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BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w ELBLĄGU 
wydawany przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego pielęgniarek                   

i położnych. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 
 

WYDAWCA: 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 

ul. Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg 
tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93  

 
Adresy poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

 
Adres poczty elektronicznej Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu: szkolenia.izbaelb@wp.pl 

 

Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: izbaelb.listy@wp.pl   

                                                          
Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 

 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacje na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby 
udzielają:   
 

mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 11.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00  
 

Elżbieta FAŁKOWSKA – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Dyżury w biurze izby: 
- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  
 

mgr Barbara KARDASZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     
Dyżury w biurze izby: 
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
- czwartki   godz. 15.00 – 17.00  
 

mgr Celina DZIUBA – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                        
Dyżur w biurze izby:                                                                                                                                                 
- wtorki w godz. 15.00 – 17.00 
                       

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      
mgr Regina ZIMNOCH wraz z Zastępcami ORzOZ pełni dyżur w biurze izby przyjmując interesantów                     
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 
 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   
mgr Zofia KASPROWICZ wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Bożeną MACHURA pełnią dyżur                             
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 

 

Biuletyn redaguje Komisja Informacyjna w składzie: Przewodnicząca - Barbara Kardasz , Członkowie: Marzena Sobczak,                            
Halina Nowik,  Teresa Piekarz, Monika Kaśkiewicz, Aleksandra Balkiewicz, Zofia Kasprowicz oraz Regina Zimnoch.  
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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XXIII Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

XXIII Zjazd Delegatów  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu rozpocznie się           
w dniu 29 marca 2014 r. o godz. 10.00,                                                                          

w auli Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblagu                                  
przy ulicy Królewieckiej 128. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

mgr Halina Nowik 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP… 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy 
 
Za nami kolejny wspólny rok.  
Znajdujemy się na półmetku VI kadencji działalności naszego 
samorządu. Dobrym momentem do podsumowania pracy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu jest, jak co roku Okręgowy 
Zjazd, który w 2014 roku odbędzie się 29 marca o godzinie 10.00                  
w auli Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu przy ulicy 
Królewieckiej 128. 

 

Szanowni Delegaci, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału  
w obradach XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 
 

Pragnę przypomnieć, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych Okręgowy Zjazd jest najwyższym organem Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Podejmuje on uchwały w sprawach zasad gospodarki finansowej 
izby oraz uchwala roczny budżet, rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności 
okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika oraz 
podejmuje uchwały  w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych 
sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby. 
 

Wyciąg z Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
§ 4. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu. 
2. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie osobiście. 
§ 5.1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd podejmuje uchwały. 
Okręgowy zjazd może podejmować uchwały również w innych sprawach, chyba, że 
Regulamin będzie przewidywał, iż w sprawie tego rodzaju okręgowy zjazd podejmuje decyzje 
w innej formie (rezolucji, stanowiska, deklaracji, apelu itp.). 
2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie 
Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
3. W przypadku braku quorum ponowny termin zjazdu ustala okręgowa rada, przy czym 
termin ten nie może przypaść później niż 2 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie po 
pierwszym terminie zjazdu. 
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. 
 
Wszystkim Delegatom i uczestnikom zjazdu życzę owocnych obrad 

Na zakończenie w imieniu własnym i Okręgowej Rady pragnę na początku nowego roku 
złożyć Państwu życzenia, aby ten rok obfitował w pomyślność, przyniósł spełnienie marzeń i 
dał stabilizację. Życzę także solidarności zawodowej, która jest nam niezbędna do osiągnięcia 
założonych wspólnych celów. 

(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu 
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AKTUALNOŚCI 
 

Nowe akty prawne – sprawdź www.mz.gov.pl 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym                                            
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie 
procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami 
ratownictwa medycznego 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 
mieszanin 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, 
przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii 
Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie badań lekarskich i 
psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego 
czynności  z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej                           
i leczenia uzależnień 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. 
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AKTUALNOŚCI 
 

Nowe akty prawne – sprawdź www.mz.gov.pl 
 

ROPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru 
wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego 
 

ROPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Dz.U. 2013 poz. 1562  
 

W dniu 12 grudnia 2013 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Powyższe rozporządzenie wprowadza 
nowy wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,                               
w których może być prowadzona specjalizacja oraz kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych. 
Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. 
 

Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia specjalizacje dla pielęgniarek będą prowadzone                       
w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: 
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
2) chirurgicznego; 
3) geriatrycznego; 
4) internistycznego; 
5) onkologicznego; 
6) operacyjnego; 
7) opieki długoterminowej; 
8) opieki paliatywnej; 
9) pediatrycznego; 
10) psychiatrycznego; 
11) ratunkowego; 
12) rodzinnego. 
 

Ponadto dla pielęgniarek będzie prowadzona także specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie                 
w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących. 
 

Z kolei dla położnych będą prowadzone specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-
położniczego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 
 

Jednocześnie dla pielęgniarek i położnych będzie prowadzona specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz pielęgniarstwa neonatologicznego. 
 

W myśl zapisów ww. rozporządzenia dla pielęgniarek będą prowadzone kursy kwalifikacyjne                           
w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: 
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
2) chirurgicznego; 
3) diabetologicznego; 
4) geriatrycznego; 
5) internistycznego; 
6) kardiologicznego; 
7) nefrologicznego z dializoterapią; 
8) neonatologicznego; 
9) neurologicznego; 
10) onkologicznego; 
11) operacyjnego; 
12) opieki długoterminowej; 
13) opieki paliatywnej; 



7 

 

AKTUALNOŚCI 
 

Nowe akty prawne – sprawdź www.mz.gov.pl 
 
14) pediatrycznego; 
15) psychiatrycznego; 
16) ratunkowego; 
17) rodzinnego; 
18) środowiska nauczania i wychowania; 
19) transplantacyjnego. 
Ponadto dla pielęgniarek będzie prowadzony także kurs kwalifikacyjny w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących. 
 

Z kolei dla położnych będą prowadzone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego oraz rodzinnego. 
 

Jednocześnie dla pielęgniarek i położnych będzie prowadzony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie limitów 
miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwot dofinansowania jednego 
miejsca szkoleniowego w 2014 r. 
 

Limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2014 r. 
wynosi 1850. 
 
Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się                                          
w 2014 r. wynosi nie więcej niż 4337 zł 
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych                         
i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w 
sprawie IMI”). 
 
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014  
 

Największe zmiany dotyczą katalogu osób, którym szczególnie zalecane są szczepionki przeciw 
grypie, natomiast brak zmian w zakresie zwiększenia dostępności do szczepień przeciwko 
pneumokokom.  
Wśród wprowadzonych zmian pojawiło się dodatkowe zastrzeżenie przy przeprowadzaniu 
obowiązkowych szczepień na tężec i błonicę. Ponadto w zakresie szczepień zalecanych rozszerzono 
katalog osób, którym zaleca się szczepienia przeciwko WZW typu B   - o przewlekle chorych o 
wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych 
immunosupresyjnie, chorych z cukrzycą oraz pacjentów dializowanych. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Stanowisko Nr 3 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

 

Prezydium NRPiP wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów w/w rozporządzenia 
dotyczącego pominięcia stanowiska pielęgniarki w wykazie osób uprawnionych do realizacji 
świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego. Powyższy zapis spowoduje zmianę 
stanowiska pielęgniarki na pomoc dentystyczną, co skutkować będzie degradacją zawodową 
znacznej grupy pielęgniarek od lat wykonujących zawód w placówkach stomatologicznych 
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych widząc zagrożenie dla pozycji zawodowej  
i ekonomicznej pielęgniarek realizujących świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego 
zgłaszała uwagi do projektu rozporządzenia wnioskując o utrzymanie realizacji świadczeń 
również przez pielęgniarki. 
 

Należy podkreślić, iż zatrudnione tam pielęgniarki posiadają doświadczenie, wieloletni staż 
pracy na danym stanowisku oraz wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób 
odpowiedzialny, prezentując dużą wiedzę w tej dziedzinie. 
 

Uważamy, że po raz kolejny opinie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostały 
zlekceważone przez decydentów.  
 

Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowych możliwości wykonywania zadań  
w zakresie leczenia stomatologicznego przez pielęgniarki poprzez zmianę zapisów w/w 
rozporządzenia i umieszczenie w wykazie pozostały personel „stanowiska pielęgniarki z 2 
letnim doświadczeniem w wykonywaniu świadczeń stomatologicznych”.  
 

Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP 
         Joanna Walewander      Grażyna Rogala-Pawelczyk 

 
 

Stanowisko Nr 4 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego 
 

Prezydium NRPiP realizując działania wynikające z ustawy o samorządzie pielęgniarek  
i położnych zwraca ponownie uwagę na nieprawidłowości wynikające z praktyk kadry 
zarządzającej niektórych podmiotów leczniczych. 
 

Powyższe nieprawidłowości dotyczą zwalniania pielęgniarek i pielęgniarzy wykonujących 
zawód      w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zatrudnienie na ich 
miejsce ratowników medycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 36 ust. 1 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w skład zespołu ratownictwa medycznego 
wchodzi m. in. pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.  
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Wskazuje to, iż powyższe grupy zawodowe posiadają te same uprawnienia do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.  
 

Brak jest uzasadnienia dla działań dysponentów jednostek, którzy zwalniają pielęgniarki a na 
ich miejsca zatrudniają ratowników medycznych. 
 

Wskazujemy, iż projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert  
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  
w pozycji – ratownictwo medyczne wprowadza zmiany nazewnictwa dla zawodu systemu 
ratownictwa medycznego, określając je jako „personel nielekarski”. 
 

Takie działania są niedopuszczalne i budzą sprzeciw naszego środowiska, przyjęta 
nomenklatura nazewnictwa pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w Systemie 
Ratownictwa Medycznego została jasno określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, dlatego też niezrozumiałym jest wprowadzanie nowych niezgodnych ze 
słownikiem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym określeń dla pracowników 
systemu. 
 

Prezydium NRPiP stwierdza, iż powyższe działania są wstępem do likwidacji stanowisk 
pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w systemie Ratownictwa Medycznego.  
 

Takie działania w ocenie samorządu są przejawem dyskryminacji zawodu pielęgniarki                                      
i pielęgniarza oraz brakiem odpowiedzialności za wydatkowanie środków publicznych w tym 
także z funduszy Unii Europejskiej na przygotowanie wysokospecjalistycznej kadry 
pielęgniarek  
i pielęgniarzy, którzy z chwilą powstania projektu systemu ratownictwa medycznego ten 
system tworzyli. 
 

Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP 
         Joanna Walewander      Grażyna Rogala-Pawelczyk 
 
 

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przez: osoby uprawnione oraz 
pielęgniarki i położne 

 
1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 
r.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa 
katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz                                      
z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, 
kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe 
rozporządzenie  zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych 
dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby 
medyczne.   
 

Zgodnie z art. 38. 1. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, 
zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. 
Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na  
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podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia 
zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach. 
 

2. Udział środków publicznych w cenie wyrobu medycznego nie może być niższy niż kwota 
stanowiąca 50% jego limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 4. 
 

3. Limit finansowania ze środków publicznych określony dla naprawy wyrobu medycznego 
może być wykorzystany przez świadczeniobiorcę do dokonania naprawy tego wyrobu w 
ustalonym dla niego okresie użytkowania. W przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu 
części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu 
proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego 
miesiąca. 
 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie: 
1)   osoby uprawnionej, 
2)   pielęgniarki i położnej 
- z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału 
własnego świadczeniobiorcy w tym limicie i kryteria ich przyznawania, 
3)   okresy użytkowania oraz limity cen ich napraw 
- uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania, oraz 
możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
ze środków publicznych. 
 

5. Zlecenie na zaopatrzenie zawiera: 
1)   dane świadczeniobiorcy: 
a)  imię i nazwisko, 
b)  adres zamieszkania, 
c)  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
2)   określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia wraz z pisemnym 
uzasadnieniem; 
3)   dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie; 
4)   potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym; 
5)   potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadczeniodawcy. 
 

6. Zlecenie naprawy zawiera: 
1)   dane świadczeniobiorcy: 
a)  imię i nazwisko, 
b)  adres zamieszkania, 
c)  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
2)   określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem naprawy wraz z pisemnym 
uzasadnieniem; 
3)   potwierdzenie uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego; 
4)   potwierdzenie naprawy wyrobu medycznego u świadczeniodawcy. 
 

Powyższe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1141 z 
późn. zm.). Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kontynuacji wydawania 
określonych takich jak (cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe 
urologiczne, worki do zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne,  
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pieluchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne) wyrobów medycznych na 
zlecenie są pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną 
będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u 
świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej; 
 

Źródło: strona internetowa NIPiP w Warszawie. 
 

Informacja na temat „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” 

Szanowni Państwo w związku ze zmianą wydawcy Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
uprzejmie informujemy, że numer konta, na które należy dokonywać wpłat należności za 
prenumeratę „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” zmienia się i jest następujący: 
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
ul. Pory 78, lok. 10 
02-757 Warszawa 

49 1910 1048 2268 0173 0461 0006  
Pozostałe kwestie dotyczące Magazynu pozostają bez zmian również koszty prenumeraty nie 
zmieniają się i są następujące: 
 Dwuletnia 146,00 zł 
 Roczna 86,00 zł 
 Roczna – studencka 74,00 zł 
 Półroczna 46,00 zł 

Cena zawiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratą. 
W celu zamówienia prenumeraty prosimy o przesłanie e-maila na adres: admin@nipip.pl o 
treści zawierającej: 
Typ prenumeraty: 
Imię i nazwisko / nazwa firmy / nazwa instytucji: 
NIP: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Ulica: 
Nr domu: 
Nr lokalu: 
Imię i nazwisko zamawiającego: 
Tel: 
e-mail: 
Adres wysyłki prenumeraty (jeśli jest inny niż powyżej): 
Nazwa:  
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Ulica: 
Nr domu: 
Nr lokalu: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem admin@nipip.pl 
bądź telefonicznie 22-327-61-69 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
Koszmar składek członkowskich 

 
Corocznie powraca koszmar wzrostu składki członkowskiej naliczanej dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą. Wymagany wzrost składki zależny jest od wzrostu 
średniego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS za ostatni kwartał ubiegłego roku. 
 

Niestety, nie jest odzwierciedleniem wzrostu dochodów pielęgniarek i położnych 
prowadzących praktyki zawodowe.  
 

Pragnę zapewnić wszystkich członków naszej Izby, że stoimy na stanowisku, iż jest to 
działanie krzywdzące ogromną grupę osób, pielęgniarek i położnych, którzy mimo swej 
ciężkiej pracy, zaangażowania nie są w stanie osiągnąć dochodów, które uzasadniałyby tak 
wysoką składkę. 
 

Okręgowy Zjazd w Elblągu podjął działania zmierzające do zwołania Krajowego Zjazdu, 
który jest jedynym, najwyższym organem samorządu zawodowego władnym zmienić 
obowiązujące zasady naliczania składki.  
Niestety, mimo, że nie jesteśmy jedyną Okręgową Izbą, która dąży do tych zmian, nie udało 
się jak dotąd osiągnąć pożądanego efektu. 
 

Próbując zrealizować żądania członków naszej Izby, w tym roku ponownie będziemy 
podejmować kolejne próby i wnioskować do Naczelnej Rady o zwołane Krajowego Zjazdu. 
Szanowne koleżanki i koledzy. Jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel – to i tak będzie 
to dopiero początek drogi do zmian. Trzeba przekonać wszystkich Delegatów Krajowego 
Zjazdu o konieczności obniżenia składki i ustalenia nowych, lepszych zasad ich naliczania. 
Nie jest oczywistym fakt, że osoby, które podjęły już raz określoną decyzję, zechcą zmienić 
zdanie i głosować inaczej w tej samej sprawie. 
 

Delegatami Zjazdu są przedstawiciele środowiska zawodowego wybrani przez okręgowe 
zjazdy.    To nasze koleżanki i koledzy, pielęgniarki, pielęgniarze i położni, położne, z całej 
Polski, którzy muszą chcieć poważnie zastanowić się nad podejmowanymi decyzjami mając 
na uwadze dobrze pojęty interes całego środowiska. Przyjrzeć się warunkom pracy w całym 
kraju, nie tylko na „swoim podwórku”. Zarobki pielęgniarek i położnych na terenie kraju są 
bardzo zróżnicowane, zależne od wielu czynników. 
 

Nie będzie łatwo określić, jaki poziom składki jest tym optymalnym, ale trzeba zrobić 
wszystko, żeby podjęto decyzje z należytą starannością, rozwagą, umiarem i właściwie 
pojętym dobrem ogółu. 
 

Nam, członkom Rady, jest bardzo trudno realizować postanowienia Uchwały Krajowego 
Zjazdu dotyczące składek. Nie akceptujemy ich, sprzeciwiamy się, podejmujemy próby 
doprowadzenia do zmian. Ale jest to jedyne zgodne z prawem działanie. Nie możemy 
samowolnie tego zmienić. 
 

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że uda nam się doprowadzić do przyspieszenia zwołania 
Krajowego Zjazdu wcześniej niż po zakończonej kadencji oraz przygotowania projektów 
nowych uchwał w sprawie składek, które zostaną poddane ocenie środowiska                                      
i usatysfakcjonują nas wszystkich.  
 

Jedyne, o czym mogę zapewnić już dziś, to, że nie zapominamy o problemie, traktujemy 
zaistniałą sytuację bardzo poważnie i będziemy ponawiać wnioski i wszelkie starania                            
o zmiany. 

(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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Koleżanki/Koledzy  
nowe dane na rachunku/fakturze! 

 
Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują zmodyfikowane zasady w 
zakresie danych wpisywanych na rachunku/fakturze za wykonane usługi medyczne. 
Rachunkiem/fakturą jest każdy dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej 
zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.  
 
Oznacza to, że nie trzeba zmieniać druków rachunków na druki z napisem faktura, 
bowiem nazwa dokumentu nie ma znaczenia, jeżeli zawiera on wymagane przepisami 
dane. Jeśli jednak osoba jest prawidłowo zarejestrowana w US jako podatnik zwolniony, 
może od tego roku wystawiać faktury. 
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U.2004 Nr54, poz. 535 ze zm.)pielęgniarki i położne wykonujące 
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają z ustawowego zwolnienia od podatku 
VAT. 
  
Wystawiany rachunek/faktura powinna zawierać:  

1. datę wystawienia, 
2. numer kolejny, 
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy, 
4. nazwę (rodzaj) usługi, 
5. zakres wykonanych usług,  
6. cenę jednostkową  usługi,  
7. kwotę należności ogółem. 
8. wskazanie przepisu ustawy, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od 

podatku; 
 
Nowością w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest obowiązek wskazania na 
rachunku/fakturze podstawy prawnej zwolnienia od podatku. 
 
Dla pielęgniarek i położnych oznacza to, że: 
 
 w przypadku udzielania usług opieki medycznej generalnie jako podstawę zwolnienia należy 

wpisać art 43 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 
usług. 
 

 w przypadku udzielania usług opieki medycznej na rzecz podmiotów leczniczych na terenie 
ich przedsiębiorstw, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów kontraktowych jako 
podstawę należy wpisać art. 43 ust. 1 pkt. 18a ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług. 

 
mgr Celina Dziuba 

Skarbnik ORPiP w Elblągu 
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KALENDARIUM 
 
 

  

0044..0011..22001144  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych. Szkolenie prowadziła Pani Regina Zimnoch – ORzOZ. 
 

0077..0011..22001144  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej pod przewodnictwem Pani 
Jadwigi Arndt. 
 

0088..0011..22001144  rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu pod przewodnictwem Pani Barbary Michniewicz 
przeprowadziła kontrolę OIPiP w Elblągu za IV kwartał 2013 r. 
 

0088..0011..22001144  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 
 

0099..0011..22001144  rr..  Odbyło się posiedzenie organizacyjno-robocze organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
 

1155..0011..22001144  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji pod przewodnictwem Pani Ewy Wąsowskiej. 
 

2211..0011..22001144  rr..  Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                                   
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 212/VI/14 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek                                             

i Położnych w Elblągu na rok 2014, 
 uchwała Nr 213/VI/14 w sprawie zwołania XXIII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 214/VI/14 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 215/VI/14 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 216/VI/14 w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu 

i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które 
nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 

 uchwała Nr 217/VI/14 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 
 

2211..0011..22001144  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Heleny Dziekańskiej 
 

2244..0011..22001144  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych. Szkolenie prowadziły Panie Ewa Kubik oraz Beata Arasimowicz-
Warsza – pełniące funkcje Zastępcy ORzOZ. 
 

2288..0011..22001144  rr..    Dyżur w siedzibie OIPiP Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                             
w Elblągu Pani Zofii Kasprowicz. 
 

0044..0022..22001144  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch.  
 

1188..0022..22001144  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Beaty Arasimowicz-Warsza. 
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1188..0022..22001144  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 102P/VI/14 w sprawie wytypowania przedstawiciela OIPiP w Elblągu do 

prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek, 

 uchwała Nr 103P/VI/14 w sprawie wytypowania przedstawiciela OIPiP w Elblągu do 
prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek i położnych, 

 uchwała Nr 104P/VI/14 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 105P/VI/14 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 106P/VI/14 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia. 

1188..0022..22001144  rr..  
  

Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. Komisja 
rozpatrzyła 5 wniosków o udzielenie zapomóg losowych z funduszu OIPiP w Elblągu.  
Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski, przyznając zapomogi losowe na łączną kwotę 4.000 zł. 

2200..0022..22001144  rr..  Posiedzenie Komisji Informacyjnej pod przewodnictwem Pani Barbary Kardasz. 
2255..0022..22001144  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                       

w Elblągu Pani Bożeny Machura. 
2266..0022..22001144  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 

2277..0022..22001144  rr..  Na terenie Powiatowego Szpitala w Pasłęku Sp.z o.o. zorganizowano szkolenie z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej. Szkolenie prowadzili: Regina Zimnoch ORzOZ w Elblągu oraz 
Bożena Machura Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu. 

 
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ 

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU ORAZ  
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W ELBLĄGU NA ROK 2014 
Okręgowa Rada  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
21.01.2014 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

18.02.2014 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

11.03.2014 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

29.04.2014r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

20.05.2014 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

17.06.2014. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

02.09.2014r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

30.09.2014 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

28.10.2014 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

25.11.2014 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

16.12.2014 r. 

 
 
 

07/25 2013  
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Opinia w sprawie możliwości pisemnego upoważnienia pielęgniarki do 
wykonywania czynności zabiegowych w oddziale chirurgii przez 

ordynatora oddziału z dnia 23.05.2013 r. 
 

W nawiązaniu do zapytania o możliwość pisemnego upoważnienia pielęgniarki do 
wykonywania czynności zabiegowych (np. usuwania drenów) w oddziale chirurgii przez 
ordynatora oddziału uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (Ustawa o Zawodach Pielęgniarki 
i Położnej z dn. 15 lipca 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z poźń. zm.) ordynator 
nie może udzielić pielęgniarce pisemnego upoważnienia do wykonywania takich 
czynności. Kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych 
(specjalistycznych) pielęgniarka uzyskuje po ukończeniu odpowiedniego szkolenia (w formie 
specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego). Ponadto zakres 
samodzielnych czynności wykonywanych przez pielęgniarkę reguluje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540). 
 
Pielęgniarka pracująca w oddziale chirurgii (również onkologicznej) może na zlecenie lekarza 
usuwać dren założony do rany operacyjnej (znajdujący się w powłokach ciała/loży po 
usuniętym narządzie), jeśli posiada ukończony kurs specjalizacyjny (specjalizację) lub kurs 
kwalifikacyjny z pielęgniarstwa chirurgicznego. Pielęgniarka nie posiada kompetencji                        
w zakresie usuwania drenów założonych, np. do narządów (np. dren Kehra). 
 
Z poważaniem, 
Konsultant krajowy w dz. pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego 
dr hab. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK 
 

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego  
i operacyjnego na temat reprocesowania wyrobów medycznych do 

jednorazowego używania 
 

Zastosowanie reprocesowania w przypadku wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku jest niedopuszczalne. 
Uzasadnienie: 
Reprocesowanie oznacza ponowną sterylizację – proces obróbki wyrobu medycznego po jego 
użyciu z przeznaczeniem do ponownego użycia. Ponowne wykorzystanie wyrobu 
jednorazowego użytku sprawia, zgodnie z prawem logiki, że nie jest to wyrób jedno- ale 
wielorazowy.                                 

Czy jednorazowy wyrób medyczny może być wykorzystywany wielokrotnie do wykonywania 
zabiegów u chorych? Odpowiedź – nie może, ze względu na brak możliwości zachowania 
bezpieczeństwa wykonania danej procedury medycznej.  
Ryzyko związane z ponownym użyciem sprzętu jednorazowego dotyczy zarówno chorego 
(ryzyko zakażenia podczas zabiegu), jak i personelu medycznego (ryzyko zakażenia podczas 
zabiegu oraz podczas przygotowywania sprzętu do procesu sterylizacji). 
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Ponadto, konstrukcja i właściwości wielu wyrobów medycznych przeznaczonych do 
jednokrotnego użycia nie pozwalają na ich demontaż, skuteczną dekontaminację, konserwację 
i sterylizację. 
 

Odrębną kwestię stanowi resterylizacja (powtórna sterylizacja tj. druga sterylizacja wyrobu 
medycznego po pierwszej sterylizacji przemysłowej), która jest dopuszczalna wyłącznie dla 
wyrobów nieużytych (wyrób pomyłkowo otwarty, uszkodzone opakowanie) jeśli nie były 
przeterminowane i producent dopuszcza takie postępowanie. 
 

Wyrób jednorazowego użytku, według definicji, to wyrób medyczny przeznaczony do użycia 
tylko raz u jednego pacjenta, który po użyciu powinien zostać utylizowany. 
 
Z poważaniem, 
Konsultant krajowy w dz. pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego 
dr hab. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK 

 
W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego? 

 
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.2011.174.1039) pielęgniarka i położna wykonują zawód z należyta starannością, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego 
bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.  
 

Cytowana wcześniej ustawa nakłada na pielęgniarkę, położną obowiązek realizacji zleceń 
lekarskich zawartych w dokumentacji medycznej. Obowiązek ten nie jest obowiązkiem 
bezwarunkowym, albowiem ustawodawca w art. 12 ust.2 w/w ustawy założył, możliwość 
wystąpienia sytuacji, gdy pielęgniarka i położna może odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich 
sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, z niezwłocznym podaniem przyczyny 
odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej. 
 

Niektóre z przeszkód uniemożliwiających wykonanie zlecenia lekarskiego: 
 
 Narażenie życia i zdrowia pacjenta na skutek realizacji nieprawidłowo wydanego 

zlecenia lekarskiego np. nieprawidłowo oznaczone dane pacjenta uniemożliwiające 
prawidłową identyfikację chorego, nieczytelna nazwa leku, nieprawidłowa dawka leku 
lub określona w złych jednostkach, niezgodna z zaleceniami producenta droga podania 
leku, nie określone dawkowanie w ciągu doby, nieprawidłowo wskazane miejsca 
wykonania zlecenia jeżeli zabieg ma być zrealizowany poza oddziałem szpitalnym. 
 

 Narażenie życia i zdrowia pacjenta poprzez realizację zlecenia niezgodnego ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej lub narażającego pacjenta na 
niebezpieczeństwo np. w sytuacji, gdy bezpośrednio przed wykonaniem iniekcji 
pacjent zgłasza uczulenie na dany lek. 
 

 Brak posiadania kwalifikacji do wykonania zlecenia lekarskiego np. wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich przez położną i świadczeń położniczych przez 
pielęgniarkę. 
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 Brak posiadania kwalifikacji wymaganych do realizacji świadczenia uzyskanych w 
czasie kształcenia podyplomowego tzn. w czasie kursów specjalistycznych, 
kwalifikacyjnych czy też specjalizacji np. wykonywanie szczepień ochronnych, 
instrumentowanie do zabiegów operacyjnych, podawanie leków cytostatycznych, itp. 
 

 Naruszenie praw pacjenta w związku z realizacją zlecenia lekarskiego np., podanie 
leku, pobranie materiału biologicznego do badania przy wyraźnym sprzeciwie 
pacjenta. 
 

 W sytuacji gdy, wykonanie zlecenia lekarskiego naruszałoby przepisy dotyczące 
wykonywania zawodu i łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa np. udział w 
aborcjach wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy też 
nielegalnych eksperymentach medycznych. 
 

 Wykonanie świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem bądź zasadami 
wyznawanej religii, osoby je wykonującej np. udział w aborcji, udział w transfuzji 
krwi. 

 

 Brak podpisu lekarza zlecającego. 
 

 Zlecenie wydane w formie ustnej, w sytuacji gdy, nie ma stanu zagrożenia życia 
pacjenta. 
 

 Zlecenie sporządzone w formie nieczytelnej, pozbawiające pewności co do 
prawidłowości odczytania. 
 

Zawody pielęgniarki i położnej zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej są 
samodzielnymi zawodami medycznymi. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia 
odpowiedzialności zawodowej za działania zawodowe podejmowane w czasie pracy w tym 
także za realizacje zleceń wydanych przez lekarza. 
  
Małgorzata Kilarska 
Specjalista w Kancelarii NRzOZ 
 

Pierwszy w Polsce Dom Pielęgniarki i Położnej 
 

W Tylmanowej, z inicjatywy Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia 
ALMACH, powstał pierwszy w kraju Dom Seniora, w którym 
będą mogły czasowo lub na stałe zamieszkać emerytowane 
Pielęgniarki  i Położne. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 
23 stycznia br. 

Przed Fundacją jeszcze dużo pracy i potrzeb związanych z 
dalszą modernizacją wyposażenia. Nadal mogą Państwo pomóc 
w rozwoju placówki, przekazując przysłowiową złotówkę, jak 

również 1 % podatku wpisując KRS 0000154303 w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. 

W imieniu Fundacji dziękujemy za wszystkie wpłaty. 

http://www.fundacja-almach.org.pl/index.php?page=dom-pielegniarek 
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Lista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa 

Lp Dziedzina Imię i nazwisko Adres miejsca pracy 
kontakt 

1. pielęgniarstwo dr n. med. 
Ewa Kupcewicz 

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią  
SP ZOZ 
10-082 Olsztyn ul. Warszawska 30 
tel. /89/ 524 53 50 , kom. 696076764 
e-mail: ekupcewicz@wp.pl  

2 
pielęgniarstwo 
ginekologiczne 
 i położnicze 

mgr 
Bożena Osełkowska 
  

Niepubliczny ZOZ „Położne Rodzinne” 
10-691 Olsztyn ul. Wiecherta 15 
tel. /89/ 543 17 73, fax. /89/543 17 73 
e-mail: boselkowska@wp.pl  

3. pielęgniarstwo 
onkologiczne 

mgr 
Beata Szeszko 

ZOZ MSWiA z W-M Centrum Onkologii 
Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn 
 tel.  /89/ 539 86 20 fax. /89/ 539 85 23 
e-mail: 
beata.szeszko@poliklinika.olsztyn.pl  

4. pielęgniarstwo 
ratunkowe 

mgr 
Beata Szkudlarek 

Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28 B 
tel. /89/ 537 38 42 
e-mail: b.szkudlarek@wspr.olsztyn.pl 

5. 

pielęgniarstwo 
przewlekle 
chorych 
i niepełnosprawnych 

mgr 
Iwona Chełchowska 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
14-400 Pasłęk ul. Kopernika 24A 
tel. /55/ 249 15 95 fax /55/ 249 15 00 
e-mail: white-snake@wp.pl  

6. pielęgniarstwo 
psychiatryczne 

mgr 
Wioletta Gadecka 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego  
10-228 Olsztyn  Al. Wojska Polskiego 35 
tel. /89/ 678 53 75, fax. /89/ 678 53 00 
e-mail: wgadecka@interia.pl  

7. Pielęgniarstwo 
Epidemiologiczne Barbara Anna Plewik 

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 
ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn 
tel: 600 360 870 

  
Pobrano ze strony Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 
www.uw.olsztyn.pl 
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Praca w Anglii i tęsknota do Polski 
 

Elżbieta Pacholczyk 
 

W związku z tym, że niektóre z moich koleżanek i kolegów myślą, zastanawiają się czy już 
nawet planują wyjazd do pracy za granicą uważam za sensowne podzielić się z Wami moim 
zagranicznym doświadczeniem. 
 

W Wielkiej Brytanii spędziłam łącznie 7 lat, ostatnia zagraniczna przygoda trwała 6 lat                            
i rozpoczęła się w marcu 2005 roku.  
Początkowo zatrudniona byłam w prywatnym domu dla osób starszych (tzw Residential 
Home) na stanowisku opiekunki. Przez 1,5 roku mieszkałam i pracowałam we wsi Copford, 
w pobliżu najstarszego miasta w Anglii o nazwie Colchester. Przelot i dojazd do Copford                           
w całości został zorganizowany i sfinansowany przez angielską Firmę, i już po wylądowaniu, 
na lotnisku oczekiwała na mnie Regionalna Dyrektorka, piękna z długimi włosami  
blondynka, która swoim prywatnym samochodem zawiozła mnie wprost  do Domu w którym 
miałam mieszkać i pracować.  
Mój kiepski angielski (poziom bardzo początkowy) dawał się we znaki od początku i to na 
każdym kroku, ale nie poddawałam się, a raczej traktowałam to jako kolejne wyzwanie do 
pokonania pojawiających się trudności. Po 2 miesiącach pobytu w nowym kraju zapisałam się 
do szkoły dla dorosłych dla których język angielski nie był  językiem ojczystym i dwa razy                  
w tygodniu dojeżdżałam do Colchester aby poprawić umiejętność komunikowania się                         
w języku angielskim. Jednocześnie poznawałam także angielską kulturę, znacząco różniącą 
się od polskiej, m.in. z powodu wielokulturowości angielskiego społeczeństwa czy 
rozwiniętego tam kapitalizmu. Firma wynajmowała mi pokój na pierwszym piętrze Domu                  
w którym pracowałam. Na parterze natomiast znajdowało się 26 jednoosobowych pokoi, 
część z nich z łazienkami,  w których mieszkały osoby starsze w wieku powyżej 60 lat, w tym 
jedna stulatka. Na dole, poza tymi pokojami, znajdowała się też kuchnia, duża jadalnia, 
niewielka pralnia i dwa pokoje biurowe. Pracę rozpoczęłam jako jedyna Polka w zespole, ale 
nie jedyna cudzoziemka. Gdy w urzędach załatwiałam różne formalności, np. związane                                            
z ubezpieczeniem społecznym to początkowo miałam status emigrantki, potem zauważyłam 
zmianę i byłam już obywatelem Europy, co brzmiało bardziej adekwatnie bo przecież Europa 
w 2005 roku była już zjednoczona (Unia Europejska).  Po dwóch tygodniach po moim 
przyjeździe dojechała Ania spod Gdańska, która zamieszkała w pokoju obok mnie i następnie 
razem pracowałyśmy, i  było nam raźniej. Ania znała angielski bardzo dobrze  toteż pomagała 
mi w rozmowach gdy tylko ją o to poprosiłam. Potem do Ani dołączył jej 6 letni synek                          
i niestety zmuszona była szukać innego zakwaterowania,  poza tym Domem. Znalazła 
maleńką kawalerkę w niedalekiej odległości od miejsca pracy i nadal mogłyśmy spędzać 
wolny czas razem, jeśli miałyśmy na to ochotę. Wieś Copford była niewielka, z jednym 
sklepikiem i okienkiem pocztowym, dwoma kościołami i dużym angielskim pubem. 
Nieopodal znajdowało się także boisko do krykieta, wśród drzew, gdzie lubiłam usiąść na 
ławce i oglądać treningi, mecze, kompletnie przy tym nie znając zasad gry. To co zachwyciło 
mnie  w tym miejscu, w tej okolicy, to gęsta sieć ścieżek do spacerowania, którymi 
poprzecinane były prywatne pola z łanami zbóż, mała rzeka, różne polne zadrzewienia; są to 
państwowe ścieżki, udostępnione wszystkim, specjalnie zaplanowane i zaznaczone na 
mapach, w pewnym zakresie przypominające nasze szlaki wędrowne ale jednak inne.                             
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W wolnych chwilach po pracy uwielbiałam wędrować przez pola, podziwiać zachody słońca                            
i kolorową, bujną angielską przyrodę. Anglicy znakomicie dbają o swoją przestrzeń,                               
o przyrodę, a co najważniejsze udostępnili ją wszystkim chętnym poprzez odgórne (czyli 
przez państwo) wytyczenie ścieżek dla pieszych/wędrownych szlaków, prowadzących przez  
niziny, doliny, wyżyny, góry zarówno te państwowe jak i prywatne. W ten sposób nawet 
przeciętny zjadacz chleba może delektować się urokami natury, kosztować piękno krajobrazu, 
mimo, że znajduje się ono w prywatnych rękach. Cała Wielka Brytania poprzecinana jest 
takimi ścieżkami, i uważam to za znakomity pomysł bo w ten sposób angielska wyspa jest dla 
wszystkich, szczególnie dla lubiących spacery lub dłuższe wędrówki, dla ceniących 
wypoczynek na łonie natury. 
 
Po około pół roku pracy w tym Domu i oswajaniem się z potoczną angielszczyzną i nauką                   
w szkole, zdecydowałam się wystąpić do angielskiej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Londynie z wnioskiem o zarejestrowanie mnie jako pielęgniarki w Wielkiej Brytanii. Dopiero 
po około 6 miesiącach, w tym dwóch osobistych wizytach w Radzie w Londynie, otrzymałam 
pozytywną decyzję, co praktycznie oznaczało, że rynek pracy dla pielęgniarek w WB stoi 
przede mną otworem. Początkowo jakoś temu nie dowierzałam ale potem zakochałam się                     
w Anglii jako kraju pełnym szans i możliwości zmiany swego życia i pracy na lepsze. 
Rozpoczęłam poszukiwania pracy na stanowisku pielęgniarki, jednak niewystarczająca 
znajomość języka angielskiego znacząco ograniczała zakres moich poszukiwań. W swojej 
firmie także rozgłosiłam tę dobrą wiadomość, że mam uprawnienia pielęgniarki i szukam 
pracy na tym stanowisku. Dyrektor firmy obiecał mi, że skieruje zapytanie do menedżerów 
wszystkich domów tworzących tę firmę, znajdujących się w różnych zakątkach WB.  
I co? I po około 3 miesiącach zaproponowano mi awans i pracę na stanowisku pielęgniarki                       
z wynagrodzeniem nieporównywalnym z tym, które otrzymywałam jako opiekunka. Wiązało 
się to niestety ze zmianą miejsca zamieszkania i koniecznością przeprowadzenia do Coulsdon 
pod Londynem, do Domu Opieki Pielęgniarskiej, gdyż dom w którym obecnie pracowałam 
nie zatrudniał pielęgniarek. Nie byłam zadowolona z tego powodu bo nie cierpię wielkich 
miast a poza tym Londyn należy do miast niebezpiecznych. Na małej wsi czułam się bardzo 
dobrze, uwielbiałam to miejsce, piękne i już znajome, a tu czekała na mnie konieczność 
zmiany miejsca pracy i mieszkania, wyprowadzenia się. Londyn był mi znany dużo 
wcześniej, ponad 20 lat temu, spędziłam tam rok czasu i okiem turysty oceniam je 
pozytywnie, natomiast powtórnie tam mieszkać i pracować? Jednak z drugiej strony 
oczekiwało tam na mnie kolejne wyzwanie (przygoda) – nowa praca na stanowisku 
pielęgniarki, wyraźny, szybki awans, pokój do wynajęcia w przystępnej cenie, towarzystwo 
Polaków w pracy i sympatyczna szefowa. Hm… długo nie zastanawiałam się. Byłam taka 
szczęśliwa i wdzięczna Firmie za tę możliwość pracy w WB na stanowisku pielęgniarki, że 
przy najbliższej okazji która się nadarzyła, osobiście podziękowałam Dyrekcji Firmy                           
(z siedzibą w Londynie) i nie omieszkałam dodać, że zakochałam się w Anglii, że tak wiele 
otrzymuję, że spełniam swe marzenia, że… Patrzyli wtedy na mnie tak jakoś dziwnie                       
i słuchali  jakby z niedowierzaniem albo może czuli się zażenowani. 
 

Teraz miałam pracować w Domu Opieki Pielęgniarskiej (Nursing Home) w podlondyńskim 
miasteczku Coulsdon, w pobliżu Croydon, określanego jako najbardziej wielokulturowe 
miasto w Wielkiej Brytanii. Brzmiało to i wyglądało dość egzotycznie, wyraźnie przeważała 
tam kultura afrykańska i hinduska. Dom w którym podjęłam nową pracę był 22-łóżkowy, ze 
starszymi osobami (średnia wieku to 92 lata) wymagającymi stałej opieki pielęgniarek i 
opiekunek, zarządzany przez menedżera pielęgniarkę. (Domy tego typu w WB to domy 
najczęściej prowadzone i kierowane przez personel pielęgniarski).  
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Samodzielne dyżury rozpoczęłam stosunkowo szybko bo zaledwie po 2-tygodniowym okresie 
pracy z inną pielęgniarką. Potem rzuciłam się na  jeszcze  głębsze wody i zgodziłam na 
pełnienie funkcji kierownika zmiany (Senior Staff). Uczyłam się bardzo, bardzo dużo, 
permanentnie byłam szkolona, znacząco rozszerzyłam swe kompetencje, właściwie zdobyłam 
nowy zawód ( i to w obcym języku);  kompetencje pielęgniarki w WB znacząco różnią się od 
tych w Polsce, bo na przykład bardzo  rozwinięta jest tam funkcja zarządzania personelem,                          
i  nie ma żadnych wątpliwości, że zawód pielęgniarki jest tam samodzielną profesją,  o czym 
świadczy chociażby sposób współpracy z innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego, po 
odpowiednim przeszkoleniu pielęgniarki mogą otrzymać uprawnienia do wystawiania recept, 
bardzo duży jest prestiż zawodu a głównym celem pracy jest dobro pacjenta, to on jest 
osadzony w centrum działań interdyscyplinarnego zespołu. Poza tym i jakby dodatkowo 
jeszcze, niewystarczająca znajomość języka angielskiego w stosunku do wymagań 
zawodowych i bardzo  dużej odpowiedzialności powodowały, że praca ta była dla mnie 
wyzwaniem i to największym w całym moim dotychczasowym życiu zawodowym, ale także 
bardzo stresującym doświadczeniem.  To, czego nauczyłam się i doświadczyłam, w czasie 
prawie 2-letniej pracy na stanowisku pielęgniarki w tym Domu, zapewne wystarczyłoby na 
materiał do bardzo interesującej książki, niestety,  w większości w  konwencji dramatu. 
Doświadczyłam szoku i to nie tylko kulturowego, a także olbrzymiego niedowierzania, że                                 
w XXI wieku, w bogatym kraju zachodnim, działa taki właśnie system opieki nad osobami 
starszymi. Kompletnie nie zaimponowano mi ani jakością opieki, ani warunkami pracy. 
Jedynie warunki wynagrodzenia były dobre. I zrozumiałam też, dlaczego tak dziwnie wtedy 
na mnie patrzyli - Zarząd Firmy, gdy podziękowałam i wyraziłam swą wdzięczność za 
umożliwienie mi pracy na stanowisku pielęgniarki.  Oni doskonale wiedzieli to, o czym ja 
kompletnie nie miałam wtedy,  gdy awansowałam,  pojęcia a czego potem doświadczyłam, 
zobaczyłam, usłyszałam…  I wtedy też niestety ale odkochałam się, czar Anglii jakby prysł. 
Uczucia zmienne są, a rzeczywistość angielska w tym zakresie i w tym konkretnym Domu 
okazała się dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Moje niedowierzanie niestety trwa, i nadal 
zadaję sobie to pytanie: Jak to możliwe?  Jak to możliwe, że opieka nad ludźmi starszymi, 
czasami w końcowym etapie ich życia, jest aż tak nieludzka w WB, w zamożnym kraju?  
I czy tylko w WB? Dlaczego na przykład 90-letnim Anglikiem, wymagającym całkowitej 
opieki/pomocy, którego rodzina (gdy ten był młody) handlowała mieszkańcami Afryki, teraz 
opiekują się  – w ostatnim etapie jego życia - młodzi Afrykanie, potomkowie sprzedawanych            
i kupowanych dziadków, babć. Takie „spotkania po latach” przedstawicieli „Panów”                                
i potomków niewolników miażdżyły wszystkie szczytne ideały i procedury. To tylko jeden                       
z przykładów tego, jakie konsekwencje może powodować życie w społeczeństwie 
wielokulturowym. 
 

Oczywiście mam także bardzo dużo pięknych wspomnień, sporo z nich związanych jest                          
i wynika z bezpośrednich kontaktów ze starszymi osobami w tym Domu, czy z członkami ich 
rodzin. Jestem pełna podziwu, jak wspaniały może być człowiek u kresu swego życia, 
pogodny, pogodzony z sytuacją, kochający życie i ludzi, altruistyczny, kochający całym sobą. 
Próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie – jak to się dzieje, jak oni to robią, skąd to mają, 
że jest w nich tak dużo tej pięknej strony bycia człowiekiem, że są tacy twardzi, 
nienarzekający, mimo bólu, choroby, niepełnosprawności i całkowitej zależności od innych 
osób oraz bardzo niekorzystnych warunków zewnętrznych, w jakich przyszło im spędzić 
ostatnie lata, czasami miesiące, czy tygodnie swego życia. Z niektórymi osobami 
zaprzyjaźniłam się i udawało nam się podarowywać/ wymieniać to co mieliśmy najlepszego                      
i czego najbardziej każde z nas wtedy potrzebowało. To są niesamowite doświadczenia, 
niezapomniane, wzajemnie budujące.  
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Pewnego dnia uzyskałam odpowiedź od 85 letniej Veroniki na nurtujące mnie zagadnienia. 
Veronika na moje pytanie o to, co obecnie jest dla niej najważniejsze, odpowiedziała, po 
krótkim zastanowieniu – duma i niezależność;  inny z kolei pacjent kochał nie tylko swą 
rodzinę, najbliższych,  ale takimi uczuciami darzył  też innych, był radosny,  pocieszał, 
wspierał,  tak jak najlepiej potrafił, niezwykle życzliwy i aktywny. To zadziwiające ileż 
ufności Ci ludzie wyrażali. To co ich łączyło to zapewne zadowolenie ze swego życia, tego 
jakie ono było i co przeżyli , i ta nieprzeciętna pogoda życia. Oni naprawdę wyrażali swym 
życiem wartości które wybrali. 
 

Z Firmą rozstałam się po trzech latach pracy składając wypowiedzenie i podając prawdziwe 
powody. 
 

Następnie prowadziłam własną działalność gospodarczą (firma jednoosobowa), składki na 
ubezpieczenie społeczne są tam bardzo niskie, i poza usługami opiekuńczymi                                             
i pielęgniarskimi miałam czas na nową pasję- coaching, ukończyłam  różne kursy, 
praktykowałam, dokończyłam też wcześniej rozpoczęte studia. Poza aktywnym życiem                          
w innej kulturze bardzo tęskniłam za Polską, polskim krajobrazem, przyrodą, kulturą, poezją, 
mową ojczystą, rodziną; marzyłam o powrocie tak mocno, aż w końcu znalazłam powody aby 
wrócić. Polska, Polacy, miasto Łódź, w którym mieszkałam przed wyjazdem do WB,                             
w kontekście tej zagranicznych doświadczeń nabrały dla mnie zupełnie innego znaczenia, 
stały się bardzo bliskie, bardziej kochane, bo ich brak i tęsknota były bardzo silne. Podróże 
zatem nie tylko kształcą ale pozwalają bardziej docenić własne gniazdo, kraj ojczysty, 
przynajmniej tak się stało w moim przypadku.  
 

Co robię obecnie, po powrocie?  
Od dwóch lat odnajduję się w polskiej rzeczywistości, zmieniłam miejsce zamieszkania,                            
z Łodzi przeniosłam się do małej malowniczej nadwarciańskiej wsi  i obecnie w pobliskim 
szpitalu w Warcie świadczę usługi pielęgniarskie. 
 

Nie napisałam o wielu innych ważnych i ciekawych rzeczach, np. o kosztach jakie poniosłam, 
psychologicznych, społecznych, rodzinnych, ale trudno jest  napisać, w jednym artykule,                     
o wszystkim. Mam jednak nadzieję, że informacje te będą dla Ciebie przydatne, lub 
przynajmniej interesujące.  
 

Chętnie nawiążę kontakt z koleżankami i kolegami po fachu  a zatem jeśli czujesz niedosyt i  
chcesz uzyskać więcej informacji, to nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz, tel. kom. 517166820, 
adres mailowy elapacholczyk@interia.pl, chętnie odpowiem na Twoje pytania, może pomogę 
podjąć właściwą decyzję.  
 

Może spotkamy się na kawie, czacie?   
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
DZIAŁ SZKOLEŃ 
82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B 
tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93 e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl 
Nr konta  04 1160 2202 0000 0000 5025 8566 

 

Szkolenia planowane na 2014 rok 

l.p. Kurs/szkolenie 
Planowany 
termin 
realizacji 

Planowana 
liczba 
uczestników 

Przybliżony 
koszt kursu 

1. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa chirurgicznego”  
dla pielęgniarek 

II kwartał 2014 30 osób ok. 1800zł* 

2. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa pediatrycznego”  
dla pielęgniarek 

III kwartał 
2014 30 osób ok. 1800zł* 

3. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa zachowawczego”  
dla pielęgniarek 

IV kwartał 
2014 30 osób ok. 1800zł* 

4. 

Kurs specjalistyczny „Kompleksowa 
pielęgniarska opieka nad pacjentem 
z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego” dla pielęgniarek 

I kwartał 2014 2 grupy  
po 30 osób 

bezpłatny, 
finansowany 
z EFS 

5. 

Kurs specjalistyczny „Opieka 
pielęgniarska nad dziećmi ze 
schorzeniami 
otorynolaryngologicznymi”  
dla pielęgniarek 

II kwartał 2014 30 osób ok. 500zł* 

6. 
Kurs specjalistyczny „Edukacja i 
wsparcie kobiety w okresie laktacji”  
dla położnych 

III kwartał 
2014 30 osób ok. 450zł* 

7. 
Kurs specjalistyczny „Resuscytacja 
krążeniowo -oddechowa” dla 
pielęgniarek 

III kwartał 
2014 30 osób ok. 400zł* 

8. 

Kurs specjalistyczny „Opieka 
pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w 
leczeniu systemowym nowotworów”  
dla pielęgniarek i położnych 

IV kwartał 
2014 30 osób ok. 450zł* 

*koszt może ulec obniżeniu w zależności od ilości zgłoszeń na kurs 
 UWAGA! Terminy rozpoczęcia zależne od ilości zgłoszeń. 

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 

 
Osoby zainteresowane wybraną formą kształcenia proszone są o składanie wniosków do 
Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu 
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ZGŁOSZENIE  
 

NA KURS KWALIFIKACYJNY* 
NA KURS SPECJALISTYCZNY* 

 
* podkreślić właściwe 

 
1.Nazwa Kursu 
....................................................................................................................................................... 
2. Nazwisko i imię (imiona) 
…................................................................................................................................................... 
3. Nazwisko rodowe ….................................................................................................................          
4. Imię ojca …............................................................................................................................... 
5. Data i miejsce urodzenia …...................................................................................................... 
 
PESEL            
 
6. Adres zameldowania  ............................................................................................................... 
7. Adres do korespondencji …...................................................................................................... 
8. Numer telefonu kontaktowego ................................................................................................. 
9. E-mail …................................................................................................................................... 
10. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej z dnia ………………....…….. 
  

Numer prawa wykonywania zawodu         
 
wydane przez 
….................................................................................................................................................. 
 
11. Staż pracy w zawodzie .................., w tym staż związany z tematyką kursu ........................ 
12. Rodzaj ukończonej szkoły medycznej, data i numer dyplomu oraz uzyskany tytuł: 
…................................................................................................................................................... 
13. Odbyte szkolenia podyplomowe (kursy): 
…………………………………………………….....….............................................................. 
14. Przynależność do OIPiP …………………………………………………………………… 

Numer Rejestru Pielęgniarek i Położnych             
 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

  
Data: ..................................          Podpis wnioskodawcy: ….................................. 

 
Oświadczenie 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do zadań 
związanych z kształceniem zawodowym oraz umieszczenie ich w bazie danych Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie. 
 
Data: ..................................          Podpis wnioskodawcy: ….................................................... 
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Oferta kształcenia na rok 2014 
 
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej informuje, iż w 2014 roku realizowane będą następujące 
kursy: 

Lp.           Nazwa kursu           Rodzaj  

1. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych  Specjalizacja 

2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  Specjalizacja 
3. Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych  Specjalizacja 
4. Zachowawcza dla pielęgniarek i położnych  Specjalizacja 
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  Kurs kwalifikacyjny 

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  
dla pielęgniarek  Kurs kwalifikacyjny 

7. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek   Kurs kwalifikacyjny 
8. Leczenie ran dla pielęgniarek  Kurs specjalistyczny 

9. Terapia  bólu przewlekłego u dorosłych 
 dla pielęgniarek i położnych  Kurs specjalistyczny 

10. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych dla 
pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny 

11. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Kurs specjalistyczny 

12. 
Wykonanie konikopunkcji,  odbarczanie odmy prężnej 
oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek 
systemu PRM 

Kurs specjalistyczny 

13. Informatyka i statystyka dla pielęgniarek i położnych  Kurs dokształcający 

14. 
Komunikacja interpersonalna pielęgniarki, położne, inne 
grupy zawodowe medyczne (możliwość kształcenia na 
miejscu) 

Kurs dokształcający 

15. Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami 
otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek  Kurs specjalistyczny 

16. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi  
w leczeniu systemowym nowotworów  
dla pielęgniarek i położnych 

Kurs specjalistyczny 

17. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla 
położnych  Kurs specjalistyczny 

18. 
Porty  naczyniowe- pielęgnowanie pacjenta  z centralnym 
dostępem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych 
 

Kurs dokształcający 

 
Osoby zainteresowane jakąkolwiek formą kształcenia prosimy o składanie wniosków drogą                       
e-meilową na adres skppip@euh-e.edu.pl lub osobiście w gmachu uczelni pok. 117.  
Zapraszamy do składania wniosków i propozycji, gdyż umożliwi to organizatorowi odpowiedź na 
zapotrzebowanie środowiska. 
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KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 
07 KWIETNIA  2014 r  godz. 9.00-15.00 

ELBLĄSKA  UCZELNIA  HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA WYDZIAŁ NAUK O 
ZDROWIU 

OKRĘGOWA  IZBA  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
„DEHUMANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA – FAKT CZY 

ZAGROŻENIE ?” 
Szanowni Państwo 

W imieniu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej Wydział Nauk                              
o Zdrowiu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, mamy przyjemność 
zaprosić Państwa na bezpłatną Konferencję naukowo – szkoleniową, która jest II edycją 
dotyczącą humanistycznego wymiaru zawodu pielęgniarki i położnej. Mamy nadzieję, że 
program konferencji spełni Państwa oczekiwania. Rejestracja uczestników od godz. 8.30. 

Program konferencji: 
8.30-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

9.00-9.15 Przewodnicząca OIPiP w Elblągu MGR HALINA NOWIK 
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i uczestników 

9.15-9.45 WYKŁAD INAUGURACYJNY: DR N. MED. GRAŻYNA ROGALA-PAWELCZYK 
„Rozwój medycyny a dehumanizacja zawodu pielęgniarki i położnej” 

9.45-10.15 WYKŁAD: PROF. DR HAB. MED. MIKOŁAJ MAJKOWICZ 
„Zasady psychologii humanistycznej w relacji pielęgniarka-pacjent” 

10.15-10.45 WYKŁAD: PROFESOR NADZW. DR HAB. MED. JANINA SUCHORZEWSKA 
„Źródła i przyczyny zagrożeń dehumanizacją współczesnej medycyny” 

10.45-11.15 
WYKŁAD: DR N. MED. KRYSTYNA BASIŃSKA 
„Wybrane zagadnienia etyczne w opiece nad pacjentem wobec problemu technicyzacji 
medycyny” 

11.15-11.30 Występ zespołu 

11.30-11.45 Przerwa 

11.45-12.15 
WYKŁAD: DR HAB. ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA 
„Znaczenie procesu edukacji zawodowej w kształtowaniu postaw etycznych absolwentów 
pielęgniarstwa” 

12.15-12.45 
WYKŁAD: DR N. MED. ANNA PAPROCKA – LIPIŃSKA 
„Zawód pielęgniarki i jego humanistyczny wymiar – badania ankietowe studentek 
pielęgniarstwa” 

12.45-13.15 WYKŁAD: DR N. HUM. MAREK OLEJNICZAK 
„Etyka cnót a humanistyczny charakter opieki pielęgniarskiej” 

13.15-13.45 Przerwa kawowa 

13.45-14.15 WYKŁAD: MGR PIELĘGNIARSTWA URSZULA BŁAWAT 
„Pielęgniarka hospicyjna świadkiem życia i cierpienia – list do przyjaciela” 

14.15-14.45 WYKŁAD: DR N. MED. ANNA TAŁAJ 
„Podmiotowość człowieka w pielęgniarstwie” 

14.45-15.15 
WYKŁAD: MGR MAŁGORZATA KILARSKA 
„Realizacja świadczeń zdrowotnych w kontekście dehumanizacji medycyny – prewencja 
wykroczeń zawodowych” 

15.15 Zakończenie konferencji 
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Karta uczestnictwa w bezpłatnej 
Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej 
dnia 07.04.2014 r.  

w Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej 

 

w Elblągu, ul. Lotnicza 2 
Zgłaszam udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.  

„DEHUMANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA – FAKT CZY 
ZAGROŻENIE?” 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 

 

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać:  
e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl  
fax nr (55) 235 53 93  
osobiście : Dział Szkoleń przy OIPiP w Elblągu, Morcinka 10B 
 
O UDZIALE W KONFERENCJI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.   
 
Pozostawiając swoje dane dla celów konferencji, organizowanych przez Elbląską Uczelnie 
Humanistyczno-Ekonomiczną i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r.,Nr101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo do 
wglądu, edycji i usunięcia moich danych. 
 
…………………………………………             …………………………………………                                       
                 (miejscowość, data)                                                       (podpis)                                                                                  
 

 
 

 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

tel.:  e-mail:  

Miejsce zatrudnienia:  

Stanowisko:  
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

  Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno- Ekonomicznej zaprasza na drugą już, bezpłatną  konferencję 
organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki pt. „Bezpieczna 
praca pielęgniarki – wymiar fizyczny i psychiczny”. Konferencja odbędzie się w 

dniu 16 maja 2014 roku. 
Szczegółowy program oraz miejsce spotkania zostanie przesłany osobom deklarującym udział 
w Konferencji na załączonych kartach zgłoszeń. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, 
zachęcamy do wcześniejszego składania zgłoszeń, jednak nie później, niż do 25 kwietnia 
2014 roku.  

Serdecznie zapraszamy. 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 

PIELĘGNIARKI 

                      16 MAJA 2014 

BEZPIECZNA PRACA PIELĘGNIARKI – WYMIAR FIZYCZNY I PSYCHICZNY 

Nazwisko i 
imię  

uczestnika 

                        
                        

Miejsce 
pracy 

 

 
 
 

adres e-mail   
 

Uczestnictwo 
w obiedzie 

TAK 
□ 

NIE 
□ 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby 
organizacji Konferencji z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 
 

Zgłoszenia należy przesyłać na: 
 adres  e-mail:   amax_1@tlen.pl ,  
 pocztą na adres:  Marzena Sobczak, Koło PTP przy  EUH-E ul. Lotnicza 2 82-300 

Elbląg 
 osobiście do Barbary  Rzepczyńskiej (Szpital Miejski ul. Żeromskiego), Anny 

Maksimczyk (WSZ w Elblągu), Anny Gajdy (ESS z Przychodnią w Elblągu)  lub 
Marzeny Sobczak (EUH-E)  

....................................................................              .....................................................................                     
miejscowość, data                                                                                       podpis 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

 
 
 

 

Specjalizacje – priorytety ustalone przez Okręgowe Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu i Olsztynie dla 

województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2014* 
 
Specjalizacje w dziedzinie: 

1. Pielęgniarstwo geriatryczne 

2. Pielęgniarstwo zachowawcze 

3. Pielęgniarstwo neonatologiczne – program dla pielęgniarek i położnych 

4. Pielęgniarstwo chirurgiczne 

5.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 

* - dziedziny specjalizacji mogą ulec zmianie 
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 KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

 
                

WOKS/58/12/MS/2013                                                                             Olsztyn, 18.12.2013 r.                                                                                                                             

            
 
 

                      Położne  
                                                                                Podstawowej Opiek Zdrowotnej 
                                                                                w województwie warmińsko - mazurskim 

 
 
 
 

      Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie 
informuje, iż w związku z ukazaniem się Zarządzenia NR 69/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określania warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 
podstawowa opieka zdrowotna, w pierwszym kwartale 2014 r. zostanie zorganizowane przez 
WOK bezpłatne  szkolenie w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu 
raka szyjki macicy. 

       
Osoby zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w Programie 

proszone są o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie wraz z kserokopią prawa 
wykonywania zawodu do biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego na numer faksu: 
089 539 80 79. 

       
Dokładna data kursu oraz wszelkie szczegóły z nim związane, zostaną  umieszczone na 

stronie internetowej WOK na początku 2014 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii 

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 tel./fax: (089) 539-80-79 

www.wok.olsztyn.pl 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim 

Centrum Onkologii 
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 tel./fax: (089) 539-80-79 

www.wok.olsztyn.pl 

Karta Zgłoszenia na Wojewódzki Kurs Dokształcający dla Położnych 
    Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakresie Pobierania Rozmazów 

Cytologicznych 
w Skreeningu Raka Szyjki Macicy 

 Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami i przesłanie wraz z 
kserokopią prawa wykonywania zawodu fax-em na nr  089 539 80 79   

Imię i Nazwisko: PESEL: 

Miejsce pracy: 

Wykonywany zawód i numer prawa wykonywania zawodu: 

  

Adres miejsca 

pracy 

Miejscowość: Kod: 

Ulica: Nr: 

Adres do  

korespondencji 

Kod: 

 

Miejscowość: 

Ulica, nr: Nr mieszkania: 

E-mail: 

Telefon kontaktowy: Fax: 

 

            Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
/Dz.U. z 1997r Nr 133, poz. 833/ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.      

  
              Czytelny podpis i data     

                                              …….……...………………………………… 
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JUBILEUSZE  

 
„Jest na świecie zawód, jedno jedyne powołanie 
- być dobrym dla drugiego człowieka” 
 
 

 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

składa wszystkim wymienionym Koleżankom 
serdeczne podziękowania 

 za wieloletnią pełną poświęcenia, wyrozumiałości i cierpliwości pracę  
wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

 

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 

Danuta Mandryk – 35 lat pracy zawodowej 
Małgorzata Buszko – 35 lat pracy zawodowej 
Barbara Olszewska – 35 lat pracy zawodowej 
Wiesława Usarek – 35 lat pracy zawodowej 

Halina Lewandowska – 35 lat pracy zawodowej 
Elżbieta Zaskiewicz – 35 lat pracy zawodowej 
Mariola Kowalska – 35 lat pracy zawodowej 

 

Lucyna Możejko – 30 lat pracy zawodowej 
Anna Nikołajewska – 30 lat pracy zawodowej 

Maria Pakietur – 30 lat pracy zawodowej 
Bożena Przewodowska – 30 lat pracy zawodowej 

Mariola Bachir – 30 lat pracy zawodowej 
Dorota Kempińska – 30 lat pracy zawodowej 

Anna Traks – 30 lat pracy zawodowej 
Barbara Nowicka – 30 lat pracy zawodowej 

 

Bożena Rukowicz – 25 lat pracy zawodowej 
Katarzyna Stachewicz – 25 lat pracy zawodowej 

Helena Dziekańska – 25 lat pracy zawodowej 
Iwona Bojar – 25 lat pracy zawodowej 

Jolanta Drzewińska – 25 lat pracy zawodowej 
Ewa Dąbrowska – 25 lat pracy zawodowej 

Alina Szulc – 25 lat pracy zawodowej 
Elżbieta Maćkowska – 25 lat pracy zawodowej 
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JUBILEUSZE  
 

 
Alicja Gronczewska – 20 lat pracy zawodowej 

Dorota Żmuda – 20 lat pracy zawodowej 
Wioletta Osiecka – 20 lat pracy zawodowej 

Anna Lange– 20 lat pracy zawodowej 
 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu 

Bogumiła Cichowicz – 35 lat pracy zawodowej 
Anna Karnia – 35 lat pracy zawodowej 

Maria Kozicka – 35 lat pracy zawodowej 
 

Mariola Bendyk – 30 lat pracy zawodowej 
Małgorzata Białkowska – 30 lat pracy zawodowej 

Elżbieta Burczak – 30 lat pracy zawodowej 
Danuta Kopacz – 30 lat pracy zawodowej 

Małgorzata Mikulska – 30 lat pracy zawodowej 
Dorota Wróblewska – 30 lat pracy zawodowej 

Grażyna Zimny – 30 lat pracy zawodowej 
Beata Nowak – 30 lat pracy zawodowej 

 

Krystyna Bachanowicz – 25 lat pracy zawodowej 
Bogusława Baran – 25 lat pracy zawodowej 
Ewa Laskowska – 25 lat pracy zawodowej 

Cecylia Michalska – 25 lat pracy zawodowej 
Anetta Mysłowska – 25 lat pracy zawodowej 
Danuta Świnarska – 25 lat pracy zawodowej 

Maja Zaleska-Korziuk – 25 lat pracy zawodowej 
 

Agata Branicka – 20 lat pracy zawodowej 
Lidia Młyńska – 20 lat pracy zawodowej 

Wioletta Stodulska – 20 lat pracy zawodowej 
Danuta Tyszko – 20 lat pracy zawodowej 

 
 

 

 

 

 

 



35 

 

JUBILEUSZE  

 

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie 

Anna Bartczak – 30 lat pracy zawodowej 
Krystyna Błażewicz – 30 lat pracy zawodowej 

Wioletta Budko – 30 lat pracy zawodowej 
Józefa Całka – 30 lat pracy zawodowej 

Alina Gołębiowska – 30 lat pracy zawodowej 
Danuta Pawlik – 30 lat pracy zawodowej 

Barbara Skobejko – 30 lat pracy zawodowej 
Dorota Stankiewicz – 30 lat pracy zawodowej 

 

Joanna Nikraszewicz – 25 lat pracy zawodowej 
Maria Zalewska – 25 lat pracy zawodowej 

 

Jolanta Wersocka – 20 lat pracy zawodowej 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ ALFA” w Elblągu 

Maria Kociumbas – 45 lat pracy zawodowej 
Halina Wojciechowicz – 40 lat pracy zawodowej 

Ewa Jasina – 35 lat pracy zawodowej 
Marzena Ciereszko – 30 lat pracy zawodowej 

Mirosława Niewiadomska – 25 lat pracy zawodowej 
 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie 

Maria Buklewska – 30 lat pracy zawodowej 
Marzena Grabowska – 30 lat pracy zawodowej 

Ewa Lisek – 30 lat pracy zawodowej 
 

„ CHIRURGIA BRANIEWO”  
Marek Zamojcin Spółka Jawna 

Bożena Obolewicz-Trzcińska – 35 lat pracy zawodowej 
Bożena Gacka – 35 lat pracy zawodowej 

Grażyna Habuda – 35 lat pracy zawodowej 
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JUBILEUSZE 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 
Terenowy Oddział w Elblągu 

Zdzisława Drost – 35 lat pracy zawodowej 
Barbara Wakieć – 30 lat pracy zawodowej 

Barbara Słodownik- 30 lat pracy zawodowej 
 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska  

Irena Kolenda – 38 lat pracy zawodowej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska  

Marek Arndt – 30 lat pracy zawodowej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 

Edyta Domalewska – 20 lat pracy zawodowej 

Spółdzielnia Pracy „MEDYK” w Elblągu 

Mariola Jaszczerska – 30 lat pracy zawodowej 

Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA”  Łaszkiewicz i Partnerzy                           
w Elblągu 

Grażyna Glinka – 35 lat pracy zawodowej 
Wanda Skierś – 35 lat pracy zawodowej 

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu 

Krystyna Miros – 45 lat pracy zawodowej 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol-Med”  
Nowik, Najdek, Bajczyk i wspólnicy Spółka Jawna w Elblągu 

Bożena Michalska – 35 lat pracy zawodowej 

Elżbieta Bajczyk – 30 lat pracy zawodowej 

Szpital Powiatowy w Pasłęku Spółka z o.o. 

Mariola Lipska – 25 lat pracy zawodowej 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dyżury ORzOZ 

 

  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych                   

w Elblągu oraz Zastępców ORzOZ pełnią 
dyżury  w  siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B. 

 w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca w godz. 15.30 – 16.30                                                

tel. kontaktowy 55 233-98 -79 

 

Dyżury OSPiP 

 

  Przewodnicząca oraz 
Wiceprzewodnicząca  

Okręgowego Sądu Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu   

pełnią dyżury  w  siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych             
w Elblągu ul. Morcinka 10 B. 

 w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 
15.30 – 16.30    

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu  

zwraca się z prośbą o aktualizację danych 
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 

 
W szczególności aktualizacji podlegają 

informacje dotyczące: 
 zmiany nazwiska 
 ukończenia kursów i specjalizacji 
 ukończenia studiów wyższych 
 miejsca zamieszkania 
 rozpoczęcia i ustania zatrudnienia 
 zmiany miejsca pracy 
 utracie dokumentu 

uprawniającego do wykonywania 
zawodu. 

 

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu  

przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia  
1 czerwca 2011 r. o działalności 
leczniczej art. 25 ust. 3 podmiot 

prowadzący działalność leczniczą                          
w ramach praktyki zawodowej, 

niezwłocznie nie później  
niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 
medycznych przekazuje organowi 
prowadzącemu rejestr dokument 

ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia wystawiony przez 

ubezpieczyciela. 
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POŻEGNANIA 
‘Gdy umiera ktoś bliski, często żałujemy, że nie zdążyliśmy mu czegoś 

powiedzieć, że nie byliśmy dla niego lepsi” 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

„ Bliscy, których kochamy 
zostają w pamięci na zawsze” 

 

Pani Małgorzacie 
SKOTNICKIEJ 

Wyrazy głębokiego współczucia                     
z powodu śmierci 

MĘŻA 

Składają koleżanki z I Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem 

Gastroenterologicznym  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Elblągu 

 
 

„ Ludzie, których kochamy, zostają na 
zawsze, bo zostawili 

 ślad w naszych sercach” 
 

Pani Sylwii                        
PODWORSKIEJ 

Wyrazy głębokiego współczucia                      
z powodu śmierci 

TATY 
Składają koleżanki Oddziału Chirurgii 

Onkologicznej  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Elblągu 
 

 
 

„ Człowiek odchodzi lecz miłość                              
i wspomnienia pozostają…” 

 

Pani Annie                                
KOWZAN - STASIEŁOWICZ 

Wyrazy szczerego współczucia                    
z powodu śmierci 

MAMY 

Składają koleżanki ze specjalizacji                       
w dziedzinie Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego 

 
 

„ Umiera się nie po to aby przestać żyć, 
lecz po to, aby żyć inaczej” 

 

Pani Irenie KOZIOŁ 

Wyrazy głębokiego współczucia                    
z powodu śmierci 

SIOSTRY 

Składa personel pielęgniarski 
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej                              

we Fromborku 
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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia wiosny. 

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie 

najbliższych, szczerze życzy  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 

 

 

 

 

 

 


