych podmiotów naruszanie przepisów 
prawa pracy przy dokonywaniu potrąceń z 
wynagrodzenia. 

Nieprawidłowości w zakresie wypłaty wy-
nagrodzenia za pełnione dyżury medycz-
ne ujawniono w ponad 10% skontrolowanych 
podmiotów leczniczych.Inspektorzy stwier-
dzili również w blisko 9% podmiotów leczni-
czych objętych kontrolą uchybienia w zakresie 
wypłaty wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy (378 pracowników), a w ok. 8% 
podmiotów ujawniono niewypłacenie 1 379 
pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za 
używanie własnej odzieży i obuwia robo-
czego w łącznej kwocie 93 685 zł. 

W 111 podmiotach (zarówno prowadzących 
działalność w rodzaju ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne, jak i stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne) inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości dotyczące udziela-
nia pracownikom urlopu wypoczynkowego. 

Wyniki działań kontrolnych w 2014 r. wska-
zują, że w porównaniu z rokiem poprzednim 
stan przestrzegania przepisów w podmiotach 
leczniczych w niektórych obszarach nie popra-
wił się, a w innych nawet pogorszył. Ujawnio-
ne nieprawidłowości dotyczyły zarówno pu-
blicznych podmiotów, jak i przedsiębiorców 
(niepublicznych podmiotów) oraz podmiotów 

utworzonych przez fundacje i stowarzyszenia, 
a także kościoły i związki wyznaniowe. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidło-
wościami inspektorzy pracy:

• wydali 50 decyzji nakazujących wy-
płatę należnych wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy na łączną 
kwotę 432,9 tys. zł; 

• wydali 129 poleceń ustnych, w tym 36 
dotyczących wypłaty wynagrodzeń i in-
nych świadczeń ze stosunku pracy (w 
wyniku ich realizacji pracodawcy wypła-
cili 434 pracownikom wynagrodzenia i 
inne świadczenia ze stosunku pracy na 
łączną kwotę 125,2 tys. zł); 

• skierowali do pracodawców 1 909 wnio-
sków w wystąpieniach;

• ukarali 54 osoby grzywnami w drodze 
mandatów karnych na łączną kwotę 
66,1 tys. zł;

• wobec 88 osób zastosowali środki od-
działywania wychowawczego

• do sądu skierowali 7 wniosków o uka-
ranie;

• powiadomili o wynikach kontroli i stwier-
dzonych nieprawidłowościach organiza-
cje związkowe, społeczną inspekcję pra-
cy, ZUS oraz inne podmioty.

Wskazać należy, że w trakcie kontroli pra-
codawcy wypłacili 810 pracownikom należne 
wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze 
stosunku pracy w łącznej kwocie 323,6 tys. zł, 
co nie wymagało już stosowania przez inspek-
torów pracy środków prawnych. W ocenie kon-
trolujących, podobnie jak w latach poprzed-
nich, wśród przyczyn występujących naruszeń 
przepisów (zarówno w publicznych, jak i w nie-
publicznych podmiotach) należy wymienić:

- nieznajomość obowiązujących przepisów 
prawa pracy lub też błędną ich interpreta-
cję przez kadrę zarządzającą, sprawującą 
nadzór, jak również służby kadrowo-pła-
cowe, 

- brak właściwego nadzoru ze strony ka-
dry kierowniczej nad osobami kierującymi 
pracą poszczególnych komórek organiza-
cyjnych, których obowiązkiem jest m.in. 
planowanie i rozliczanie czasu pracy, pro-
wadzenie ewidencji czasu pracy podległe-
go personelu,

- świadome nieprzestrzeganie przepisów; 
jako przykład wskazać należy zobowią-
zywanie pracowników do pozostawania w 
gotowości do udzielania świadczeń zdro-
wotnych, podczas których świadczą pracę 
z naruszeniem obowiązujących odpoczyn-
ków dobowych i tygodniowych oraz zawie-
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ranie umów cywilnoprawnych z własnymi 
pracownikami na świadczenie tej samej 
rodzajowo pracy, co określona w umowie 
o pracę, jak również zawieranie umów z 
podmiotami gospodarczymi prowadzo-
nymi przez pracowników podmiotu na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym 
w ramach dyżurów medycznych, czy też 
z podmiotami zewnętrznymi, w których 
świadczenia zdrowotne udzielane były 
przez pracowników szpitala,

- względy ekonomiczne, tj. dążenie do obni-
żania kosztów działalności, w tym oszczę-
dzanie na kosztach pracy poprzez zmniej-
szanie zatrudnienia.

W ocenie pracodawców przyczynami stwier-
dzonych nieprawidłowości są niewystarczają-
ce środki finansowe na działalność statutową 
podmiotów, co wymusza konieczność poszuki-
wania oszczędności. Wiele podmiotów publicz-
nych prowadzących działalność w zakresie sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
od lat boryka się z problemem niewystarcza-
jącego poziomu finansowania świadczeń zdro-
wotnych - niska wycena procedur medycznych 
przy stale rosnących kosztach działalności po-
woduje narastanie zobowiązań. W wielu rejo-
nach (szczególnie w małych aglomeracjach) 
występują trudności w pozyskiwaniu do pracy 
personelu medycznego w grupach zawodo-
wych lekarzy i pielęgniarek.

Przeprowadzone przez inspektorów pracy w 
2014 r. kontrole potwierdzają zasadność zgła-
szanych w latach ubiegłych postulatów zmian 
legislacyjnych które powinny odnosić się do:

• stworzenia prawnego mechanizmu eli-
minującego możliwość wykonywania 
pracy w tym samym podmiocie leczni-
czym na podstawie różnychstosunków 
prawnych, bez zachowania prawa do 
wypoczynku,

• jednoznacznego wskazania w ustawie o 
działalności leczniczej, że czas pozosta-
wania w gotowości do udzielania świad-
czeń zdrowotnych nie może naruszać 
prawa do odpoczynku.

Pracodawcy dostrzegają potrzebę ustano-
wienia prawnej dopuszczalności zatrudniania 
pielęgniarek i położnych środowiskowych, a 
także opiekunek medycznych w zadaniowym 
systemie czasu pracy, z uwagi na konieczność 
sprawowania opieki domowej nad pacjentami 
zarówno w godzinach porannych i przedpołu-
dniowych, jak i w godzinach popołudniowych i 
wieczornych. Brak takiej możliwości spowodo-
wał nasilenie tendencji do zatrudniania osób ze 
wskazanych grup zawodowych na podstawie 
umowy prawa cywilnego, w tym upowszechnia-
nie się zwyczaju udzielania przez pielęgniarki i 

położne środowiskowe świadczeń zdrowotnych 
w ramach praktyk zawodowych. 

Stan przestrzegania przepisów prawa pra-
cy wskazuje na konieczność kontynuowania 
przez Państwową Inspekcję Pracy działań kon-
trolnych w podmiotach leczniczych (zwłaszcza 
prowadzących działalność w rodzaju stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne). 
Obok kontroli niezwykle istotne jest upo-
wszechnianie wiedzy z zakresu prawa pracy 
w podmiotach leczniczych w ramach różnego 
rodzaju działań promocyjnych. Rodzaj i przy-
czyny ujawnionych nieprawidłowości świadczą 
bowiem o braku dostatecznej wiedzy zarówno 
zarządzających podmiotami, jak i kierowników 
komórek organizacyjnych. Właściwe wydaje 
się również inicjowanie, wspólnie z organami 
założycielskimi, organizacjami pracodawców, 

centralami związkowymi – konkursów, se-
minariów, szkoleń, których podstawowym 
celem będzie wypracowanie właściwego na-
stawienia pracodawców i pracowników do za-
gadnień ochrony pracy.

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W 2014 r. inspektorzy pracy zrealizowa-

li 279 kontroli w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą, spośród których 170 
prowadziło działalność w rodzaju ambulato-
ryjne świadczenia zdrowotne, pozostałe zaś – 
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż 
szpitalne. Skontrolowane podmioty zatrudnia-
ły ogółem 47,6 tys. pracowników, w tym 38,2 
tys. kobiet i 1,9 tys. niepełnosprawnych. Po-
nadto w skontrolowanych podmiotach prawie 
13,3 tys. osób świadczyło pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Świadczenia zdrowot-
ne na rzecz skontrolowanych zakładów udzie-
lało ponad 15,9 tys. jednoosobowych podmio-
tów gospodarczych prowadzących działalność 
w zakresie: indywidualnej i specjalistycznej 
praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki pie-
lęgniarskiej, diagnostyki laboratoryjnej, ratow-
nictwa medycznego i innym. Usługi medyczne 
na rzecz skontrolowanych podmiotów wykony-
wały również niepubliczne zakłady opieki zdro-
wotnej.

Wśród objętych kontrolami podmiotów lecz-
niczych 113 należało do sektora publicznego 
(własność państwowa, samorządowa i mie-
szana), w większości były to samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej. Pozostałe 
skontrolowane podmioty (własność prywatna i 
mieszana) stanowili przedsiębiorcy w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej oraz pod-
mioty utworzone przez fundacje i stowarzysze-
nia, a także kościoły i związki wyznaniowe.
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Kontrole wykazały, że najczęściej stwier-
dzane nieprawidłowości dotyczyły szkoleń 
okresowych w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, co ujawniono w ponad połowie 
skontrolowanych podmiotów. W 99 podmio-
tach pracodawcy nie zapewnili 1 460 pracowni-
kom szkolenia okresowego, w pozostałych zaś 
inspektorzy ujawnili uchybienia w tym zakresie 
i dotyczyły one 363 pracowników. 

Uchybienia te najczęściej polegały na bra-
ku programów szkoleń bądź niedostosowaniu 
ich do zakresu działalności danego podmiotu 
oraz do rodzajów i warunków prac wykonywa-
nych na poszczególnych stanowiskach pracy, 
w tym występujących zagrożeń. Inspektorzy 
ujawnili również w 112 skontrolowanych pod-
miotach dopuszczenie do pracy 129 pracowni-
ków bez poddania ich wstępnemu szkoleniu 
w zakresie bhp – instruktażowi stanow-
iskowemu, a w przypadku 281 pracowników 
stwierdzono uchybienia w tym zakresie, tóre 
najczęściej dotyczyły: braku programów, cza-
su trwania instruktażu, a także terminu jego 
przeprowadzenia (dopiero w trakcie zatrudnie-
nia). W 30% skontrolowanych podmiotów pra-
codawcy dopuścili do pracy 127 pracowników 
bez wstępnego szkolenia w zakresie bhp – 
instruktażu ogólnego, natomiast w przypad-
ku 229 pracowników stwierdzono uchybienia w 
tym zakresie. W blisko 15% skontrolowanych 
podmiotów ujawniono nieprawidłowości 
dotyczące szkolenia pracodawców; 39 praco-
dawców nie posiadało aktualnego szkolenia 
w dziedzinie bhp. Przykładowo: w jednym z 
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stanowiskowemu, a w przypadku 281 pracow-
ników stwierdzono uchybienia w tym zakresie, 
które najczęściej dotyczyły: braku programów, 
czasu trwania instruktażu, a także terminu jego 
przeprowadzenia (dopiero w trakcie zatrudnienia). 
W 30% skontrolowanych podmiotów pracodawcy 
dopuścili do pracy 127 pracowników bez wstęp-
nego szkolenia w zakresie bhp –  instruktażu 
ogólnego, natomiast w przypadku 229 pracow-
ników stwierdzono uchybienia w tym zakresie. W 
blisko 15% skontrolowanych podmiotów ujawniono 
nieprawidłowości dotyczące szkolenia pracodaw-

ców; 39 pracodawców nie posiadało aktualnego 
szkolenia w dziedzinie bhp. Przykładowo: w jednym 
z podmiotów publicznych (działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne) 141 pracowników nie zostało poddanych 
szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp, w tym 
62 - szkoleniu dla osób kierujących pracownika-
mi. Ujawniono przypadki niepoddania pracowni-
ków szkoleniu okresowemu od 1998 r., a nawet 
1979 r., a pracodawcy w tym samym podmiocie 
nie mieli aktualnego szkolenia dla osób będą-
cych pracodawcami i kierujących pracownikami.

Wykres 62. Podmioty lecznicze – naruszenia przepisów z zakresu bhp w latach 2013 i 2014

Źródło: dane PIP

Nieprawidłowości w zakresie poddawania pra-
cowników badaniom lekarskim okresowym in-
spektorzy ujawnili w 83 podmiotach leczniczych, 
w większości prowadzących działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne i inne niż szpitalne. W 23 podmiotach pra-
codawcy dopuścili do pracy 166 pracowników bez 
aktualnych orzeczeń lekarskich z badań okresowych 
określających brak przeciwwskazań do pracy na 
powierzonym stanowisku, a w 66 podmiotach in-
spektorzy ujawnili nieprawidłowości w tym zakresie, 
które dotyczyły 237 pracowników. Nieprawidłowości 
te najczęściej polegały na wydaniu zaświadczenia z 

badań okresowych przez nieuprawnionego lekarza, 
nieprzekazaniu lekarzowi informacji o warunkach 
pracy, w tym występujących na stanowisku czynni-
kach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. 
W 66 podmiotach inspektorzy ujawnili nieprawidło-
wości dotyczące wstępnych badań lekarskich. 
W 21 podmiotach pracodawcy dopuszczali do 
pracy 46 pracowników bez wstępnych badań le-
karskich, natomiast w 53 podmiotach inspektorzy 
ujawnili nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą-
ce 129 pracowników. Najczęściej polegały one na 
poddawaniu pracowników wstępnym badaniom 
lekarskim dopiero w trakcie zatrudnienia. W 154 

podmiotów publicznych (działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-
wotne szpitalne) 141 pracowników nie zostało 
poddanych zkoleniu okresowemu w dziedzinie 
bhp, w tym 62 - szkoleniu dla osób kierujących 
pracownikami. Ujawniono przypadki niepod-
dania pracowników szkoleniu okresowemu 
od 1998 r., a nawet 1979 r., a pracodawcy w 
tym samym podmiocie nie mieli aktualnego 
szkolenia dla osób będących pracodawcami i 
kierujących pracownikami.

Nieprawidłowości w zakresie poddawania 
pracowników badaniom lekarskim okre-
sowym inspektorzy ujawnili w 83 podmio-
tach leczniczych, w większości prowadzących 
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż 
szpitalne. W 23 podmiotach pracodawcy dopu-
ścili do pracy 166 pracowników bez aktualnych 
orzeczeń lekarskich z badań okresowych okre-
ślających brak przeciwwskazań do pracy na 
powierzonym stanowisku, a w 66 podmiotach 
inspektorzy ujawnili nieprawidłowości w tym 
zakresie, które dotyczyły 237 pracowników. 
Nieprawidłowości te najczęściej polegały na 
wydaniu zaświadczenia z badań okresowych 
przez nieuprawnionego lekarza, nieprzekaza-
niu lekarzowi informacji o warunkach pracy, 
w tym występujących na stanowisku czynni-
kach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecz-
nych. W 66 podmiotach inspektorzy ujawnili 
nieprawidłowości dotyczące wstępnych ba-
dań lekarskich. W 21 podmiotach pracodaw-
cy dopuszczali do pracy 46 pracowników bez 
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wstępnych badań lekarskich, natomiast w 53 
podmiotach inspektorzy ujawnili nieprawidło-
wości w tym zakresie dotyczące 129 pracowni-

ków. Najczęściej polegały one na poddawaniu 
pracowników wstępnym badaniom lekarskim 
dopiero w trakcie zatrudnienia. W 154 pod-
miotach inspektorzy analizowali problematy-
kę kontrolnych badań lekarskich, stwierdzając 
nieprawidłowości w tym zakresie w ponad 8% 
sprawdzonych zakładów, które dotyczyły 27 
pracowników.

Kontrolujący ujawnili przypadki dopuszcze-
nia do pracy pracowników bez badań lekar-
skich kontrolnych potwierdzających zdolność 
do wykonywania pracy na dotychczasowym 
stanowisku w związku z niezdolnością do pracy 
trwającą dłużej niż 30 dni.

W 122 podmiotach prowadzących w więk-
szości działalność w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne inspektorzy ujawnili 
nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka za-
wodowego. W 72 podmiotach pracodawcy nie 
dokonali udokumentowanej oceny ryzyka za-
wodowego występującego przy wykonywaniu 
prac na 322 stanowiskach pracy. Najczęściej 
dotyczyło to stanowiska: lekarza operatora, 
lekarza anestezjologa, pielęgniarki instrumen-
tariuszki, pielęgniarki poradni specjalistycznej, 
rehabilitanta, pracownika sterylizacji, sanita-
riusza szpitalnego, ratownika medycznego.

W 77 podmiotach kontrolujący ujawnili 

104

podmiotach inspektorzy analizowali problematykę 
kontrolnych badań lekarskich, stwierdzając niepra-
widłowości w tym zakresie w ponad 8% sprawdzo-
nych zakładów, które dotyczyły 27 pracowników. 
Kontrolujący ujawnili przypadki dopuszczenia do 

pracy pracowników bez badań lekarskich kontrol-
nych potwierdzających zdolność do wykonywania 
pracy na dotychczasowym stanowisku w związku 
z niezdolnością do pracy trwającą dłużej niż 30 dni.

Wykres 63. Podmioty lecznicze (publiczne, niepubliczne) – naruszenia przepisów w 2014 r.

Źródło: dane PIP

W 122 podmiotach prowadzących w większości 
działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne inspektorzy ujawnili nieprawidłowości 
dotyczące oceny ryzyka zawodowego. W 72 
podmiotach pracodawcy nie dokonali udokumen-
towanej oceny ryzyka zawodowego występujące-
go przy wykonywaniu prac na 322 stanowiskach 
pracy. Najczęściej dotyczyło to stanowiska: leka-
rza operatora, lekarza anestezjologa, pielęgniarki 
instrumentariuszki, pielęgniarki poradni specja-
listycznej, rehabilitanta, pracownika sterylizacji, 
sanitariusza szpitalnego, ratownika medycznego. 
W 77 podmiotach kontrolujący ujawnili nieprawidło-
wości w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego na 
552 stanowiskach pracy. Uchybienia w większości 
dotyczyły m.in.: niezaktualizowania oceny ryzyka 
zawodowego w związku z wprowadzonymi zmiana-
mi na stanowiskach pracy, braku opisu ocenianego 
stanowiska pracy z wyszczególnieniem stosowa-

nych narzędzi i materiałów, występujących na sta-
nowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 
czynników środowiska pracy. Ujawniono również 
przypadki zamieszczania opisów ocenianych sta-
nowisk pracy wskazujących na brak obserwacji pro-
cesu pracy. Najczęściej dotyczyło to stanowiska: 
pielęgniarki anestezjologicznej, położnej, lekarza 
radiologa, technika analityki medycznej, ratownika 
medycznego, sanitariusza szpitalnego, salowej, re-
jestratorki medycznej. W co drugim skontrolowanym 
podmiocie pracodawcy nie uwzględnili wszystkich 
zagrożeń na 157 stanowiskach pracy, tj. zagrożeń 
powodowanych m.in.: czynnikami chemicznymi sto-
sowanymi do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz 
sterylizacji, czynnikami biologicznymi, obciążeniami 
układu mięśniowo – szkieletowego. Na 371 stano-
wiskach ujawniono nieprawidłowości dotyczące 
identyfikacji zagrożeń dotyczące m.in. niedokona-
nia wartościowania oceny ryzyka zawodowego od-

nieprawidłowości w dokonanej ocenie ryzy-
ka zawodowego na 552 stanowiskach pracy. 
Uchybienia w większości dotyczyły m.in.: nie-

zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego w 
związku z wprowadzonymi zmianami na stano-
wiskach pracy, braku opisu ocenianego stano-
wiska pracy z wyszczególnieniem stosowanych 
narzędzi i materiałów, występujących na sta-
nowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciąż-
liwych czynników środowiska pracy. Ujawniono 
również przypadki zamieszczania opisów oce-
nianych stanowisk pracy wskazujących na brak 
obserwacji procesu pracy. 

Najczęściej dotyczyło to stanowiska: pielę-
gniarki anestezjologicznej, położnej, lekarza 
radiologa, technika analityki medycznej, ra-
townika medycznego, sanitariusza szpitalnego, 
salowej, rejestratorki medycznej. W co drugim 
skontrolowanym podmiocie pracodawcy nie 
uwzględnili wszystkich zagrożeń na 157 sta-
nowiskach pracy, tj. zagrożeń powodowanych 
m.in.: czynnikami chemicznymi stosowanymi 
do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz ste-
rylizacji, czynnikami biologicznymi, obciąże-
niami układu mięśniowo – szkieletowego. Na 
371 stanowiskach ujawniono nieprawidłowo-
ści dotyczące identyfikacji zagrożeń dotyczą-
ce m.in. niedokonania wartościowania oceny 
ryzyka zawodowego od rębnie dla każdego z 
czynników środowiska pracy.
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W 49 skontrolowanych podmiotach (w więk-
szości prowadzących działalność w rodzaju 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) praco-
dawcy nie poinformowali 175 pracowników o 
ryzyku zawodowym występującym przy wyko-
nywaniu prac oraz o zasadach ochrony przed 
występującymi zagrożeniami; w przypadku 93 
pracowników ujawniono niezapoznanie ich z 
aktualizacją ryzyka zawodowego. W 49 skon-
trolowanych podmiotach (w większości pro-
wadzących działalność w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpital-
ne) inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości 
dotyczące badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w 
środowisku pracy. W 36 ujawniono przypadki 
nieprzeprowadzenia badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia występujących 
w środowisku pracy, w pozostałych zaś pod-
miotach uchybienia związane z terminami ich 
przeprowadzania. Najczęściej braki badań i 
pomiarów dotyczyły: pola elektromagnetycz-
nego, formaldehydu, ksylenu, hałasu, tlenku 
węgla, gazów anestetycznych oraz środków 
chemicznych zawierających substancje nie-
bezpieczne stosowanych do dezynfekcji po-
wierzchni i sprzętu oraz sterylizacji.

W jednym z publicznych podmiotów pro-
wadzącym działalność w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne 
pomimo upływu terminu nie przeprowadzono 
pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych 
emitowanych od 6 urządzeń medycznych (dia-
termii chirurgicznych do cięcia i koagulacji), 
eksploatowanych w salach operacyjnych do 
zabiegów chirurgicznych oraz w sali zabiego-
wej szpitalnego oddziału ratunkowego. W ko-
lejnym publicznym szpitalu eksploatowano 6 
diatermii chirurgicznych pomimo braku aktu-
alnych pomiarów natężeń pól elektromagne-
tycznych. Wyniki pomiarów wskazywały na 
występowanie stref pośrednich i zagrożenia, 
w których usytuowane były stanowiska pracy. 
W blisko 23% skontrolowanych podmiotów (w 
większości prowadzących działalność w rodza-
ju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) pra-
codawcy nie określili czynników szkodliwych 
dla zdrowia, które powinny być monitorowane 
w środowisku pracy.

Inspektorzy sprawdzili wyposażenie w 
środki ochrony indywidualnej 8 449 pra-
cowników zatrudnionych w kontrolowanych 
podmiotach. Nieprawidłowości kontrolujący 
ujawnili w 60 podmiotach, w większości pro-
wadzących działalność w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i 
inne niż szpitalne. W 40 podmiotach pracodaw-
cy nie dostarczyli 156 pracownikom środków 
ochrony indywidualnej; w pozostałych pod-
miotach dostarczone 562 pracownikom środki 

ochrony indywidualnej nie były dostosowane 
do występujących zagrożeń. W jednym z pu-
blicznych podmiotów prowadzącym działalność 
w rodzaju stacjonarne i

całodobowe świadczenia zdrowotne szpi-
talne pracodawca nie wyposażył pracowników 
pracowni patomorfologii (wykonujących prace 
przy użyciu wosku do zatapiania w celach hi-
stologicznych) w środki ochrony indywidualnej 
wskazane w karcie charakterystyki, tj.: odzież 
ochronną, gogle chroniące przed środkami 
chemicznymi, rękawice (PWC lub nitrylowe). 
Pracodawca nie wyposażył również pracowni-
ków centralnej sterylizatorni, wykonujących 
prace po stronie brudnej z użyciem środków 
chemicznych zawierających substancje nie-
bezpieczne, w środki ochrony indywidualnej 
(wskazane w kartach charakterystyki) za-
pewniające ochronę przed substancjami che-
micznymi, tj.: okulary ochronne typu gogle i 
odzież ochronną. Pracownikom wydano osłony 
twarzy przeciwodpryskowe (stomatologiczne). 
W kolejnym podmiocie - publicznym szpitalu 
pracodawca nie wyposażył pracowników przy-
gotowujących roztwory środków dezynfekcyj-
nych zawierających substancje niebezpieczne 
i wykonujących dezynfekcję narzędzi oraz po-
wierzchni w gabinecie zabiegowym w środki 
ochrony indywidualnej (wskazane w kartach 
charakterystyki danego środka), zapewnia-
jące ochronę przed substancjami chemiczny-
mi, tj.: okulary ochronne typu gogle, ubranie 
ochronne z długimi rękawami. Pracownikom 
tym zapewniono osłony twarzy przeciwodpry-
skowe, które zodnie z instrukcją użytkowania 
mają zastosowanie podczas pracy przy ręcznej 
i maszynowej obróbce metali, drewna, betonu 
i tworzyw sztucznych.

W ponad 8% skontrolowanych podmiotów 
środki ochrony indywidualnej wydane pracow-
nikom nie spełniały wymagań dotyczących 
oceny zgodności.

Najczęściej były to: okulary ochronne, osłony 
twarzy, w które wyposażono pracowników do 
stosowania przy wykonywaniu prac z użyciem 
środków chemicznych zawierających sub-
stancje niebezpieczne.

W 20 podmiotach (tj. ponad 7% skon-
trolowanych) pracownicy nie stosowali 
wydanych im środków ochrony indywidualnej. 
Kontrolujący ujawnili również, że pracodawcy 
nie ustalili rodzajów środków ochrony indy-
widualnej, których stosowanie na określonych 
stanowiskach jest niezbędne, ponadto stwierd-
zono nieprawidłowości związane z prowadze-
niem imiennych kart dotyczących środków 
ochrony indywidualnej.

Całość sprawozdania PIP na stronie OIPiP
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Misja Pragwaj 2015
 

19 października wyruszy kolejna Misja Medyczna do Paragwaju. W tym   roku w Misji wezmą udział pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
z Jastrzębia -Zdroju: pielęgniarka Barbara Dziak i pielęgniarz Jacek Goik    i ks. Wojciech Grzesiak oraz lekarze: Andrzej Ryszczyk i Grażyna Adamek. Wszyscy

Wolontariusze w tym roku zostali certyfikowanymi Wolontariuszami   Polskiej Pomocy z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,

Z przyczyn osobistych tym razem Marta 
nie może wziąć udziału w kolejnej misji. Bar-
barze Wdowczyk  będzie towarzyszył pielę-
gniarz Jacek Goik. Jacek jest doświadczonym 
pielęgniarzem obecnie pracujący na oddziale 
urologicznym. Ma za sobą także doświadczenie 
pracy na OIOM i neurochirurgii. Razem podej-

mą pracę wśród  oczekujących już na nich 
z niecierpliwością biedaków strapionych 
chorobą i wiekiem. 

Basia, Marta i Jacek dziękują Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w osobie 
Pani Przewodniczącej dr Marioli Bartusek 
za wielką życzliwość, której doświadczają 
na każdym kroku. Składają także szczere 
z serca płynące podziękowania za zrozu-
mienie i wsparcie płynące ze środowiska 
koleżeńskiego Jastrzębskiego szpitala.

Misji Medycznej można pomóc na 
dwa sposoby.

Pierwszy to liczący się każdy grosz 
wpłaty na konto Stowarzyszenia Śląska Misja 
Medyczna „To-Misja”  nr:

36203000451110000003827950

Ale to nie wszystko. 

Przypomnijmy: Misję pomocy medycznej 
dla Paragwaju rozpoczął kilka lat temu kape-
lan WSS nr 2 w Jatrzębiu Zdroju, ks. Wojciech 
Grzesiak. W ubiegłym roku po raz pierwszy 
do Paragwaju pojechały pielęgniarki. W zapo-
mnianych przez ludzi „bariach” ( slumpsach) 
pracowały wśród najtrudniejszych pacjentów 

– chorych, zaniedbanych, potrzebujących nie 
tylko medycznej pomocy ale i praktycznych 
wskazówek jak w warunkach ekstremalnej bie-
dy zadbać o jakość swojego życia.

Barbara Dziak  jedzie do Paragwaju po 
raz drugi. W poprzedniej mi-
sji wraz z Martą Wdowczyk z 
Jastrzębskiego OIOMu prze-
cierały szlaki w dotarciu do 
najuboższych leżących z po-
mocą pielęgniarską badając 
paramenty życiowe,  opatru-
jąc rany, odleżyny, rozdając 
lekarstwa i opatrunki. Także 
pielęgnowały i uczyły pielę-
gnować. Z ich autorstwa po-
wstał biuletyn pielęgniarki w 
języku hiszpańskim, którym 
zainteresowało się także Mi-
nisterstwo Zdrowia Republiki 
Paragwajskiej.
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19 października wyruszy kolejna Misja Medyczna do Paragwaju. W tym   roku w Misji wezmą udział pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
z Jastrzębia -Zdroju: pielęgniarka Barbara Dziak i pielęgniarz Jacek Goik    i ks. Wojciech Grzesiak oraz lekarze: Andrzej Ryszczyk i Grażyna Adamek. Wszyscy

Wolontariusze w tym roku zostali certyfikowanymi Wolontariuszami   Polskiej Pomocy z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,

Za pośrednictwem Naszych Spraw zwraca-
my się także z prośbą o specjalistyczne opa-
trunki. W poprzedniej misji mieliśmy ich kilka. 
W tropikalnych warunkach przynosiły spekta-
kularne efekty leczenia ran i odleżyn. Dlatego 
tak bardzo prosimy śląskie środowisko pielę-
gniarskie o specjalistyczne opatrunki typu: 
Granuflex, Aquacell AG, Chlorochedinet oraz 
Octenisept, Sudocerm, bandaże i gaziki. W 

sprawie opatrunków 
można kontaktować 
się z numerem tele-
fonu: 608 436 014.

Chcemy Was 
także zaprosić na 
specjalny koncert, 
który również ma na 
celu wsparcie naszej 
Misji. 2 października 
organizujemy: La no-
che latinoamericana: 
pierwszy jastrzębski wieczór południowoame-
rykański. Podczas imprezy wejdziemy w klimat 
muzyki latynoskiej i andyjskiej. Grać będzie 
zespół złożony z rdzennych Peruwiańczyków. 
Będzie także  możliwość oddania próbki krwi 
aby zostać dawcą szpiku w ramach naszej ak-
cji „Twój szpik, moje życie”. Podczas „nocy la-
tynoskiej”  będzie  
można spróbować 
yerby ( gatunek 
herbaty), zakupić 
yerbe i akcesoria 
do jej parzenia, 
oraz dowiedzieć 
się o metodach jej 
przygotowania. 

Wy la tu jemy 
19 października.  
18 października  
podczas Mszy Świę-
tej o godz. 15:00  
w Katedrze Chry-
stusa Króla w Kato-
wicach zostaniemy 
rozesłani. Będzie 
to Msza Patronalna ku czci św. Łukasza, Patrona 
Służby Zdrowia. Tak właśnie rozpocznie się kolej-
na nasza Misja. ...

Wojciec Grzesiak, 
Prezes Stowarzyszenia

Śląska Misja Medyczna „TO-MISJA”
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„KIEDY WEWNĄTRZ KŁĘBIĄ SIĘ  
CIEMNE CHMURY…”

- czyli kilka słów o depresji

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Melancholia, smutek, przygnębienie, brak energii… Wszystkich tych stanów każdy 
z nas doświadczył wiele razy w życiu i są one naturalnym elementem zmagania się z 
codziennością – po trudnych wydarzeniach losowych, śmierci kogoś bliskiego, utracie 
pracy lub innych sytuacjach związanych z intensywnym wysiłkiem psychicznym. Jed-
nak podczas depresji stan ten można pomnożyć razy dziesięć…, sto…, a może nawet 
tysiąckroć… Szacuje się, iż półtora miliona Polaków choruje na depresję. Niestety na-
dal w opinii wielu ludzi cierpienie osoby zmagającej się z depresją bywa postrzegane 
jako „słabość”, „fanaberia” bądź „wymysł”… Tak trudno sobie wyobrazić, że…

…, że wewnątrz osoby, która cierpi z powo-
du depresji, kłębią ciemne…, ciężkie chmury… 
Chmury tak ciężkie jak z ołowiu…, tak ciężkie, 
że…  trudno się poruszać… Chmury tak gęste, 
że… jak ciemna kotara…, kotara, która nie 
przepuszcza żadnych promieni światła… Życie 
zatrzymuje się…, traci smak i zapach…, kolory 
blakną…, nic nie cieszy…, nic nie ma sensu… 
Trudno odnaleźć się w tym, co na zewnątrz…: 
w codziennych obowiązkach…, rolach…, rela-
cjach… Ale jeszcze trudniej odnaleźć się we-
wnątrz…, gdzie dominuje pustka…, ciemność…, 
poczucie klęski…, bezsilności…, bezsensowno-
ści…, bezużyteczności… To co na zewnątrz sta-
je się wyblakłe i obojętne…, a to co wewnątrz… 
mroczne i przerażające…

Dzieje się tak dlatego, iż depresja nie jest 
zwykłym „byciem w dołku”… Przypomina bar-
dziej wpadnięcie w głęboką przepaść, bycie 
w „czarnej dziurze”, „czarnej otchłani”, czy 
też „ciemnej chmurze”… Samotność i przera-
żenie osoby chorej jest tak wielkie, że aż ją 
paraliżuje, zatrzymuje a nawet „zamraża” jej 
aktywność i życie. Dlatego ogromnie trudno 
reagować osobie chorej na depresję na komen-
tarze najbliższego otoczenia typu: „Weź się w 
garść!”, „Rusz się wreszcie!”, „Zrób coś!”. Tym 
bardziej, że w myślach osoby chorej kłębią się 
nie tylko „czarne chmury” ale również „czar-
ne myśli”: „Jestem do niczego…”, „Nie jestem 
wart, aby mnie kochać…”, „Jestem dla innych 
ciężarem…”, „Nigdy nie będzie lepiej…”… Złe sa-
mopoczucie występuje szczególnie rano, kiedy 
to trudno „zwlec się z łóżka” i „wykrzesać” z 
siebie jakąkolwiek energię do życia… Często 
po nieprzespanej nocy, z obolałym ciałem oraz 
czarną wizją przyszłości a czasami nawet z za-

mysłem odebrania sobie życia… 
Aby osoba chora na depresję mogła wracać 

do zdrowia potrzebuje dobrego, akceptującego 
wsparcia otoczenia oraz często leczenia farma-
kologicznego. Dobre i mądre wsparcie wymaga 
od najbliższych bardzo dużo cierpliwości i wy-
trwałości. Ważne jest, aby rodzina nie uszczę-
śliwiała na siłę oraz nie wymagała od chorego 
zbyt wiele, jednocześnie pozostawiając mu/
jej pewien margines dla aktywności własnej. 
Punktem zwrotnym w kierunku zdrowienia 
bywa moment „sięgnięcia dna” – kiedy chory-
(a) potrafi przyznać się przed sobą: „Nie radzę 
sobie…”. Wtedy pojawia się szansa na otwarcie 
się na pomoc specjalistyczną – lekarza psy-
chiatry i psychoterapeuty.

Czasem bywa tak, że w ciemnej…, gęstej…, 
grubej warstwie chmur…, gdzieś głęboko…, ba-
aaaardzo głęboko…, na samym dnie rozpaczy… 

pojawia się maleńki…, na początku maciupeńki 
przebłysk…, przejaśnienie…, iskierka…, a może 
promyczek światła… Światło przebija się deli-
katnie…, powoli…, w swoim własnym tempie… 
przez kolejne… i kolejne… i kolejne warstwy 
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chmur... Najpierw jest ledwie widoczne…, pra-
wie że niezauważalne…, niedostrzegalne…, nie-
odczuwalne… Ale z czasem…, z czasem staje 
się coraz jaśniejsze…, intensywniejsze…, cie-
plejsze… Powoli…, w swoim własnym tempie… 
zaczyna rozświetlać…, rozjaśniać…, rozgrze-
wać… od wewnątrz… Pojawiają się promyczki 
smaków i zapachów…, przebłyski kolorów…, 
iskierki nadziei… Nadziei na… lepsze dzisiaj…, 
lepszy sen…, lepszy smak…, na ŻYCIE… Ale 
zanim przedostanie się na zewnątrz potrzebu-
je przebyć długą drogę…, drogę przez kolejne 
warstwy…, od wewnątrz… na zewnątrz…, od 
ciemności ku jasności…, od pragnienia śmieci 
do PRAGNIENIA ŻYCIA…

Pierwszego października obchodziliśmy Eu-
ropejski Dzień Walki z Depresją. Właśnie tego 
dnia ruszyła w Polsce kampania społeczna 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”. Jej 
celem zmiana świadomości społecznej doty-
czącej depresji – pokazanie jej różnorodności 
i powszechności oraz przełamywanie stereoty-

pów i walka ze stygmatyzacją osób chorych. 
Bo depresja ma wiele twarzy – pewnie tyle, 
ile osób, które jej doświadczają. Każda z nich 
potrzebuje ZAUWAŻENIA, ZROZUMIENIA i AK-
CEPTACJI, aby zdrowieć i otworzyć się ponow-
nie na promienie światła – na radość, przyjem-
ność i… ŻYCIE.

 Literatura (dla osób zainteresowanych te-
matem):

• www.twarzedepresji.pl
• Morawska A. Twarze depresji. Świat Książki, 

2015.
• Lowen A. Depresja i ciało. Wydawnictwo 

Czarna Owca, Warszawa, 2012.
• Woydyłło E. Bo jesteś człowiekiem. Żyć z de-

presją, ale nie w depresji. Wydawnictwo Li-
terackie, 2012.

• Williams M., Teasdale J., Segal Z., Kabat-Zinn 
J. Świadomą drogą przez depresję. Wolność 
od chronicznego cierpienia. Wydawnictwo 
Czarna Owca, Warszawa, 2009.

• Hammen C. Depresja. Modele kliniczne i 
techniki terapeutyczne. Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk, 2004.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. 

ogłasza konkurs na stanowisko:
• pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych
• położnej oddziałowej oddziału ginekologiczno – położniczego 
• pielęgniarki oddziałowej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 

Kandydat/ka na stanowisko pielęgniarki oddziałowej / położnej oddziałowej winny/a  
spełniać następujące wymagania:

a).  wykształcenie: 
 średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka / położna i 7 lat pracy w zawodzie i kurs 

kwalifikacyjny lub
 tytuł magistra lub licencjata na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo i 1 rok pracy  

w zawodzie, 

b.)   dodatkowe kwalifikacje:
 PREFEROWANE: 
 w zakresie stanowiska na pielęgniarkę oddziałową oddziału chorób wewnętrznych: 

specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego bądź pokrewne,
 w zakresie  stanowiska na położną oddziałową oddziału ginekologiczno - położniczego: 

specjalizacja w  dziedzinie położnictwa bądź neonatologii,
 w zakresie stanowiska na pielęgniarkę oddziałową Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego: specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej, neurologii bądź 
pokrewne, 

c). pełna zdolność do czynności prawnych,

d). umiejętności kierowania zespołem oraz zdolności kierownicze i organizatorskie,

e.) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu składania ofert oraz wskazanie, 
jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie znajdują się na stronie spółki   
www.szpital-mikolow.com.pl 
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KOLEJNE WYBORY – KOLEJNA KADENCJA … 

Hanna Paszko 
Ekspert do spraw Etyki przy NRPiP

W codziennym zabieganiu, zatroskaniu, bacząc, aby pełnione przez nas role rodzin-
ne, zawodowe i społeczne wypełniane były dobrze, bez uszczerbku na  poprawności 
i bez błędów, nie zawsze dostrzegamy, że upływające dni kreślą kolejne lata. Nie-
zmiennie, dzień po dniu, dyżur za dyżurem. Właśnie w tym roku mija kolejna kadencja 
działalności naszego samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Kolejny raz, 
będziemy oceniać to wszystko co udało się zrobić w ciągu minionych czterech lat, bę-
dziemy wskazywać czego nie udało się uzyskać, zrealizować. Będziemy też – patrząc 
w przyszłość, w pełnym zaufaniu, wybierać naszych nowych delegatów. Zawodowych 
POSŁÓW -  reprezentantów, którzy będą mogli w naszym imieniu podejmować ważne 
dla całego środowiska zawodowego decyzje. Po raz kolejny zastanowimy się : kogo 
mamy wybrać ? Kogo obdarzyć zaufaniem ? 

Delegat na Zjazd, członek wybieralnych or-
ganów samorządowych – to, niezmiennie do 
lat, ktoś wyjątkowy! Ktoś (Koleżanka, Kolega)  
komu ufamy, kto będzie nas godnie, z pełną 
świadomością i odpowiedzialnością reprezen-
tował. Pamiętać należy o tym, że ta nadcho-
dząca kadencja, poza pracą bieżącą i rozwią-
zywaniem wielu trudnych zawodowych kwestii, 
tak na szczeblu lokalnym jak i krajowym, bę-
dzie miała wpisane w kalendarz jedno ważne, 
dodatkowe wydarzenie . Tym wydarzeniem 
będzie 25 – lecie samorządu zawodowe-
go ! Niezwykły czas. Aż trudno uwierzyć, że 
w tych uroczystych obchodach wezmą udział 
nasi młodzi zawodowi przedstawiciele, którzy  
rodzili się, gdy tworzono samorząd. Wzrusze-
nie, że mamy młodzież w zawodowej korpora-
cji. Wzruszenie, że bardzo mało tej zawodowej 
młodzieży jest na współczesnym rynku pracy ! 
Zadań do wykonania dużo, wciąż przybywają 
nowe, trudne,  a każda pielęgniarka  ma nadal 
tylko dwie ręce i dwie nogi. 

W zabieganej, nieraz głośnej medialnie 
współczesności, człowiek chory nadal jest taki 
sam, jak przed laty. Oczekuje pielęgniarskie-
go profesjonalizmu oraz chwili pielęgniarskiej 
troski. 

Pielęgniarskiej opieki, niezależnie od wie-
ku, koloru skóry, przynależności do grupy spo-
łecznej, przekonań politycznych i religijnych. 
A przyrzeczenie, będące początkiem kodeksu 

etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położ-
nej,  przypomina ( wciąż tak samo ! ), w punk-
cie trzecim (cyt): „Nieść pomoc każdemu 
człowiekowi bez względu na rasę, wyzna-
nie religijne, narodowość, poglądy poli-
tyczne, stan majątkowy i inne różnice”… 
Umiejętność decydowania, umiejętność argu-
mentowania i przekonywania przeciwników za-
wodowych, do tego, co należy czynić dla dobra 
ludzi, dla dobra zawodowych przedstawicieli i 
samych zawodów - to cechy, które powinni po-
siadać nasi delegaci. Nowa, wyjątkowa kaden-
cja, z całą pewnością będzie kadencją trudnej 
pracy i trudnych decyzji. 

Historia, teraźniejszość i przyszłość, to ele-
menty stanowiące nierozerwalnie zawodową 
jedność i tożsamość. Bez jedności nie ma zro-
zumienia, nie ma rozwoju dla doba przyszłych 
pokoleń. Uważam, że stanie przy prawdzie, 
w obronie zawodowej tożsamości, w obliczu 
zmian społecznych i międzynarodowych i re-
latywizmu moralnego, z całą pewnością, jest 
odwagą etyczną. Może nawet, w niektórych 
okolicznościach, współczesnym heroizmem. 
Dlatego też trzeba i należy doceniać naszych 
zawodowych DELEGATÓW, za każdą pracę, 
każde już wykonane  zadanie, za wypracowa-
ne stanowiska, za konferencje, za promowanie 
zawodu, za wypowiedzi prezentowane w róż-
nych środowiskach, w naszym imieniu. 
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Pielęgniarstwo, tak jak inne dziedziny na-
uki, nieustannie zmienia się, ubogaca, dosko-
nali, nadąża za nowościami i wplata się w re-
alne problemy społeczne w kraju i na świecie. 
Potrzeba wyjątkowej osobistej wrażliwości, 
mocnej postawy etyczno- moralnej,  poszano-
wania godności każdego człowieka (nie tylko 
własnej!), aby w tym bardzo nowoczesnym 
świecie, przepełnionym reklamami i zachęcają-
cymi błyskotkami, z dominującą indywidualną 
rywalizacją, nie zagubić siebie oraz  swojego 
indywidualnego jestestwa. Swojego sumienia. 
Nie zagubić pięknej wrażliwości potrzebnej do 
wykonywania zawodu pielęgniarki. Dlatego du-
żego znaczenia nabierają, właśnie teraz, pyta-
nia o wspólnotę zawodową, o wspólne zawodo-
we cele, o zawodową solidarność i tożsamość. 
Także o to, czy obligatoryjna przynależność do 
samorządu zawodowego, nadal jest zaszczy-
tem czy może ( jak uważają niektórzy), tylko 
niepotrzebną koniecznością? 

- „Zostając pielęgniarką lub położną 
człowiek podejmuje zobowiązanie, by 
przestrzegać wartości i określonych zobo-
wiązań moralnych. (-) Podstawowe cele i 
wartości zawodu pielęgniarki i położnej 
określa kodeks etyczny, którego posta-
nowienia i ich interpretacje stanowią wy-
tyczne zachowań związanych z wykony-
waniem zawodu” / / (G. Rogala –Pawelczyk). 

Współczesne, dobrze wykształcone pielę-
gniarki i położne wiedzą, że nie ma jednej pro-
stej odpowiedzi, w sytuacjach, w których wy-
stępują dylematy etyczne i moralne. Potrzebna 
jest jeszcze  umiejętności rozwiązywania tych-
że dylematów, w możliwie dobry sposób. Za-
danie takie stawiają sobie wykonujący zawód, 
zarządzający, etyczni menadżerowie oraz dele-
gaci – którzy reprezentują całą grupę zawodo-
wą, przez cztery lata kadencji. 

-  „Jest dobro pacjenta, ale jest także 
dobro pielęgniarki. Musimy pamiętać, że 
etyka, to przede wszystkim etyka zdro-
wego rozsądku. Zdrowy rozsądek nakazu-
je, żeby przyjść na dyżur wyspanym, nie 
tylko ze względu na dobro pacjenta, ale 
także ze względu na swoje dobro. Trze-
ba tę równowagę zachować. Heroizm i 
tak zaistnieje, bo to jest niemożliwe, żeby 
nie zaistniał, tylko etyka musi, tak jak i 
zdrowy rozsądek mówić o tym, że cnota 
leży w złotym środku. (- ) Istotne jest by 

pielęgniarka kiedy jest sama z pacjentem 
i ma w pacjencie nie tylko chorego, ale 
także potencjalnego oskarżyciela, miała 
wewnętrzne przekonanie, iż postępuje 
właściwie.” / / . Ks. prof.Tischner 

Respektowanie praw, trwanie przy prawdzie 
i sprawiedliwości, trwanie w postawie zgodnej 
ze swoim sumienia wymaga od pielęgniarki i 
od położnej, rozwagi i odwagi. Tej nieskazitel-
nej, jednoznacznej, którą niektórzy badacze 
próbują nazywać współczesnym heroizmem. 
Wiele lat temu  Platon  podnosił sprawiedli-
wość na wyżyny ludzkiego działania.  Uważał, 
że sprawiedliwie postępuje tylko ten człowiek, 
który jest do tego zdolny. Czyli taki, który po-
trafi w odpowiedniej harmonii utrzymać, nie-
zależnie od okoliczności, trzy części składowe 
swojej osobowości: 

1). mądrość – dawaną przez rozum; 

2). odwagę – płynącą ze sfery, gdzie rodzą 
się ludzkie pasje; 

3). opanowanie – które sprawuje władzę nad 
pożądaniem. 

   Platon uważał, że nikt nie będzie spra-
wiedliwym, jeśli nie będzie miał osobistej we-
wnętrznej harmonii mądrości, odwagi i opano-
wania.[ 3 ]. 

Tych wszystkich cech potrzeba współcze-
snym pielęgniarkom i położnym, na każdym 
stanowisku pracy. Także, naszym nowym DE-
LEGATOM. Jestem głęboko przekonana, że tak 
jak wcześniej, tak i teraz, przedstawiciele całej  
naszej korporacji zawodowej  poradzą sobie z 
nowymi zadaniami. A nadchodząca, nowa ka-
dencja samorządu zawodowego pielęgniarek i 
położnych, wzmocni zawodową jedność i toż-
samość. 

LITERATURA : 
1.Grażyna Rogala – Pawelczyk, Materiały 

konferencyjne konferencji : „Wartości moral-
ne, etyczne i odpowiedzialność zawodowa w 
pracy pielęgniarki i położnej „,Warszawa, 3 – 
kwietnia 2006r . 

2.Ks. prof. J. Tischner, O kodeksie etyki pie-
lęgniarek i położnych, Biuletyn Komisji Prawa 
i Legislacji NRPiP, Warszawa, II Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych 2 – 4 grudzień 1995r. 

3.Vardy Peter, Grosch Paul, Etyka . Wyd. 
ZYZK i S – KA, Poznań 2010r. 
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Dostępy naczyniowe  
stosowane w hemodializie

Część I Cewniki naczyniowe  

mgr Anna Janus 
specjalista piel. nefrologicznego, 
przewodnicząca zespołu ds pielęgniarstwa 
nefrologicznego przy ORPiP w Katowicach, 
członek zarządu Pol.Tow. Piel. Nefrologicznych 
Fresenius NephdroCare Zabrze

Upowszechnienie terapii nerkozastępczej w dużej mierze zależne było od wy-
tworzenia stałego dostępu naczyniowego. Przełomowym okresem, który umoż-
liwił rozwój dializoterapii, były lata sześćdziesiąte XX wieku, kiedy to Quin-
ton, Dillard i Scribner zastosowali przetokę zewnętrzną, Shaldon wprowadził 
cewniki naczyniowe, a Brescii, Cimino, Appela i Hurwicha przedstawili prekursor-
ską pracę opisującą wykorzystanie dla potrzeb dializoterapii przetoki tętniczo-żylnej  
w okolicy nadgarstka W obecnej chwili  wykorzystuje się cewniki naczyniowe  (czasowe 
 i tunelizowane) zakładane do żył centralnych i przetoki tętniczo-żylne z wykorzysta-
niem naczyń własnych lub protez naczyniowych.

Początkowo ograniczona ilość ośrodków ne-
frologicznych pozwalała na objęcie leczeniem 
dializami tylko młodych pacjentów z Przewle-
kłą Chorobą Nerek  i nieobciążonych innymi 
schorzeniami klinicznymi. Narastająca, wraz z 
początkiem XXI wieku, liczba nowopowstałych 
ośrodków dializacyjnych, pozwoliła na objęcie 
terapią nerkozastępczą szerszej grupy cho-
rych. Obecnie największy odsetek dializowa-
nych pacjentów stanowią chorzy z nefropatią 
cukrzycową, którzy jeszcze nie tak dawno  nie 
mogli być objęci terapią nerkozastępczą. 

Zmniejszenie ograniczeń w kwalifikacji  pa-
cjentów do terapii nerkozastępczej stawia 
przed pielęgniarkami nowe wymagania.  Pro-
blemy z wytworzeniem adekwatnego dostępu 
naczyniowego często stają się przyczyną fru-
stracji i lęku pacjenta oraz wymagają wyjąt-
kowej sprawności manualnej od  pielęgniarki 
przeprowadzającej zabieg hemodializy.  Uzy-
skany akces naczyniowy nierzadko stanowi 
„ostatnią deskę ratunku” dla życia pacjenta. 
Wzrasta zatem  znaczenie edukacji terapeu-
tycznej . Aby  zapewnić chorym kompleksowe 
nauczanie i uzmysłowić znaczenie samopiele-
gnacji konieczna jest znajomość zasad  opieki 
nad stosowanymi dostępami.  

Najbardziej adekwatnym dostępem naczy-
niowym jest oczywiście  przetoka z naczyń 
własnym. Charakteryzuje się ona najmniejszą 
liczbą powikłań i najdłuższym okresem prze-
życia.  Niestety coraz częściej stan  kliniczny 
naczyń pacjentów rozpoczynających leczenie 
nerkozastępcze  uniemożliwia założenie zespo-
lenia tętniczo żylnego. Dostępem z wyboru po-
zostaje najczęściej cewnik.

Wskazaniem do założenia cewnika są:

• Ostre uszkodzenie nerek wymagające le-
czenia nerkozastępczego.

• Przewlekła choroba nerek wymagająca 
nagłego rozpoczęcia terapii dializami u 
chorych, którzy nie mają wytworzonej 
przetoki. 

• Utrata dotychczas stosowanego  dostępu 
naczyniowego 

• Dializa otrzewnowa- stany wymagające 
wspomagania leczenia hemodializami

• Plazmafereza
• Hemoperfuzja
 
Cewnik jest elastyczną rurką wykonaną 

z gumy silikonowej, który posiada 2 kanały 
umożliwiające podłączenie dializy.  Nie zale-
ca się do powszechnego stosowania cewników 
czasowych, bowiem wiąże się to z  częstym ry-
zykiem  posocznicy, a  pośrednio ze wzrostem 
śmiertelności. Częstym powikłaniem są także 
zakrzepice i zwężenia uniemożliwiające póź-
niejsze założenie zespolenia tętniczo- żylnego.     
Standardem powinno być zakładanie cewnika 
tunlizowanego z mufką z uwagi na mniejsze 
ryzyko występowania  powikłań infekcyjnych 
.Cewnik permanentny, wprowadzany zostaje 
do  dużego naczynia żylnego, w celu uzyska-
nia przepływu krwi w aparacie ≥300 ml/min 
w ciągu pierwszych 60 min. Charakteryzuje go 
obecność dakronowej mufki, która zrastając 
się z tkanką podskórną  pacjenta stanowi ba-
rierę dla drobnoustrojów, a dzięki odpowied-
niej pielęgnacji umożliwia długie użytkowanie. 

mgr Ewa Majda 
członek Pol. Tow. Piel. Nefrologicznych, członek  

Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego  
przy ORPIP Katowice, 

 Nefrolux Dąbrowa Górnicza
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Zdjęcie I Porównanie cewników stosowa-
nych w hemodializie 

Edukacja terapeutyczna chorych  z za-
łożonym cewnikiem dializacyjnym powin-
na obejmować :
 Zalecenia dotyczące przestrzegania zasad 

higienicznych, 
• Codzienna kąpiel całego ciała najlepiej 

pod prysznicem. Zaleca się unikania mo-
czenia opatrunku. Najlepiej zastosować 
na czas trwania kąpieli opatrunek typu 
Safe-derm, Defmafoil, Tegaderm itp. Ką-
piel najlepiej zaplanować bezpośrednio 
przed wyjazdem na stację dializ.

• Codzienna zmiana bielizny osobistej.
• Podczas zabiegu hemodializy stoso-

wać odzież przeznaczoną wyłącznie do 
tego celu, najlepiej zapinaną z przo-
du, co zapobiega kontaminacji cewni-
ka. Do każdego zabiegu powinno się 
stosować świeżo wyprane ubranie.  
W przypadku dużego zabrudzenia zaleca 
się przyjazd do macierzystego ośrodka 
dializ.  

• Zakaz kąpieli we wszelkich akwenach 
wodnych. 

 Wskazówki dotyczące samoobserwacji  w 
kierunku objawów mogących świadczyć  
o rozwijającym się stanie zapalnym tj.: ból, 
zaczerwienienie, obrzęk, wyciek ropny. 
• Kontrola temperatury ciała przed każdym 

zabiegiem
• Zgłaszanie dolegliwości typu ból, wyciek 

z tunelu, 
• Nie zaleca się stosowania jakichkolwiek 

maści na okolicę cewnika bez uzgodnie-
nia tego z personelem ośrodka dializ.   

 Szybki kontakt z ośrodkiem dializ w przy-
padku podejrzenia mechanicznego uszko-
dzenia cewnika tj.: pęknięcia, uszkodzenie 
korków lub zacisków.

Nie zaleca się, aby pacjenci naruszali 
ciągłość opatrunku wykonanego na stacji 
dializ podczas zabiegu.

Współudział pacjenta i sposób pielęgnacji 
mają znaczący wpływ na częstość problemów 
pojawiających się w trakcie ich użytkowania 
Zaletą cewników dializacyjnych jest możliwość 
praktycznie natychmiastowego wykorzystania, 
jednak ich stosowanie wiąże się z licznymi pro-
blemami. Do najważniejszych należą powikła-
nia infekcyjne, dysfunkcja oraz uszkodzenia 
mechaniczne.

Bezpośrednio po założeniu cewnika 
permanentnego  pacjent wymaga wzmo-
żonej opieki pielęgniarskiej, a do zadań 
pielęgniarki w tym okresie należy:

• Intensywna  obserwacja, która polega 
na kontroli  parametrów życiowych (CTK, 
AS, temperatura ciała) oraz obserwacji w 
kierunku takich objawów jak duszność, 
krwioplucie, przyspieszony czy świszczą-
cy oddech. W razie potrzeby należy roz-
ważyć podanie  środka przeciwbólowego. 

• Zapobieganie stanom odwodnienia skut-
kujące  obniżeniem ciśnienia tętniczego, co  
w konsekwencji może prowadzić do  dys-
funkcji cewnika.  

• Obserwacja miejsca wprowadzenia cew-
nika pod kątem krwawienia, zaczerwie-
nienia, ocieplenia, bólu i obrzęku oraz 
obserwacja szyi pod kątem powiększania 
jej obwodu.

Pierwszy zabieg hemodializy można wykonać 
dopiero po  otrzymaniu od lekarza informacji  
o prawidłowym  położeniu cewnika. Ocenę do-
konuje się w  obrazie RTG, a wynik badania 
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powinien zostać  odnotowany w dokumentacji 
pacjenta.  Rekomenduje się, aby szwy górne 
usuwać ok 10 doby, natomiast te przy tunelu 
ok 14 doby.  

Cewnik do hemodializy powinien ob-
sługiwać tylko doświadczony per-
sonel stacji dializ. Nie zaleca się, 

aby stosować cewnik w innym celu 
niż wykonanie zabiegu dializy.

Opieka pielęgniarska nad cewnikiem per-
manentnym w trakcie zabiegu hemodiali-
zy obejmuje:
	Przygotowanie cewnika permanentnego 

do użycia. Ocena wzrokowa, doko-
nana przez doświadczoną pielęgniarkę, 
pod kątem powikłań infekcyjnych lub 
uszkodzeń mechanicznych.

	Egzekwowanie zakładania specjalnej 
odzieży na czas zabiegu, oraz jej regu-
larna zmiana.

	Zastosowanie pozycji leżącej mającej 
chronić chorego przed możliwością po-
wstania zatoru powietrznego. 

	Przestrzeganie zasad aseptyki (jałowe 
rękawiczki, jałowy materiał opatrunko-
wy, jałowy sprzęt jednorazowy)

	Stosowanie maseczek na twarz pacjenta 
i pielęgniarki podczas manipulacji przy 
cewniku. Zadbać należy o wyrobienie u 
chorego nawyku prawidłowego zakłada-
nia maseczki ochronnej ( tak by  dokład-
nie zakrywała otwory nosowe).  

	Stworzenie obszaru jałowego przed 
otwarciem kanałów cewnika. 

	Kontrola połączenia gałązek cewnika z 
drenami, obserwacja szczelności połą-
czenia.

	Zachowanie zasad aseptyki  i antysepty-
ki  w przypadku konieczności manipulacji 
przy cewniku podczas trwania zabiegu.

	Kontrola ciśnień w układzie drenów. O 
nieprawidłowości stwierdza obecność  
w pierwszych 60 minutach zabiegu ci-
śnienie tętnicze niższe od wartości -250 
mm Hg oraz żylne wyższe od wartości 
250 mm Hg. 

	Podczas trwania zabiegu stałe monitoro-
wanie parametrów życiowych pacjenta.

Prawidłowe postępowanie po zabiegu he-
modializy obejmuje wytyczne takie jak:
	Powolne (1 ml/3 sekundy) przepłukiwa-

nie każdej gałązki cewnika NaCl 0,9%  
w ilości 20 ml

	Powolne (1 ml/3 sekundy) wypełnia-
nie zalecanym antykoagulantem każdej 
gałązki cewnika wg ustalonej procedury

	Stosowanie do zabezpieczenia gałązek 
cewnika jałowych koreczków.

	W przypadku infekcji odcewnikowej sto-
sowanie antybiotykoterapii wg ustalonej 
procedury. Mimo, iż do dnia dzisiejszego 
nie powstały standardy zalecające regu-
larne badanie krwi na obecność bakterii, 
to z praktycznego punktu widzenia kon-
trola posiewu krwi co 3-4 tyg. skutecznie 
przeciwdziałaby  wystąpieniu groźnych 
powikłań infekcyjnych.

	Do wypełniania kanałów zaleca się sto-
sowanie środków o działaniu nie tylko 
przeciwzakrzepowym, ale takich które 
zmniejszają ryzyko powstawania we-
wnątrz światła cewnika trudno usuwal-
nego biofilmu.  

	Prowadzenie specjalnej dokumentacji 
obserwacji stosowanych dostępów na-
czyniowych. 

	Szybka reakcja w przypadku wystąpienia 
objawów świadczących o niedrożności , 
zgłoszenie problemu lekarzowi dyżurne-
mu.
Niedrożność  akcesu naczyniowe można 
podejrzewać w przypadku wystąpienia 
parametrów takich jak:
	Osiągalny przepływ krwi niższy niż 

300 ml/min.
	Wartość ciśnienia tętniczego w ukła-

dzie drenów niższe lub równe – 250 
mmHg

	Wartość ciśnienia żylnego większa niż 
250 mmHg 

	Niski wskaźnik wydializowania mocz-
nika < 1,2

	Brak możliwości swobodnej aspiracji.
	Częste alarmy ciśnień  w układzie wy-

magające repozycji lub płukania cew-
nika.

W podsumowaniu należałoby podkreślić wy-
jątkowo ważną rolę pielęgniarki dializacyjnej  
w pracy z pacjentem dializowanym. Stan wie-
dzy personelu zajmującego się edukacją cho-
rego wpływa pośrednio na okres  żywotności 
dostępu naczyniowego.  Fachowość    i umie-
jętne korzystanie z dostępu naczyniowego 
przez personel pielęgniarski częstokroć decy-
duje o dalszym jego  losie. Adekwatna eduka-
cja pacjenta przyczynia się do podejmowania 
przez chorego działań samopielęgnacyjnych. 
Współczesne pielęgniarstwo nefrologicz-
ne wymaga zatem od pielęgniarki dializa-
cyjnej ciągłej permanentnej edukacji a rola 
edukatora znacząco przybiera kluczową rolę  
w pracy z pacjentem.
Literatura u autorek.
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V Kongres PTLR 2015

W dniach 3-5 września 2015 roku odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, 
temat przewodni „Przez naukę i praktykę do leczenia ran”. Celem było podkreślenie potrzeby 
ciągłych poszukiwań nowych technologii i metod leczenia ran oraz konieczność prowadzenia 
nieprzerwanej interdyscyplinarnej edukacji wszystkich specjalistów zajmujących się szeroko 
pojętą problematyką leczenia ran.  

Otwarcia Kongresu dokonał dr hab. n. med. Ma-
ciej Sopata, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. n. med. 
Marek Kucharzewski - O leczeniu ran na prze-
strzeni wieków – W prezentacji podkreślił, iż pew-
ne osiągnięcia w leczeniu ran pojawiły się jeszcze 
na długo przed rozwojem cywilizacji starożytnych, 
doceniany był już miód a sproszkowany malachit 
stosowany był jako środek antyseptyczny, nato-
miast tłuszcz zwierzęcy tworzył barierę przed drob-
noustrojami ze środowiska zewnętrznego.  

Pokrótce pragnę przybliżyć część niezmiernie cie-
kawych wystąpień: 

Zalecenia/wytyczne Polskiego Towarzystwa Le-
czenia Ran w zakresie diagnostyki i leczenia ze-
społu stopy cukrzycowej w 2015 roku bazują na 
najnowszych rekomendacjach Międzynarodowej 
Grupy Roboczej do spraw Zespołu Stopy Cukrzy-
cowej (IWGDF) uwzględniając lokalne możliwości 
postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. 
Zalecenia przygotował zespół ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny, ponieważ zespół stopy cukrzy-
cowej jest problemem interdyscyplinarnym i wyma-
ga różnokierunkowego podejścia. Z tego powodu 
zalecenia kierowane są do przedstawicieli wszyst-
kich zawodów medycznych, których przedstawi-
ciele będą podejmować się pracy z pacjentem z 
ZSC: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy, 
edukatorzy, technicy ortopedyczni. W zaleceniach 
szczególny nacisk kładziony jest na: diagnostykę, 
ocenę nasilenia cech stanu zapalnego, leczenie sta-
nów zapalnych, w tym wybór optymalnego sposobu 
leczenia, zasady opracowania rany w ZSC. Szacuje 
się, że co 20 sekund jedna osoba na świecie traci 
kończynę dolną z powodu cukrzycy.  Rokowanie u 
pacjentów poddanych amputacji jest złe – odsetek 
zgonów w tej grupie wynosi 5-17%. ZSC jest czę-
sto rozpoznawany zbyt późno a przyczyną jest brak 
staranności w prowadzeniu badan przesiewowych. 

Szeroko omówiona została terapia podciśnienio-
wa (NPWT) i jej możliwości by ograniczyć rozległość 
amputacji w zespole stopy cukrzycowej. 

NPWT to skrót od ang. wyrażenia Negative Pres-
sure Wound Therapy oznaczającego: leczenie ran 
podciśnieniem. W trakcie zastosowania systemu 
NPWT podciśnienie jest aplikowane do otoczenia za-
mkniętych i wilgotnych ran, co z kolei przyspiesza 
ziarninowanie rany.

Przedstawiono badania dotyczące: owrzodzenia 
o etiologii tętniczej oraz owrzodzenia żylne.

Pokazano pomocne narzędzie oceniające chorych 
z niedokrwieniem - Klasyfikacja WIfI –  ten jednolity 
system klasyfikacji może pozwolić na względną oce-
nę skuteczności podejmowanych działań ogólnych i 
miejscowych.

Niezmiernie ciekawa sesją była sesja inte-
raktywna -Leczenie ran w teorii i praktyce - oma-
wiano problemy, które zostawały poddane głoso-
waniu słuchaczy, co umożliwiło wyjaśnienie wielu 
spornych kwestii i obalenie niektórych stereotypów. 

Przedstawiono doświadczenia własne: Leczenie 
ran w polskim systemie opieki zdrowotnej – Lecze-
nie ran w ramach hospitalizacji – prezentacja danych 
za 2014 r., problemy kodowania: słowniki procedur 
(IC D-9) oraz chorób i problemów zdrowotnych (IC 
D-10). Możliwości rozliczeniowe leczenia ran w sys-
temach finansowania świadczeń

Wpływ zmiany flory bakteryjnej przed i po za-
stosowaniu larw Lucilia sericata w grupie chorych z 
owrzodzeniami stóp w przebiegu cukrzycy – przed-
stawiony został problem związany opornością bak-
terii na stosowane antybiotyki, po zastosowaniu te-
rapii larwalnej pokazano proces gojenia rany. 

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat no-
woczesnego leczenia ran -  badania przeprowadzone 
ukazują iż wiedza merytoryczna pielęgniarek i zna-
jomość specjalistycznych opatrunków jest niewy-
starczająca do samodzielnego pielęgnowania ran. 
Leczenie ran w dużej części placówek służby zdrowia 
jest niezgodne z wytycznymi PTLR i nowoczesnymi 
modelami leczenia ran. 

Najnowsze osiągnięcia naukowo-badawczych w 
zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną 
przewlekłą zainicjowały dyskusje merytoryczne i 
wymianę doświadczeń, wspólne spotkanie było źró-
dłem cennej informacji naukowej oraz dało możli-
wość wspólnej wymiany poglądów i twórczej dys-
kusji merytorycznej, a także wzajemnej integracji 
środowiska skupionego na tak trudnej problematy-
ce, jaką jest leczenie ran. 

Na zakończenie wspomnę, że zapewne nie bez 
znaczenia jest wybranie miejsca konferencji. Pod 
koniec XVII w. w Karpaczu było 57 domostw, gdzie 
w aż 40 mieszkali zielarze-laboranci. Z tego powodu 
Karpacz nazywany był Wsią Aptekarzy. Przy budyn-
ku takiego gospodarstwa znajdował się przydomowy 
ogródek roślin leczniczych. W 1700 roku zielarze z 
Karpacza i okolic utworzyli cech zielarzy. Najczęściej 
wiedza przekazywana była w pełnej tajemnicy człon-
kom rodziny i przechodziła z pokolenia na pokolenie.  
W XVIII w. zielarze w Karpaczu wytwarzali ponad 
200 różnych specyfików i tu należy wymienić: Na-
lewka z arniki górskiej stosowana była jako środek 
przeciwbólowy i przeciwzapalny w zaburzeniach 
pracy układu trawiennego, a także zewnętrznie przy 
stłuczeniach, odmrożeniach i otwartych ranach. 

mgr Zofia Prażak  
Specjalista do spraw epidemiologii  

SP SK im. A. Mielęckiego 
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kondo l e n c j e

„ Śmierć jest zawsze punktualna , 
Ale nigdy nie w porę”

 Wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci Ojca  

Koleżance Zuzannie Poloczek 
łącząc się w smutku i żalu  składają  

 Pielęgniarka Oddziałowa 
wraz z koleżankami z Oddziału Urologicznego 

Gliwickiego Centrum Medycznego w Gliwicach

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość,  
to nieśmiertelność”

Wyrazy współczucia Pani Katarzynie Pikul 
z powodu śmierci Taty składają 

koleżanki z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 
 w Sosnowcu wraz z Pełnomocnikiem

„Nie czas jest nam dany ale chwila” 
Pielęgniarce Beacie Latusek  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka  

Oddziałowa i cały zespół Pielęgniarski
Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

MEGREZ Sp. z o.o. Tychy

Pani Karinie Segiet wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy 

składają pielęgniarki i Położne Usługi Medyczne  
„Śródmieście” sp z.o.o 

w Tarnowskich Górach wraz z Pełnomocnikiem 

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku,  
w trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą

Wyrazy  głębokiego  współczu-
cia  z powodu śmierci Mamy

  naszej Koleżance Ewie Prachniak  
składa personel Oddziału Nefrologii,

Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  
SPSK-M SUM Katowice

„Życie to prolog
Śmierć jest początkiem nie końcem
Miłość jest nieśmiertelna”

Pielęgniarce Barbarze Trzepatowskiej
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

składają Naczelna Pielęgniarka, Zastępca Naczelnej  
Pielęgniarki, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  

Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu,  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej  

i Onkologicznej, Kierownik Poradni Specjalistycznych, 
cały zespół pielęgniarski  MEGREZ Sp. z o.o. Tychy

„Ludzie ,których kochamy  zostają z nami na zawsze, 
bo zostawili ślad w naszych sercach”

Wyrazy szczerego współczucia po stracie Mamy
Pielęgniarce   Zosi Olszewskiej składa  

Personel Oddziału Onkologii Klinicznej i Otolaryngologii  
Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy 

Pani Danucie Pańczyszyn
składa personel Centrum Medycznego „

Eko-Prof-Med”Sp.z o.o.  
w Miasteczku Śląskim wraz z Pełnomocnikiem

”Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci „ 
Wyrazy głębokiego współczucia  
Koleżance Beacie Majewskiej  

z powodu śmierci Taty składają Koleżanki  
pielęgniarki oraz Pracownicy UCOiO  Sp Szpitala 
Klinicznego Śum W Katowicach Ul. Ceglana 35

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”
Pani Grażynie Sajewicz Członkowi Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
wyrazy współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci Mamy 
składa Przewodnicząca i Członkowie  ORPIP   

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej oso-
bie pozostaje w sercach na zawsze „

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Koleżanki Krukowiecka - Piechura Ga-

briela z powodu śmierci Taty  składają 
koleżanki pielęgniarki oraz pracownicy UCOiO Sp 

Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach ul.Ceglana 35

„Życie przemija, jednak pamięć o kocha-
nej osobie pozostaje w sercach na zawsze „

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki  
Krukowiecka - Piechura Gabriela z powodu 

 śmierci Taty  składają koleżanki pielęgniarki oraz pra-
cownicy UCOiO Sp Szpitala Klinicznego 

 ŚUM w Katowicach ul.Ceglana 35

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
Koleżance Małgorzacie Świerk 

wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 
z powodu śmierci Taty  składają Naczelna Pielęgniarka  

oraz pielęgniarki i położne  
WSP S.A. im. B. Hagera w Tarnowskich Górach
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Ewa Antonina Molka 
urodzona w 1972 roku. 
Pielęgniarka. Absolwentka Śląskiej Akademii 
Medycznej.  
Specjalistka pielęgniarstwa 
kardiologicznego, doktor nauk medycznych. 
Wieloletnia dyrektor działu szkoleń w 
ośrodku specjalizującym się w kształceniu 
podyplomowym pielęgniarek i położnych. 
Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa i 
Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, przez dwie kadencje 
sprawowała mandat członka Zarządu 
Oddziału Katowickiego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. 
Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych, Zastępca Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 
Od 2012 roku Redaktor Naczelna 
kwartalnika „Pielęgniarstwo Specjalistyczne”. 
Mama 4 dzieci.

Beata Moroń  
- Kandydatka na posła do Sejmu RP. 

 Polskie Stronnictwo Ludowe 
-  Lista Nr 5, miejsce nr 4.

Wykształcenie wyższe.
Przez 20 lat pracowałam przy łóżku chorego - 
jako pielęgniarka odcinkowa,  później zabiegowa. 
Obecnie pełnię funkcje Kierownika Działu Orga-
nizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych w   
Zespole  Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach   
Sp. z o. o.
Od 2000 roku aktywnie działam w Zakładowej Or-
ganizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych który funk-
cjonował przy Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.  
Po fali przekształceń w szpitalu kontynuuję dal-
szą działalność w Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej OZZPiP w Tychach  która powstała na bazie rozpadającego się szpitala i po-
działu w wyniku Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w 2012r. Przez cały ten okres 
jako Przewodnicząca wraz z Zarządem Organizacji  prowadziłam intensywne prace by 
nie dopuścić do podziału szpitala, niestety stało się inaczej.  Wraz z Zarządem Organiza-
cji  aktywnie uczestniczyłam w fali przekształceń jako strona społeczna reprezentująca 
pracowników.  Członkowie naszej organizacji obdarzyli mnie zaufaniem udzielając mi 
pełnomocnictwa do reprezentowania ich interesów w Sądzie Pracy. Prowadziłam ok 1500 
postępowań sądowych uzyskując pozytywne wyroki.



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2015 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
07.01.2015 r. 18.03.2015 r. 20.05.2015 r. 29.07.2015 r. 30.09.2015 r. 02.12.2015 r.
21.01.2015 r. 01.04.2015 r. 03.06.2015 r 05.08.2015 r. 07.10.2015 r. 16.12.2015 r
04.02.2015 r. 15.04.2015 r 17.06.2015 r. 19.08.2015 r. 21.10.2015 r.
18.02.2015 r. 29.04.2015 r. 01.07.2015 r. 02.09.2015 r 04.11.2015 r.
04.03.2015 r. 06.05.2015 r. 15.07.2015 r. 16.09.2015 r. 18.11.2015 r

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

14.01.2015 r. 25.03.2015 r 10.06.2015 r. 26.08.2015 r. 25.11.2015 r
28.01.2015 r. 08.04.2015 r 24.06.2015 r. 09.09.2015 r. 09.12.2015 r
11.02.2015 r. 22.04.2015 r 08.07.2015 r 23.09.2015 r
25.02.2015 r. 13.05.2015 r. 22.07.2015 r 14.10.2015 r
11.03.2015 r 27.05.2015 r. 12.08.2015 r. 28.10.2015 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


