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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  

 
Adres poczty elektronicznej: biuro@oipip.elblag.pl    

Kancelaria ORzOZ: orzoz@oipip.elblag.pl 
Adres poczty elektronicznej Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu: 

szkolenia@oipip.elblag.pl 
Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: redakcja@oipip.elblag.pl  

Księgowość: ksiegowosc@oipip.elblag.pl 
                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacji 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 – 12.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 12.00  
 

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

mgr Zofia KASPROWICZ– Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                   
Dyżury w biurze izby: 
- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
 

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                        
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 Bożena MACHURA wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Grażyną CHOIŃSKĄ pełnią dyżur     
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika 
Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 

DZIAŁ SZKOLEŃ przy OIPiP w Elblągu – Specjalista Magdalena Budziszewska  
Dział Szkoleń czynny w  środy i piątki  w godz. 8.00 – 15.00 
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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W NUMERZE - DZIAŁY TEMATYCZNE 
 

1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP w ELBLĄGU 

2. RELACJA Z OBRAD XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

3. KALENDARIUM 

4. Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU 

5. PRAWO 

6. WARTO WIEDZIEĆ 

7. KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE 

8. JUBILEUSZE  

9. INFORMACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY 

10.WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 

 
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 
Życzę, aby zbliżające się Święta Wielkanocne przyniosły radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmocnienia ducha 

Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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SŁOWO  
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
Szanowni Państwo! 
Za nami coroczne obrady Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek                        
i Położnych w Elblągu. 
Przedstawiciele wszystkich organów samorządu przedstawili 
sprawozdania z działalności w 2018 roku. Do najważniejszych 
wydarzeń minionego roku na pewno należy zaliczyć 
„Porozumienie”, które zostało zawarte  w dniu 9 lipca 2018 r. 
pomiędzy: Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,  Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem 
Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

Podpisany dokument zagwarantował,  między innymi, włączenie dotychczasowych dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego. Zwiększono częstotliwość weryfikacji list zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych, co pozwala na wcześniejsze niż dotychczas, włączanie nowo 
zatrudnianych w podmiotach pracowników, do grupy osób objętych wzrostem wynagrodzeń. 
Wprowadzono zmiany zapisów rozporządzeń dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek                      
i położnych w lecznictwie szpitalnym. 
 

Trwają prace nad sposobem zagwarantowania dodatkowych sześciu dni urlopu 
szkoleniowego oraz wprowadzenia, jako nowego świadczenia gwarantowanego,  porady 
pielęgniarskiej. 
 

Kolejne zapisy Porozumienia dotyczą koniecznych zmian mających poprawić nie tylko 
bieżącą sytuację finansową, ale przede wszystkim zagwarantować trwały rozwój 
pielęgniarstwa. 
 

Przyjęto wstępny harmonogram prac. Jednak już dziś wiemy, że nie uda się zakończyć 
większości zadań w wyznaczonych terminach. Opracowany w grudniu 2017 roku dokument 
„Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” wciąż oczekuje na 
zatwierdzenie finalnej wersji i nadanie rangi aktu prawnego. 
 

Wdrażane zmiany cieszą naszą grupę zawodową, ale nie są to jednak działania wystarczające. 
 

Do dobrego poziomu świadczonych usług medycznych konieczne jest spełnienie warunków 
minimalnych norm zatrudnienia. Potrzebna jest doskonale wykwalifikowana kadra, która                      
w sposób profesjonalny i samodzielny wykona swoje zadania. Ponadto potrzebna jest nam 
pielęgniarska kadra kierownicza, która w sposób świadomy i odpowiedzialny zadba                                   
o adaptację nowego personelu, szkolenie i ciągłe dokształcanie pielęgniarek i położnych. 
Kadra kierownicza, która zadba nie tylko o wymagane kwalifikacje, ale także, a może przede 
wszystkim, o właściwe postawy moralno – etyczne podległego personelu. 
 

Środowisko pielęgniarskie oczekuje na zmianę rozporządzenia o sposobie przeprowadzania 
konkursów na stanowiska kierownicze z nadzieją, że pomogą one wyłonić spośród 
kandydatów osoby, które staną się liderami i autorytetami dla swoich koleżanek i kolegów, 
pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych. 
 

W realizacji tego zadania ogromną rolę ma do spełnienia samorząd zawodowy. Delegaci 
XXVIII Okręgowego Zjazdu podjęli szereg Uchwał i Apeli dotyczących  istotnych problemów 
zgłaszanych przez przedstawicieli naszego środowiska  zawodowego. Zachęcam do 
zapoznania się z relacją z obrad i treścią dokumentów prezentowanych w biuletynie oraz na 
naszej stronie internetowej. 
Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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Sprawozdanie z obrad 
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

z dnia 9 marca 2019 r 
 
W dniu 9 marca 2019 r. w sali konferencyjno-bankietowej Hotelu MŁYN Aqua Spa              
w Elblągu odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili Nas: 

 Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Prorektor PWSZ im. Jana Grodka                    
w Sanoku, 

 Pani Maria Danielewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek                     
i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie, 

 Pani Iwona Kacprzak, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek                    
i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie;  

 Pani Agnieszka Kałużna, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek                       
i Położnych w Łodzi, 

 Pani Elżbieta Gelert, Poseł na Sejm RP, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu, 

 Pan Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, 
 Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 
 Pan Janusz Nowak, Wiceprezydent Miasta Elbląg, 
 Pani Iwona Martynowicz, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Elblągu, 
 Pani Tamara Koperska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa 

Rodzinnego, 
 Pani Barbara Anna Plewik, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, 
 Pani Agnieszka Olińska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa 

Diabetologicznego, 
 Pani Barbara Burny, Delegat Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 

Delegatura w Elblągu, 
 Pan Wojciech Marchlik, Przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych, 
 Pani Katarzyna Witek, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSPZOZ                        

we Fromborku, 
 Pani Bożena Ropelewska, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu, 
 Pani Wioletta Sulich – Świdnicka, Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu, 
 Pani Ewa Jussis, Przełożona Pielęgniarek SPSPZOZ we Fromborku, 
 Pani Janina Ogińska, Przełożona Pielęgniarek Powiatowego Centrum 

Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie, 
 Pani Ewa Wąsowska, Koordynator ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego                 

św. Jana Pawła II w Elblągu, 
 Pani Marzena Sobczak, Przewodnicząca Koła PTP przy Elbląskiej Uczelni 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, 
 Pani Halina Sałata, Radna Rady Miejskiej w Elblągu, 
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 Pani Anna Szyszka, Kierownik Delegatury Elbląskiej Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia          
w Olsztynie. 
 

 
 
Po wystąpieniach gości zaproszonych Delegacja Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur przekazała na 
ręce Pani Haliny Nowik przyznaną decyzją Kapituły                                   
ds. Wyróżnień i Odznaczeń oraz ORPiP w Olsztynie Honorową 
Statuetkę dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
To szczególne wyróżnienie, jak głosi akt nadania, przyznano:                      
„W dowód uznania, z podziękowaniem za pracę włożoną na rzecz 
samorządu pielęgniarek i położnych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Za zaangażowanie w działalność 
społeczną na rzecz środowiska lokalnego.  Za wspieranie działań 
pielęgniarek i położnych w ich dążeniu do rozwoju zawodowego                       
i realizacji pasji zawodowych oraz społecznych. Za podejmowane 

działania promujące samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych. Za koleżeńską 
życzliwość.” 

 
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Kałużna Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, która 
podziękowała Pani Halinie Nowik za zaangażowanie w działalność 
samorządową. Przekazała na ręce Przewodniczącej Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu obraz – portret Położnej 
Stanisławy Leszczyńskiej, o życiu i pracy której znajdziecie Państwo 
informacje w dalszej części Biuletynu. 
 
W ramach działań prewencyjnych prowadzonych przez organ  
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pani                      
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk przedstawiła wykład 
pt.”Pielęgniarstwo, tradycja i nowoczesność”. 
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Po wystąpieniach gości zaproszonych, sponsorów zjazdu rozpoczęła się robocza część zjazdu. 
Po wyborze asesorów (Magdalena Budziszewska, Jadwiga Arndt), wybrano Prezydium 
Zjazdu w składzie: Przewodnicząca Justyna Tomkiewicz, Wiceprzewodnicząca Elżbieta 
Fałkowska, Sekretarz Zofia Kasprowicz. Powołano komisje zjazdowe. W skład Komisji 
Mandatowej weszły: Przewodnicząca Celina Dziuba, Członkowie: Beata Skoczeń oraz 
Elżbieta Dudycz. W skład Komisji Uchwał i Wniosków powołano: Reginę Zimnoch                      
– Przewodnicząca, Członkowie: Bożena Machura, Jadwiga Słodkowska. Po ukonstytuowaniu 
się komisji zjazdowych, odczytano protokół Komisji Mandatowej stwierdzający,                            
że w XXVIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczy                    
45 delegatów, co stanowi 71% ogółu delegatów, wobec powyższego zjazd jest prawomocny.   

W czasie trwania obrad Delegaci na Zjazd podjęli następujące uchwały: 
 Uchwała Nr 1 w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych, 
 Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu, 
 Uchwała Nr 3 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek                

i Położnych, 
 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2018, 
 Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu, 
 Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

w Elblągu, 
 Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2018, 
 Uchwała Nr 9 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 

2018, 
 Uchwała Nr 10 w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych na rok 2019, 
 Uchwała Nr 11 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/VII/15 z dnia           

24 października 2015 r. VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 Uchwała Nr 12 w sprawie odwołania członka Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

 
Ponadto Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu przyjęli trzy apele i  jeden wniosek. Teksty tych dokumentów 
zamieszczamy poniżej. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych ogłosiła jego zamknięcie i podziękowała 
wszystkim delegatom za udział w zjeździe. 
   
Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
 
Sponsorzy Zjazdu:  
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APEL NR 1 
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  
z dnia 9 marca 2019 r. 

w sprawie:                                                                                                                                                    
pilnej nowelizacji aktów prawnych regulujących realizację świadczeń 
zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży szkolnej. 

skierowany do: 
Prezesa Rady Ministrów, 
Posłów i Senatorów RP, 
Ministra Zdrowia. 
 

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują o podjęcie 
pilnych działań mających na celu nowelizację aktów prawnych regulujących realizację 
świadczeń zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży szkolnej. 

UZASADNIENIE 

Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym została na nowo 
zdefiniowana i określona w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już w roku 
2017. Ustawa ta ma na celu miedzy innymi: stworzenie podstaw monitorowania oraz oceny 
realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, ograniczenie braków kadrowych i dysproporcji 
struktury wiekowej pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, zwiększenie dostępu 
do świadczeń pielęgniarskich przez planowane obniżenie liczby uczniów na etat, a tym 
samym wydłużenie czasu pracy pielęgniarki w szkolnym gabinecie medycznym, zwiększenie 
kompetencji pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania o koordynację profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i stomatologicznej oraz ścisłą współpracę z rodzicami ucznia                                   
i pracownikami szkoły. 

Wejście w życie projektowanej ustawy powinno umożliwić dalsze działania legislacyjne                              
w zakresie opracowania i nowelizacji aktów wykonawczych. 

Do chwili obecnej nie zakończono prac nad ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży.  

 

SEKRETARZ ZJAZDU                                                                  PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

Zofia Kasprowicz                                                                                Justyna Tomkiewicz 
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APEL NR 2 
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  
z dnia 9 marca 2019 r. 

w sprawie: 
zmiany zapisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki         
i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

skierowany do: 
Posłów i Senatorów RP,  
Ministra Zdrowia,  
Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  
 

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują o podjęcie 
działań w sprawie zmiany zapisu art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie podmiotów, 
które mogą być organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych                            
w rozumieniu przepisów tej ustawy i aktów wykonawczych. 

Proponujemy, aby organizatorem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
mogły być wyłącznie: 

1. Uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe, prowadzące kształcenie na 
kierunkach: pielęgniarstwo lub położnictwo, 

2. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych, 

3. Podmioty lecznicze, wyłącznie w zakresie zgodnym z prowadzoną działalnością 
leczniczą. 

UZASADNIENIE 

Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej, a podmioty, które realizują to kształcenie, powinny dawać należytą 
rękojmię najwyższej jakości takich usług, zarówno w zakresie merytorycznym,                             
jak i organizacyjnym.  

Pielęgniarki i położne wybierając określony kurs lub szkolenie powinny mieć pewność,                    
co do tego, że organizator kształcenia, którego mogą wybrać, jest podmiotem dającym 
rękojmie prawidłowego przeprowadzenia kształcenia. Pielęgniarki i położne niejednokrotnie 
nie mają możliwości sprawdzenia podmiotu, który realizuje kształcenie, a wybierając                     
go działają w zaufaniu, że skoro posiada on status organizatora kształcenia, to jest podmiotem 
rzetelnym.  

W ostatnim czasie doszło do ujawnienia poważnych nieprawidłowości w prowadzeniu 
kształcenia przez niektóre podmioty, w wyniku których, ogromna grupa pielęgniarek                            
i położnych z terenu całej Polski została poszkodowana ponosząc koszty za zaplanowane 
kształcenie i nie mogąc uzyskać pożądanych kwalifikacji.  
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Przedsiębiorcy prowadzący kształcenie nie wywiązali się z umów lub oferowali zajęcia w 
formie niezgodnej z przepisami prawa (w systemie e – learning).  

Bez ograniczeń, bez wpisu do rejestru, bez kontroli prowadzą kształcenie podmioty lecznicze 
we wszystkich specjalnościach, mimo prowadzenia wąskiej dziedziny działalności leczniczej                   
i nie posiadając własnego zaplecza dydaktycznego, kadry pedagogicznej i placówek szkolenia 
praktycznego. 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest konieczne do aktualizacji wiedzy                         
i podnoszenia kwalifikacji w zakresie realizacji specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 
Wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług a tym samym,     
za zdrowie i życie pacjentów. 

Dlatego w naszej opinii kształcenie powinny prowadzić wyłącznie podmioty, które 
gwarantują wysoki poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego. Powinny podlegać 
rejestracji i systematycznej kontroli właściwych organów. Stąd też kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych powinno pozostawać w gestii uczelni akademickich i uczelni 
zawodowych posiadających akredytacje do kształcenia w tych kierunkach, samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych oraz podmioty lecznicze w zakresie prowadzonej 
działalności.       

 

SEKRETARZ ZJAZDU                                                                  PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU  

Zofia Kasprowicz                                                                               Justyna Tomkiewicz 
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APEL NR 3 
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  
z dnia 9 marca 2019 r. 

w sprawie: 
podjęcia wszelkich możliwych działań przyspieszających wykonanie 
postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. i zmierzających 
do ich pełnej realizacji. 

skierowany do: 
Przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych, 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują o podjęcie 
wszelkich działań przyspieszających wykonanie postanowień zawartych w Porozumieniu                    
z dnia 9 lipca 2018 r. i zmierzających do ich pełnej realizacji 

UZASADNIENIE 

Zawarte w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. postanowienia miały gwarantować realizację 
wysuwanych od lat przez środowisko pielęgniarek i położnych postulatów. 

Zapisy porozumienia poprzedzone były wielomiesięcznymi negocjacjami. Wybrano w drodze 
kompromisu rozwiązania, które miały zaspokoić najpilniejsze potrzeby naszego środowiska              
z uwzględnieniem realnych możliwości realizacji złożonych obietnic. Wdrażane, stopniowe 
zmiany zostały przyjęte z zadowoleniem i nadzieją na realizację wszystkich uzgodnień 
według ustalonego harmonogramu. 

W chwili obecnej przedłużające się procedury powołują narastanie niepokoju i zwątpienia.                 

W szczególności domagamy się pilnego: 

1. Wdrożenia zapisów gwarantujących prawo do 6 dni dodatkowego płatnego urlopu 
szkoleniowego, 

2. Przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa                              
w Polsce”, jako polityki Rządu RP, 

3. Opracowania i wprowadzenia świadczenia odrębnego „porada pielęgniarska”, 

4. Wdrożenia uregulowań dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych                   
w pozostałych obszarach świadczeń, 

5. Realizacji pozostałych ustalonych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.  

 
SEKRETARZ ZJAZDU                                                         PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU                                         

Zofia Kasprowicz                                                                                Justyna Tomkiewicz 
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WNIOSEK NR 1 
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  
z dnia 9 marca 2019 r. 

w sprawie: 
zobowiązania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz   
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                
i Położnych w Elblągu i Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek                      
i Położnych w Elblągu do przygotowania na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych propozycji rozszerzenia katalogu stanowisk                               
w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być 
wynagradzane, o stanowiska członków organów odpowiedzialności 
zawodowej ORzOZ i OSPiP 

UZASADNIENIE 

Rokrocznie wzrasta liczba spraw procedowanych w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej. Mają one charakter złożony i wymagają poświęcenia znacznej ilości czasu.  

Członkowie Organów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek              
i Położnych i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych realizując ustawowe zadania 
prowadzenia i rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej  zmuszeni są do 
korzystania z urlopów wypoczynkowych lub  pracy w dni wolne. 

Wprowadzenie zmian w obowiązującej uchwale nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek                   
i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb 
pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane, pozwoli na 
zrekompensowanie nakładu pracy osób prowadzących postępowania z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. 

 

SEKRETARZ ZJAZDU                                                         PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU                                         

Zofia Kasprowicz                                                                                Justyna Tomkiewicz 
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List Pani Zofii Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany               
do Delegatów XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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KALENDARIUM 
  

  
 

 

1100..1111..22001188  rr..  Rozpoczęcie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
dla pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczęło 21 pielęgniarek. 

2200..1111..22001188  rr..  
  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 239P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwałę Nr 240P/VII/18  w sprawie zakupu publikacji. 
2299..1122..22001188  rr..  Rozpoczęcie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                      

w Elblągu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
dla pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczęło 18 osób. 

0088..0011..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 241P/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawicieli 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac w komisjach 
konkursowych na pielęgniarskie stanowiska kierowanicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 242P/VII/19 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

 uchwała Nr 243P/VII/19 w sprawie zakupu domeny oraz oprogramowania 
do komputerów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1166..0011..22001199  rr..  Udział Przewodniczącej ORPiP w Elblągu w posiedzeniu Konwentu 
Przewodniczących Okręgowych Rad. 

2266..0011..22001199  rr..  Rozpoczęcie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych”, program dla pielęgniarek i położnych.        
Kurs rozpoczęło 19 osób. 

0055..0022..22001199  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się spotkanie pielęgniarek pielęgniarek 
poszkodowanych przez firmę INTERRETE Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

0088..0022..22001199  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie 
posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 259/VII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019, 
 uchwała Nr 260/VII/19 w sprawie zwołania XXVIII Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 261/VII/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2018, 
 uchwała Nr 262/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 263/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu, 
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 uchwała Nr 264/VII/19 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego 
Rejestru Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                     
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 265/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 266/VII/19 w sprawie zmiany zakresu prac remontowych                      
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 267/VII/19 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

 uchwała Nr 268/VII/19 w sprawie zakupu licencjonowanych programów 
komputerowych, 

 uchwała Nr 269/VII/19 w sprawie dofinansowania udziału członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblagu w warsztatach 
organizowanych przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”, 

 uchwała Nr 270/VII/19 w sprawie aneksowania umowy cywilnoprawnej               
ze Specjalistą ds. Szkoleń. 

1155..0022..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                        
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 22 wnioski o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu.  

2200..0022..22001199  rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę działalności 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za okres IV kwartału 2018 r. 

2222..0022..22001199  rr..  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych           
w Elblągu Pani Regina Zimnoch uczestniczyła w zorganizowanej przez ORzOZ               
w Gdańsku konferencji pt. „Korzyści płynące z prawidłowych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych”. Konferencja odbyła się w Pomorskim Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku. 

2233..0022..22001199  rr..  Rozpoczęcie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, 
program dla pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczęło 20 osób. 

2266..0022..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 244P/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawicieli 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac w komisjach 
konkursowych na pielęgniarskie stanowiska kierowanicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 245P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 246P/VII/19 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

0066..0033..22001199  rr..  Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani Halina Nowik uczestniczyła w Urzędzie 
Miejskim w Elblągu w posiedzeniu Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                
na lata 2019 – 2024. 

0099..0033..22001199  rr..  Obrady XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 



17 

 

 
 
 
 
 
 
 

0099..0033..22001199  rr..  W trakcie obrad Zjazdu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie posiedzenia przyjęto uchwałę                       
Nr 247P/VII/19 w sprawie skierowania pielęgniarki na przeszkolenie w związku                 
z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat. 

0099..0033..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. 
Komisji Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono                       
2 wnioski o przyznanie zapomóg losowych.  Komisja przyznała zapomogi                           
w łącznej wysokości 3.000 zł.   

1144..0033..22001199  rr..  W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbyło                     
się spotkanie członków Zespołu ds. opracowania  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                    
na lata 2019 – 2024. 

1155..0033..22001199  rr..  Na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbyła się 
współorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Problemy wieku podeszłego w ujęciu 
interdyscyplinarnym”. 

1199--2211..0033..  
22001199  rr..  

Przewodnicząca Rady uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek                            
i Położnych. 

2200..0033..22001199  rr..    Zakończenie kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych”, program dla pielęgniarek i położnych.                  
Kurs ukończyło 18 osób. Gratulujemy. 

 
2233..0033..22001199rr..  Rozpoczęcie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielegniarek i Położnych                      

w Elblągu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”,  program dla 
pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczęło 15 osób. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP w Elblągu 
Relacja z konferencji  

„Problemy wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym” 
 

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej  w dniu 15 marca 2019 roku odbyła się 
konferencja naukowo szkoleniowa p.t. „Problemy 
wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym”.  
Konferencja została zorganizowana przez Elbląską 
Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Koło w Elblągu Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego oraz Koło Polskiego Towarzystwa  
Gerontologicznego w Poznaniu.   
 

Temat konferencji nie był przypadkowy, ponieważ 
statystyki pokazują, że  czas życia ludzkiego                    
w ostatnim półwieczu  znacznie się wydłużył, zwłaszcza  w tzw. krajach rozwiniętych. 
Powoduje to szereg nowych problemów medycznych co wiąże się z potrzebą stworzenia 
nowego modelu medycznego, który zagwarantuje seniorom kompleksową opiekę w jesieni 
życia. Należy zbudować nową kadrę specjalistów, która zaopiekuje się  starszymi pacjentami 
-  mowa tu o lekarzach geriatrii, pielęgniarkach, fizykoterapeutach, opiekunach medycznych. 
Z uwagi na nietypowe symptomy u osób starszych, jakakolwiek zmiana w ich 
dotychczasowym funkcjonowaniu, a przede wszystkim u osób z zespołem słabości czy 
zaburzeniami otępiennymi powinna skłonić do zasięgnięcia konsultacji u lekarza geriatrii. 
Późna starość wiąże się z wielochorobowością, a także z cierpieniem związanym z wiekiem.  
 

 

Otwarcie konferencji w imieniu organizatorów 
dokonała Pani Marzena Sobczak, adiunkt                   
na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz 
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego działającego przy EUH-E. 
Konferencję poprowadziła Pani Halina Nowik, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu.  
 

Wśród zaproszonych prelegentów swoje 
wystąpienie wygłosili: 
 

 prof.dr hab.n.med. Katarzyna 
Wieczorkowska – Tobis (Kierownik 
Katedry i Kliniki Medycyny 

Paliatywnej, Pracowni Geriatrii UM w Poznaniu, Przewodnicząca Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego) „Jak chorują osoby starsze”, 
 

 dr Sławomir Tobis (Pracownia Terapii Zajęciowej Katedra Geriatrii i Gerontologii 
UM w Poznaniu) „Model współpracy terapeutów zajęciowych z inżynierami dla 
poprawy funkcjonowania osób starszych: doświadczenia Uniwersytetu Medycznego            
w Poznaniu”,  
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 dr hab. n. o zdr. Dorota Talarska (Katedra  i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UM                     
w Poznaniu, Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego                                
w Poznaniu) „Funkcjonowanie osób w wieku podeszłym: możliwości oceny                         
i wsparcia”,   

 

 mgr Halina Chorąży (Edukator diabetologiczny Szpital Mrągowski) „Opieka 
pielęgniarska nad chorym z cukrzycą w podeszłym wieku”,  

 

 mgr Celina Dziuba (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu) 
„Szczepienia osób dorosłych i w podeszłym wieku”,  

 

 mgr Monika Kurpanik, mgr Anna Zawisza (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Elblągu) „Działania elbląskiego samorządu na rzecz osób 
starszych”,  

 

 dr Ewa Wodzikowska, mgr Alina Kamowska (Szpital Specjalistyczny im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach) „Pomiędzy „kroplówką” a Dziennikiem Ustaw – opieka 
nad pacjentem a wymagania prawne”.  

 

Podczas konferencji zadbano również o część artystyczną wydarzenia. Dla uczestników 
wydarzenia wystąpiła grupa maluchów z Przedszkola nr 5  w Elblągu. 
 
Pamiętajmy wszyscy słowa Hermana Melvila: „Wiedzieć, jak się starzeć to największa 
spośród wszystkich mądrości i jeden z najtrudniejszych rozdziałów w wielkiej sztuce 
życia”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Żródło: http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/ 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

ZAPROSZENIE 
 

OBCHODY  MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI                                                                     
I KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ 

 

ELBLĄG, 13 MAJA 2019 R. GODZ.10.00 
MIEJSCE: ELBLĄSKA UCZELNIA  

HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU  
UL. LOTNICZA 2 

 

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH                               
W ELBLĄGU SERDECZNIE ZAPRASZA 

KOLEŻANKI I KOLEGÓW  NA UROCZYSTE OBCHODY 
NASZEGO ŚWIĘTA,  KTÓRE W TYM ROKU ODBYWAĆ SIĘ 

BĘDĄ POD HASŁEM: 
 

WSPÓŁCZESNE AUTORYTETY  
W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE  

 

W programie: 
 Uroczyste otwarcie spotkania 

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu. 
 Wystąpienia gości zaproszonych. 
 Wręczenie wyróżnień dla Pielegniarek, Pielęgniarzy                                 

i Położnych. 
 Wystąpienie Pani mgr Beaty Binek Konsultanta 

Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego                       
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego. 

 Przedstawienie postaci Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, 
 
Prosimy o zgłaszanie swojej obecności do dnia 5 maja 2019r. 
telefonicznie pod numer: 55 233 98 79 – podając swoje imię                           
i nazwisko lub e-mailem: biuro@oipip.elblag.pl  
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PRAWO  
 
Dz.U. z 2019 r. poz. 333 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 226 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie                 
w ochronie zdrowia. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 173 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 34 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2537  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018r.                        
w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2475  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r.                        
w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r.                            
w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2429 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw                       
w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018r.                       
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci 
onkologicznej. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2410 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018r.                         
w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi 
od alkoholu. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej                         
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 
 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r.                               
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca ORPiP 

 
Nowy standard opieki okołoporodowej 

Opieka okołoporodowa w ciągu kilku ostatnich lat ewaluowała w sposób bardzo dynamiczny. 
Z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości tej opieki Ministerstwo Zdrowia dokonało zmian                  
w dotychczasowej organizacji opieki okołoporodowej i od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje 
nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej-(SOOO). 
 

 Nowelizacja ustawy przygotowana została w oparciu o konsultacje eksperckie z  różnych 
środowisk a także uwzględnia głosy kobiet w kwestii ich potrzeb i oczekiwań. Ponadto jest 
oparta na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia  WHO zgodnie z zasadami praktyki 
medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych badaniach naukowych i procedurach                     
o udowodnionej skuteczności. 
 

Zasadniczym celem wprowadzenia tego standardu jest zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa 
i dostępu do opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Standard  w sposób 
kompleksowy obejmuje organizację opieki sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, 
połogu oraz nad noworodkiem i obowiązuje we wszystkich podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach opieki 
okołoporodowej. 
 

W nowym standardzie uwzględniono wiele zapisów z poprzedniego rozporządzenia, część                   
z nich doprecyzowano ale przede wszystkim pojawiły się nowe zapisy i uregulowania mające 
istotny wpływ na jakość opieki okołoporodowej. 
 

Najistotniejsze zmiany to: 
 

 zlikwidowanie obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży - ma o tym 
decydować lekarz. Celem jest ograniczenie nadmiernej liczby porodów zabiegowych, 

 zobowiązanie, by osoby sprawujące opiekę nad ciężarną kontrolowały ryzyko 
pojawienia się depresji, także poporodowej. Lekarz czy położna mają obowiązek 
zaproponować badanie przesiewowe, dotyczące wystąpienia ryzyka depresji (ocena 
ryzyka i nasilenia objawów depresji, także poporodowej), a w razie potrzeby 
skierować przyszłą mamę bądź kobietę po porodzie do specjalisty. Procedura 
realizowana będzie w trzech etapach w 11-14 oraz 33-37 tygodniu ciąży a także po 
porodzie, podczas wizyty położnej POZ, 

  wspieranie i propagowanie karmienia piersią już na etapie ciąży. Pomoc każdej 
mamie w sytuacjach kryzysowych oraz w podejmowaniu prób naturalnego karmienia, 
by przeciwdziałać przedwczesnemu odstawieniu dziecka od piersi. Kobiety już na 
etapie ciąży będą mogły liczyć na edukację dotyczącą odciągania pokarmu, 
prawidłowego przystawiania dziecka do piersi czy pozycji do karmienia, 

 obowiązek, by lekarz prowadzący ciężę kierował ciężarne do położnej POZ na 
bezpłatną edukację przedporodową, 

 szpitale zobowiązane są  do monitorowania jakości opieki okołoporodowej                         
(z wyraźnym akcentem na ocenę satysfakcji kobiet), 

 możliwość wcześniejszego zapoznania się ciężarnych z miejscem porodu  oraz 
wypełnienia dokumentacji medycznej jeszcze przed porodem, 
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 zalecenie, by personel medyczny omówił z rodzącą plan porodu i jej prawo  do 
jedzenia i picia w czasie porodu za zgodą osoby sprawującej nad nią opiekę. (WHO 
rekomenduje umożliwianie spożywania posiłków w trakcie porodu), 

 zakaz działań marketingowych i reklamowania produktów związanych                                     
z początkowym żywieniem niemowląt. 

 

Pragnę poinformować, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 
13 maja 2019r  na terenie Elbląskiej Uczelni  Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu 
organizuje uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pod 
hasłem „Współczesne autorytety w pielęgniarstwie i położnictwie”.  
 

Na nasze zaproszenie w uroczystości, uczestniczyć będzie Pani mgr Beata Binek pełniąca 
funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego                            
i Położniczego. Pani konsultant w swoim wystąpieniu przedstawi i szczegółowo omówi  
nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej.  
 

Zapraszamy zatem wszystkie Panie Położne i Pielęgniarki do uczestnictwa w tym  
ważnym wydarzeniu, które będzie okazją do pogłębienia  swojej wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



25 

 

WARTO WIEDZIEĆ 
Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca ORPiP 

 
 Anioł dobroci w piekle – rzecz o Stanisławie Leszczyńskiej 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych 
ustanowiło dzień 5 maja Międzynarodowym 
Dniem Położnej. Od roku 1991 cały świat tego 
dnia, obchodzi to święto. Jednak w Polsce Dzień 
Położnej obchodzony jest 8 maja w dzień 
urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, położnej 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
 

Stanisława Leszczyńska urodziła się w Łodzi  
8 maja 1896r. zmarła 11 marca 1974 r. i na stałe 
wpisała się w historię zawodu położnej, który 
nieprzerwanie wykonywała przez 38 lat. Mówiła 
o sobie i tym, co robi z wielką pokorą. Była 
skromną akuszerką z poświęceniem wykonującą 
swoją profesję. Po latach w swoich 

wspomnieniach napisała: „Lubiłam i ceniłam swoją pracę, ponieważ bardzo kochałam małe 
dzieci, może dlatego miałam tak wiele pacjentek, że nieraz musiałam pracować po trzy doby 
bez snu i właściwie przez cały okres mej pracy zawodowej nie miałam żadnego przykrego 
wypadku. Wszystkie groźne sytuacje kończyły się szczęśliwie”. 
 

Czas II wojny światowej był najtragiczniejszym okresem w życiu pani Stanisławy i jej 
rodziny. W lutym 1943 roku za pomoc Żydom w getcie Stanisława Leszczyńska wraz                              
z dwoma synami i córką zostaje aresztowana przez gestapo. Mężowi i najstarszemu synowi 
udaje  się zbiec. Jednak mąż pani Stanisławy nie dożył końca wojny zginął w Powstaniu 
Warszawskim. 
 

Pani Stanisława wraz z córką trafiają do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, 
gdzie przebywają aż do wyzwolenia do 1945 r. W okrutnej obozowej rzeczywistości okazało 
się, że zawód położnej stał się dla nich ratunkiem i pozwolił przeżyć. Stanisławie 
Leszczyńskiej udało się zachować zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu 
położnej i dzięki temu została mianowana obozową położną. 
 

Stanisława Leszczyńska w koszmarze Oświęcimia, nazywana przez współwięźniarki Matką, 
niestrudzenie i bez odpoczynku wspierała i otaczała rodzące kobiety troskliwą opieką, była 
ich jedyną nadzieją. W obozowych nieludzkich warunkach sprzeciwiając się rozkazom robiła 
wszystko, by ocalić ludzkie życie. Przyjęła 3000 porodów  i chociaż większość z narodzonych 
dzieci pojawiła się na tym świeci tylko na chwilę pomimo koszmarnej obozowej 
rzeczywistości były przyjmowane na ten świat w atmosferze miłości  przez delikatne i czułe 
dłonie położnej. 
 

Historia tej niezłomnej położnej jest jednym z niezwykłych i poruszających świadectw 
ludzkiej  odwagi, poświęcenia i humanizmu w czasach wojennego totalitaryzmu. Stanisława 
Leszczyńska ma swoje miejsce wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata a w 1992 roku 
rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.  Jan Paweł II wspominając tę postać powiedział:  
„Dla Łodzi dla tego miasta i dla całej Polski Stanisława Leszczyńska zostawiła wielkie 
przesłanie w obronie ludzkiego życia”. 
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We wspomnieniach osób, które przeżyły, pani Stanisława była tą, która cieszyła się drugim 
człowiekiem, dawała poczucie bezpieczeństwa i była pełna miłości i spokoju. Obozowe 
przeżycia i wstrząsające świadectwa opisała w książce „Raport położnej z Oświęcimia”. 
Raport ten kończą słowa które są niesamowicie wzruszającym przesłaniem: „W obozie 
koncentracyjnym wszystkie dzieci, wbrew wszelkim przewidywaniom, rodziły się żywe, śliczne  
i tłuściutkie. Natura przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie, 
niezłomnymi rezerwami żywotności. Natura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy  
o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka”. 
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KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE 

                                                         


Polskie Centrum Edukacji zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek 
Medycyny Szkolnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r.                                 
w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia                            
i konferencje 


Komisja ds. Położnych działająca przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek                        
i Położnych wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydziału Nauk                  
o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza położne i pielęgniarki 
na konferencję „Pielęgniarka i położna wobec współczesnych wyzwań”, która 
odbędzie się w dniach 11 – 12.05.2019 r. w Ryni. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej OIPiP w Elblągu w zakładce kształcenie podyplomowe –konferencje, 
kursy, szkolenia. 


Hospicjum Ks. J Popiełuszki, Bydgoszcz; Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum 
„ŚWIATŁO” – Toruń; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Pracy Socjalnej 
WNP; Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Centrum Konferencji                            
i Wystaw Expo-Andre przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w 
Bydgoszczy, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku mają zaszczyt 
zaprosić na: XIX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY 
PALIATYWNEJ „HOSPICJUM 2019”, XVII OGÓLNOPOLSKIE 
FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII, I OGÓLNOPOLSKIE 
FORUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA  oraz 
WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO 
I RATOWNICZEGO, które odbędą się w dniach 24 – 25 maja 2019 r. w Hotelu 
FILMAR**** w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45. Szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.expo-andre.pl 
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JUBILEUSZE 
„Jest na świecie zawód, jedno jedyne powołanie, 
być dobrym dla drugiego człowieka”. 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 z okazji obchodzonych w roku 2019 jubileuszy pracy składa Koleżankom i Kolegom 

serdeczne podziękowania za trud, oddanie i życzliwość w czasie wieloletniej pracy 
zawodowej. 

 
Wyrażając słowa uznania życzymy zdrowia oraz pomyślności w pracy i życiu osobistym. 

 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

40 – lecie pracy 
Maria Kozicka, Danuta Mandryk, Małgorzata Buszko, 

Barbara Olszewska, Wiesława Usarek, Bogumiła Cichowicz, 
Halina Lewandowska, Elżbieta Zaskiewicz, Alicja Lasota, 

Mariola Kowalska 
35 – lecie pracy 

Lucyna Możejko, Beata Nowak, Danuta Kopacz, 
Małgorzata Mikulska, Anna Nikołajewska, Maria Pakietur, 

Bożena Przewodowska, Mariola Bachir, Dorota Kempińska, 
Mirosława Błaszczyk, Grażyna Zimny, Anna Traks, 

Mariola Bendyk, Małgorzata Białkowska, Elżbieta Burczak, 
Barbara Nowicka, Małgorzata Klimkiewicz 

30 – lecie pracy 
Anetta Mysłowska, Maja Zaleska-Korziuk, Arletta Peplińska, 

Bogusława Baran, Katarzyna Stachewicz, Irena Szast, 
Helena Dziekańska, Danuta Świnarska, Cecylia Michalska, 

Iwona Bajor, Jolanta Drzewińska, Ewa Dąbrowska, 
Krystyna Bachanowicz, Alina Szulc 

25 – lecie pracy 
Wioletta Osiecka, Dorota Żmuda, Iwonna Gulska, 

Wioletta Stodulska, Lidia Młyńska, Agata Branicka, 
Anna Pogoda 

20 – lecie pracy 
Wioleta Łuciszyńska, Anna Lange, Joanna Retka, 

Jolanta Bułach, Wiesława Łyszczarz, Izabela Polkowska 
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Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA” Łaszkiewicz i Partnerzy  
w Elblągu 

Wanda Skierś – 40 lat pracy 
 

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

40 – lecie pracy 
Bożena Michalska  
35 – lecie pracy 

Elżbieta Bajczyk, Danuta Tyszko  
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 
Oddział Terenowy w Elblągu 

40 – lecie pracy 
Zdzisława Drost  
35 – lecie pracy 

Barbara Wakieć, Barbara Słodownik  
 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu 
Marzena Sobczak – 30 lat pracy 

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu 
Krystyna Miros – 50 lat pracy 

 

B.Braun Avitum Poland Sp z o.o. w Nowym Tomyślu  
SZPITAL „EL-VITA” w Elblągu 

40 – lecie pracy 
Teresa Frankiewicz, Jadwiga Zalewska 

35 – lecie pracy 
Małgorzata Kowalczyk, Helena Grzesiuk, Grażyna Ryś, 

Danuta Stobiecka 
30 – lecie pracy 

Aldona Żuk 
20 – lecie pracy 

Magdalena Banaś 
 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Bożena Obolewicz – Trzcińska – 40 lat pracy 

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Bożena Gacka – 40 lat pracy 
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Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Grażyna Habuda – 40 lat pracy 

 

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie 
35 – lecie pracy 

Wioletta Budko, Alina Gołębiowska, Barbara Skobejko, 
Dorota Stankiewicz, Józefa Całka, Joanna Bartczak 

30 – lecie pracy 
Maria Zalewska, Joanna Nikraszewicz 

25 – lecie pracy 
Jolanta Wersocka 
20 – lecie pracy 

Małgorzata Górska 
 

Samodzielny Publiczny  
Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku 

40 – lecie pracy 
Alina Semków 

35 – lecie pracy 
Krystyna Błażewicz, Artur Czarnota, Grażyna Gruba, 

Ewa Horbal, Magdalena Lemke, Zofia Szarska, 
Teresa Wierzbicka, Małgorzata Zyśk 

30 – lecie pracy 
Anna Demkowicz, Helena Ogulewicz 

25 – lecie pracy 
Dorota Chwietkiewicz, Agnieszka Paradowska   

20 – lecie pracy 
Żaneta Miecielica, Bogusława Szabat 

 

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
Bożena Konkol – 35 lat pracy 

Marioletta Borkowska – 25 lat pracy 
 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie 
35 – lecie pracy 

Maria Buklewska, Marzena Grabowska, Ewa Lisek 
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Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 
40 – lecie pracy 

Krystyna Dzik, Stanisława Folc, Barbara Gorgol, 
Janina Jowsa, Anna Laprus-Szymankiewicz, Renata Lewkowicz, 

Regina Parol, Genowefa Sierocka, Kazimiera Subocz, 
Bożena Wrońska 
35 – lecie pracy 

Bożena Bobek, Bożena Chojnacka, Teresa Gawron, 
Grażyna Gniotek, Iwona Gugała, Teresa Iwanicka, 

Dorota Karabela, Krystyna Kądziołka, Iwona Komosińska, 
Katarzyna Kornecka, Ewa Kubik, Dorota Kuczyńska, 

Ewa Kućmierowska, Joanna Masłowska, Ewa Michalak, 
Jolanta Micyk, Gabriela Orłowska, Beata Paliszewska, 

Barbara Przybylska, Elżbieta Teżyk, Krystyna Użarowska, 
Mariola Wojnas, Elżbieta Wolowska, Dorota Wróblewska, 

Danuta Zabłocka, Anna Zasada, Anna Kolińska, 
Krystyna Łocman, Barbara Pomorska, Krystyna Sęk 

30 – lecie pracy 
Renata Trzaskalska, Barbara Ułasiuk, Beata Więckowska, 
Elżbieta Żbikowska, Anna Stryjewska, Katarzyna Subocz, 

Danuta Szkolmowska, Iwona Świderska, Eliza Trojanowska, 
Katarzyna Tyburska, Bożena Wegner, Katarzyna Wieczorek, 

Barbara Cegiel, Alicja Czajka, Elżbieta Maciejko, 
Beata Szandrowska, Katarzyna Szuba, Anna Tałaj, 

Grażyna Baran, Izabela Bardowska, Mieczysława Boczarska, 
Joanna Bralewska, Lidia Ciszewska, Anna Damratowska, 

Krystyna Daraszewicz, Dorota Drążek, Katarzyna Dybikowska, 
Jolanta Filip, Halina Gliniecka, Urszula Górna, 

Bożena Iwańska, Ewa Jarocka, Małgorzata Jeleniewska, 
Wioletta Kalinowska, Małgorzata Kałduńska, Małgorzata Kanachowicz, 

Irena Kąkol, Anna Kieca, Marzenna Klonowska, 
Bogumiła Kobus, Elżbieta Konefał, Ewa Krella, 

Teresa Kuniewicz, Katarzyna Kwietniewska, Ewa Laskowska, 
Bożena Lewandowska, Elżbieta Lipińska, Danuta Michalik, 

Anna Milewska, Hanna Mrzygłód, Zofia Murawiec, 
Beata Orłowska, Dorota Praszkiewicz, Iwona Rogut, 

Dorota Saberniak 
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25 – lecie pracy 
Monika Byckiewicz, Jolanta Gołota, Małgorzata Grabowska, 

Dorota Karasiewicz, Krzysztofa Król, Iwona Mazur, 
Karina Michalska, Agnieszka Olbryś, Grażyna Pietrucha, 

Aleksandra Rapcewicz, Anetta Sobolewska, Anna Stępniewska, 
Anna Szulc, Beata Heron, Iwona Kłosińska, 

Katarzyna Łuczko, Iwona Panuś-Łazuka 
20 – lecie pracy 

Iwona Czerniewska, Anetta Koterwa, Agata Sawicka, 
Małgorzata Wilczyńska, Anna Czerwińska, Aleksandra Rachańska 

 

Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu 
Małgorzata Wiechowska – 25 lat pracy 

 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku 
40 – lecie pracy 
Irena Zalewska 
35 – lecie pracy 

Maria Bujalska, Wanda Żydanowicz, Ludwika Janiuk   
30 – lecie pracy 

Beata Hołub, Beata Polakiewicz, Jadwiga Pietraszewska, 
Bożena Mońska 
25 – lecie pracy 

Beata Olejnik 
20 – lecie pracy 

Anna Łaskarzewska 
 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie 
Barbara Oleksy – 35 lat pracy 

Małgorzata Salińska – 25 lat pracy 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu 
Celina Dziuba – 30 lat pracy 

 

POZ Spółka Lekarska „DUŻY MEDYK” Łuba i Partnerzy w Elblągu 
45 – lecie pracy 

Danuta Szymańska, Danuta Makarewicz 
40 – lecie pracy 
Urszula Habyk  

20 – lecie pracy 
Alicja Grzonkowska  
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Elbląskie Centrum Diabetologii Cylkowscy – Lekarska Spółka Partnerska 
w Elblągu 

Katarzyna Abucewicz – 30 lat pracy 
 

KARDIOMED Janczewska, Kociołkowska, Ostrowska, Podjacka, 
Skowrońska, Wójcik Lekarze – Spółka Partnerska w Elblągu 

Agnieszka Krysińska – 30 lat pracy 
 

NZOZ NEURO-MED Lekarze Neurolodzy Spółka Partnerska w Elblągu 
35 – lecie pracy 

Edyta Chaja, Jadwiga Krystyna Woźniak 
 

NU-MED Grupa Spółka Akcyjna w Elblągu 
Justyna Tomkiewicz – 30 lat pracy 

 

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu 
Edyta Rożynska – 25 lat pracy 

 

NZOZ „ALFA” Spółka Partnerska Lekarzy w Elblągu 
Maria Kociumbas – 50 lat pracy 

Halina Wojciechowicz – 45 lat pracy 
Ewa Jasina – 40 lat pracy 

Mirosława Niewiadomska – 30 lat pracy 
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 INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ 

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

W ELBLĄGU NA ROK 2019 
 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

08.01.2019 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

08.02.2019 r.  

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

26.02.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

09.03.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

26.03.2019 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

09.04.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

30.04.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

21.05.2019 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

18.06.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

09.07.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

06.08.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

03.09.2019 r. 

 Okręgowa Rada 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

24.09.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

08.10.2019 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

22.10.2019 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

12.11.2019 r. 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 
Informacja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych jest jednym                   
z pięciu kolegialnych organów okręgowej izby. W myśl art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.         
o samorządzie pielęgniarek  i położnych (t.j.Dz.U. z 2018, poz. 916 ) okręgowy rzecznik: 

1. prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej; 

2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych; 
3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania  z działalności; 
4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej. 
Skład osobowy organu: 

1. Regina ZIMNOCH – ORzOZ 
2. Helena DZIEKAŃSKA – I Zastępca ORzOZ 
3. Małgorzata BILIŃSKA – II Zastępca ORzOZ 
4. Beata ARASIMOWICZ-WARSZA – Zastępca ORzOZ 
5. Elżbieta DUDYCZ – Zastępca ORzOZ 
6. Ewa KUBIK – Zastępca ORzOZ 

 
Członkowie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
pełnią stałe dyżury  w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy 
ul. Morcinka 10 B, udzielając wyjaśnień i porad z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej. Tel. kontaktowy: 55 233-98-79 e-mail: orzoz@oipip.elblag.pl  

Harmonogram Dyżurów 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności ZawodowejPielęgniarek i Położnych w Elblągu 

na rok 2019 
 

L.p Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur 
1 15.01.2019 r. Regina Zimnoch 

2 
 

05.02.2019 r. Beata Arasimowicz-Warsza 
19.02.2019 r. Małgorzata Bilińska 

3 
 

05.03.2019 r. Regina Zimnoch 
19.03.2019 r. Elżbieta Dudycz 

4 
 

02.04.2019 r. Regina Zimnoch 
16.04.2019 r. Helena Dziekańska 

5 07.05.2019 r. Regina Zimnoch 
21.05.2019 r. Ewa Kubik 

6 
 

04.06.2019 r. Regina Zimnoch 
18.06.2019 r. Beata Arasimowicz –Warsza 

7 02.07.2019 r. Regina Zimnoch 
16.07.2019 r. Małgorzata Bilińska 

8 06.08.2019 r. Regina Zimnoch 
20.08.2019 r. Elżbieta Dudycz 

9 03.09.2019 r. Regina Zimnoch 
17.09.2019 r. Helena Dziekańska 

10 01.10.2019 r. Regina Zimnoch 
15.10.2019 r. Ewa Kubik 

11 05.11.2019 r. Regina Zimnoch 

19.11.2019 r. Beata Arasimowicz-Warsza 

12 03.12.2019 r. Regina Zimnoch 

17.12.2019 r. Małgorzata Bilińska 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY 
Informacja Przewodniczącej Okręgowego Sądu  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych jest jednym z pięciu kolegialnych organów 
okręgowej izby. W myśl art. 34 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek                      
i położnych (t.j.Dz.U. z 2018, poz. 916) okręgowy sąd: 

1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez 
okręgowego rzecznika; 

2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród 
członków tego sądu; 

3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw: 
4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania                              

z działalności; 
Skład osobowy organu: 
Bożena MACHURA – Przewodnicząca OSPiP w Elblągu, 
Grażyna CHOIŃSKA – Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu, 
Członkowie Organu: Katarzyna KABUŁA, Joanna MENDALKA, Elżbieta OSMAŃSKA, 
Beata SKOCZEŃ, Danuta ZABŁOCKA, Małgorzata MARCZYŃSKA  
 
Stałe dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek                        
i Położnych, odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                             
w Elblągu ul. Morcinka 10 B, w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30,                                      
tel. kontaktowy: 55 233-98-79, e-mail: ospip@oipip.elblag.pl 
 

HARMONOGRAM DYŻURÓW  
CZLONKÓW OKRĘGOWEGO  SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

w ELBLĄGU 
 

L.P Data  Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur  

1. 31.01.2019r. Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

2. 27.02.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  

3. 27.03.2019r.  Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

4. 24.04.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  

5. 29.05.2019r.  Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

6. 26.06.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  

7. 30.07.2019r.  Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

8. 28.08.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  

9. 25.09.2019r.  Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

10. 30.10.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  

11. 27.11.2019r. Bożena Machura  
 Przewodnicząca OSPiP w Elblagu  

12 18.12.2019r.  Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblagu  
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 

 
Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra 

 
Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedłużyła dostęp do 
platformy IBIK Libra na dalszy okres do dnia 2 grudnia 2019 r. Na platformie jest dostęp do 
520 wybranych pozycji. 
 
 
Osoby zainteresowane dostępem do platformy IBUK Libra proszone są o kontakt e-mailowy 
z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ( izbaelb@wp.pl). 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda 
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od 
daty ich powstania. 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

 zmiany nazwiska, 
 ukończenia kursów i specjalizacji, 
 ukończenia studiów wyższych, 
 miejsca zamieszkania, 
 rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 
 zmianie miejsca pracy, 
 utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. 

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć: 
 w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz  

kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu), 
 w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 

oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
specjalizacji, 

 w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły 
wyższej – część „A” i „B” (suplement), 

 w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, 

 w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres 
pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy                               
w poprzednim zakładzie, 

 w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię 
dowodu osobistego. 
 

(-) Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje              
o zmianie z dniem 15 kwietnia 2019 r. adresów e-maili jednostki. 

 
Poniżej podajemy nowe adresy poczty elektronicznej, przez które 

można kontaktować się z Izbą: 
 

Sekretariat, poczta główna OIPiP w Elblągu:  biuro@oipip.elblag.pl 
 
Organ ORzOZ: orzoz@oipip.elblag.pl 
 
Organ OSPiP: ospip@oipip.elblag.pl 
 
Organ OKR: okr@oipip.elblag.pl  
 
Dział Szkoleń: szkolenia@oipip.elblag.pl 
 
Dział Rejestrów(PWZ, Rejestr Praktyk): admin@oipip.elblag.pl 
 
Księgowość: ksiegowosc@oipip.elblag.pl 
 
Informujemy także, że stary adres email: izbaelb@wp.pl jest 
jeszcze aktywny i wszystkie wiadomości wysyłane w ostatnim 
czasie zostaną odebrane, jednak z racji funkcjonowania już 
nowych adresów e-mail prosimy wszystkich o zmianę adresów                   
w elektronicznych skrzynkach kontaktowych.   
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.” 

W. Szymborska 
 

Pani  
Mirosławie ZGÓRSKIEJ 

 
 

wyrazy głębokiego współczucia  
 z powodu śmierci 

 

BRATA 
 

składa personel pielęgniarski 
Szpitala Psychiatrycznego 

we Fromborku 
 
 

 

 
 

 
 

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko.” 
ks. Jan Twardowski 

 

Pani 
Annie CZUPAJŁO 

 
wyrazy głębokiego współczucia                                       

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składa personel pielęgniarski 
Szpitala Psychiatrycznego                               

we Fromborku 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 „Czas wszystko zabiera, bo zabrać jest w stanie, 
lecz nigdy nie zabierze, tego co w sercu zostaje.” 
 

Pani 
Izabeli ADAMCZYK 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

TATY 
 

składają Koleżank i Koledzy 
ze 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 

 
 

 
 

„Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci bliskich.” 

 
Pani 

Barbarze DEMBIŃSKIEJ 
  

wyrazy współczucia i słowa wsparcia                                      
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składają Pracownicy  
Żłobka Miejskiego Nr 5  

w Elblągu 
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„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci bliskich.” 

 
Pani 

Monice KUCIAK 
 

wyrazy współczucia 
 i słowa otuchy  

z powodu śmierci  
 

MAMY 
 

składają  
Koleżanki  

z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Pasłęku 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

„Umiera się nie po to żeby przestać żyć, 
lecz po to by żyć inaczej.” 

 
Pani 

Joannie NIKRASZEWICZ 
  

wyrazy szczerego współczucia                         
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 
 

MAMY 
 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

z Powiatowego Centrum Medycznego                   
Sp. z o.o. w Braniewie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko.” 
ks. Jan Twardowski 

 

Pani 
Barbarze KLECHA 

Kierownikowi 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 w Pasłęku 
oraz Rodzinie 

 

wyrazy głębokiego współczucia                            
i słowa otuchy 

z powodu śmierci  
 

TATY 
 

składają Pracownicy 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

w Pasłęku 
 
 

 

 
 

„Jak trudno żegnać kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami” 

 
 

Pani 
Danucie MANDRYK 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
   

TATY 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

ze 
Szpitala Miejskiego                                     

św. Jana Pawła II w Elblągu 
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„Bliscy odchodzą w pamięci                                   
na wieczny sen, na wieczny czas ” 

 
Pani  

Monice KUCIAK 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                        
z powodu śmierci 

   
MAMY 

 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy z Izby Przyjęć 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

„Gdy odchodzą nasi bliscy,  
nagle w miejscu staje czas ” 

 
Pani  

Barbarze 
 IZYDORSKIEJ-WOŹNA 

 
wyrazy głębokiego współczucia                 

z powodu śmierci 
   

TATY 
 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy z Izby Przyjęć 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„Umiera się nie po to żeby przestać żyć, 
lecz po to by żyć inaczej.” 

 
 

Pani 
Małgorzacie BUDDA 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
 

TATY 
 
 

składają Koleżanki i Koledzy 
ze 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci ” 

W. Szymborska 
 

Pani 
Grażynie CHOIŃSKIEJ 

 
wyrazy głębokiego współczucia         

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 
 

składają Koleżanki i Koledzy 
ze 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
A wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą 

z nami, póki trwa pamięć” 
 

Pani 
Grażynie CHOIŃSKIEJ 

 
wyrazy głębokiego współczuciai 
słowa otuchy  z powodu śmierci 

 
MAMY 

 
 

składają członkowie OSPiP                           
w Elblągu oraz ORPiP w Elblągu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

„Bliscy, których kochamy zostają w pamięci  
na zawsze” 

 
 

Pani 
Elżbiecie SZKILER 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 
 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Okręgowej Izby Pielęgniarek                        

i Położnych w  Elblągu 
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Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej 
 

            Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna musi stawić czoła zarzutom związanym z błędem 
medycznym, zdarzeniem niepożądanym czy łamaniem praw pacjenta. Rośnie świadomość pacjentów 
odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń, pojawiają się kancelarie odszkodowawcze, które w imieniu 
pacjenta dochodzą wysokich odszkodowań. W każdej sytuacji, kiedy stajemy przed wymiarem 
sprawiedliwości, czujemy się zestresowani i zagubieni. Musimy też liczyć się ze sporymi wydatkami.               
 

To  stresująca sytuacja  i pojawiają się wówczas pytania :  
 jak postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sądowy? 
 jakie są koszty porad prawnych,  usług pełnomocnika,  opinii biegłych,  opłat sądowych?  
 gdzie szukać profesjonalnego pełnomocnika w sprawie cywilnej o odszkodowanie                        

lub w  sprawie karnej zawodowej ? 
 jakie jeszcze  problemy prawne mogą  nas dotyczyć? 

 

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych  TU INTER Polska S.A.. przygotowała 
program ubezpieczenia  INTER Ochrona Prawna. 
 

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych              
z życiem zawodowym,  zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych, 
wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, przygotowania pism procesowych,  konsultacje 
prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.  
 

Na co może  liczyć  Pielęgniarka lub Położna  mając ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna ? 
 na ochronę prawną w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym, 
 na szybką reakcję Centrum Asysty Prawnej – sprawną likwidację szkody, 
 na wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych, 
 na ochronę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
 na pokrycie kosztów kaucji, 
 na pomoc Telefonicznej  Asysty Prawnej. 

Na co jeszcze może  liczyć Pielęgniarka lub Położna  mając polisę  INTER Ochrona Prawna?                  
Może liczyć na skuteczne wsparcie prawne przed sądem dyscyplinarnym, na skuteczne wsparcie                   
w postępowaniu pozasądowym, na skuteczne wsparcie i na reprezentowanie  swoich interesów                             
w sądzie. ojawi się roszczenie lub pod Jak uniknąć kłopot 

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA  - to recepta na bieżące problemy  
Prawnik  interpolska@opiekaprawna.pl   tel.  22 333 77 00  codziennie przez 24 h/ dobę 

Wariant Podstawowy (A) 
 Konsultacja prawna udzielona na piśmie przez adwokata po uprzednim przedstawieniu problemu prawnego; 
 Przesyłanie tekstów aktów prawnych i wzorów umów; 
 Informowanie o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów; 
 Sporządzanie i przesłanie listy kancelarii prawnych specjalizujących się w określonej tematyce                                          

 

Wariant Rozszerzony (B)      Wariant A + dodatkowo 
 Sporządzanie na piśmie porad prawnych; 
 Weryfikowanie dokumentów przygotowanych przez Ubezpieczonego (brak limitu liczby kart dokumentów) – 

pisemna opinia prawna; 
 Przesyłanie wybranych wzorów pism procesowych np. pełnomocnictwo, pozew, odpowiedź na  pozew, 

wniosek   w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym 
 

Wariant Pełny (C)    Wariant B + dodatkowo: 
 Wideo porady prawne radcy prawnego 
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 kompetencjami zawodowymi? 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

 

 

 

 Oczenia (ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w INTER Polska 
 

 
Sugerujemy, aby ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna traktować jako rozwiązanie prewencyjne, 
umożliwiające relatywnie niewielkim kosztem,  zapewnienie sobie na przyszłość  pomocy prawnej                     
ze strony profesjonalnego prawnika, jak również pokrycie kosztów procesu sądowego. Jest to 
szczególna forma zapobiegliwości w życiu zawodowym, która  zapewni poczucie bezpieczeństwa. 

 

WARIANTY  UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ  SUMA 
UBEZPIECZENIA 

SKŁADKA 
ROCZNA 

 
WARIANT A – praca  - 
- ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych        
przeciwko Ubezpieczonemu w tym naruszenie praw pacjenta, naruszenie dóbr 
osobistych pacjenta, 
- ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym, 
- ochrona prawna w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym NOWOŚĆ 
-  ochrona prawna w postępowaniu mediacyjnym NOWOŚĆ 
- ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ ,  
-Telefoniczna  Asysta  Prawna 

 
 
 
 

25.000  zł 

 
 
 
 

60 zł*** 
 

Składka 
podstawowa 

75 zł 

 
WARIANT B- praca  i auto 
- zakres Wariantu A +  dodatkowo ochrona prawna : 
- Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych  w życiu 
zawodowym  NOWOŚĆ 
-  Ubezpieczonego z tytułu jego zniesławienia lub znieważenia NOWOŚĆ                       
- umów związanych z pojazdem mechanicznym w tym spory                             
z leasingodawcą 
- w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie   w komunikacji, 
 - przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego związanych               
z pojazdem  
  - Telefoniczna  Asysta  Prawna – dodatkowe uprawnienia 

 
 
 
 

50.000 zł 

 
 

 
 

95 zł*** 
 

Składka 
podstawowa 

119 zł 

WARIANT C -praca, rodzina i auto 
- zakres Wariantu B  + dodatkowo  ochrona prawna 
- przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego 
- przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko 
Ubezpieczonemu  w życiu prywatnym,  
- w sprawach karnych w życiu zawodowym i prywatnym, 
-  umów w życiu prywatnym  oraz w zakresie  prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, 
- Telefoniczna  Asysta  Prawna -  dodatkowe uprawnienia 
  -  Wideo porady prawne  NOWOŚĆ 

 
 
 
 

50.000 zł 

 
 
 
 

147 zł*** 
 

Składka 
podstawowa 

184 zł 

Okres ubezpieczenia (ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w INTER Polska) 

2019 rok 2023 rok 

Ryzyko powstania szkody 
działanie lub zaniechanie 

Ubezpieczonego 

Zgłoszenie świadczenia                  
z Ochrony Prawnej za szkodę 

powstałą w 2019 roku                 

2020 rok 2021 rok 2022 rok 
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ZJAZD W OBIEKTYWIE ELBLĄG, 09.03.2019 r. 
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KONFERENCJA W OBIEKTYWIE ELBLĄG, 15.03.2019 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


