
1 

 

BIULETYN 
INFORMACYJNY                  
Nr 2/2019                 
 

OOKKRRĘĘGGOOWWEEJJ  IIZZBBYY  
PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK  II  PPOOŁŁOOŻŻNNYYCCHH    

WW  EELLBBLLĄĄGGUU  
  

  



2 

 

 
 

 
 

 

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. OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI                     
I DNIA POŁOŻNEJ W OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK                   
I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 

3. KALENDARIUM 

4. Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU 

5. PRAWO 

6. Z PRAC NIPiP 

7. WARTO WIEDZIEĆ 

8. WOKÓŁ ZAWODU 

9. INFORMACJE DZIAŁU SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU 

10. KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE 

11. JUBILEUSZE I GRATULACJE 

12. INFORMACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY 

13. WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
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SŁOWO  
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 
Szanownie Koleżanki i Koledzy! 

Już wakacje! Czas odprężenia, wytchnienia.  

Moment na to, aby na wiele spraw spojrzeć trochę z dystansu.  

Może to dobry czas na podjęcie ważnych decyzji związanych                           
z życiem zawodowym. Elementem naszej pracy  jest obowiązkowa 
przynależność do grupy, którą nazywamy samorządem zawodowym 

pielęgniarek i położnych. Można być jej biernym członkiem, ale można też wiele spraw  wziąć 
przysłowiowo „w swoje ręce” i włączyć się  aktywnie w działalność samorządu. 

Pierwszym krokiem do tego będzie udział w wyborach delegatów na okręgowy zjazd.                                
A wybory odbędą się już w tym roku. Na jesieni członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek                     
i Położnych w Elblągu uchwalą regulamin i harmonogram wyborów dla poszczególnych 
rejonów. 

To bardzo ważne aby wybrać takich przedstawicieli swojego środowiska zawodowego, którzy 
będą godnie nas reprezentować, dbać o nasze interesy zawodowe, sumiennie wykonywać 
powierzone im zadania.  

Pielęgniarstwo i położnictwo jako zawody zmieniają się nieustannie podążając za zmianami 
społecznymi, kulturowymi i  rozwojem nauki. Działalność samorządu ma niewątpliwy wpływ 
na kształt zawodów, tryb kształcenia, standardy pracy, uznawanie kwalifikacji, warunki                      
i poziom świadczonych usług oraz związaną z tym odrębność i samodzielność zawodową.                    
To właśnie samodzielność i samorządność zawodowa stawia nas w zaszczytnym gronie 
zawodów zaufania publicznego. 

W czerwcu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 
Delegaci z całej Polski zdecydowali o przyjęciu nowych regulaminów działania samorządu                     
i jego organów. Uchwalono regulamin wyborów do organów izb. Na jego mocy wkrótce 
wybierzemy Delegatów Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z uchwałami Krajowego Zjazdu i Naczelnej 
Rady, które częściowo prezentujemy w biuletynie, ale w całości są  zawsze dostępne na naszej 
stronie internetowej. A przede wszystkim namawiam do zainteresowania się najbliższymi 
wyborami oraz śledzenia komunikatów i ogłoszeń, które będziemy publikować od września                
na stronie internetowej elbląskiej izby.  

Tymczasem życzę udanego wakacyjnego wypoczynku, zdrowia, słońca i pogody ducha. 

Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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OBCHODY  
MIEDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI  

I DNIA POŁOŻNEJ ZORGANIZOWANE  
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W ELBLĄGU 
  

Maj jest wyjątkowym miesiącem w kalendarzu pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. 
Obchodzimy wówczas Nasze święta. 

  
5 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Położnej, który po raz pierwszy świętowano 
w 1991 roku. Jednak zwyczajowo Polskie położne świętują 8 maja w rocznicę urodzin 
Stanisławy Leszczyńskiej, niezwykłej położnej, oddanej całym sercem swojemu zawodowi.  
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek ustanowiony w dzień urodzin 
najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence 
Nightingale. 
 
Święta te stały się doskonałą okazją do spotkań organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
 
10 maja 2019 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprosiła na doroczny, uroczysty obiad Koleżanki 
obchodzące jubileusz 30 lecia pracy zawodowej. 
Tegoroczny spotkanie odbyło się w Hotelu „Młyn”. Na uroczystość zaproszono                         
85 pielęgniarek i położnych. Spotkanie stało się okazją do wspomnień, koleżeńskich rozmów               
o pracy zawodowej i życiu prywatnym. 
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Na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 marca 2019 r. 
Minister Zdrowia nadał Pani Reginie Zimnoch, pielęgniarce, pełniącej od dwóch kadencji 
funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej honorową odznakę                            
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaka ta stanowi najwyższe odznaczenie resortowe                       
za osiągnięcia na rzecz opieki zdrowotnej, profesjonalne podejście do pracy na rzecz zdrowia 
pacjentów i swojego zawodu. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w trakcie spotkania 
13 maja w Ministerstwie Zdrowia, podczas którego Pan Minister Łukasz Szumowski wręczył 
odznaczenia 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z całego kraju. W uroczystości tej 
uczestniczyła również Pani Elżbieta Dudycz Zastępca Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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Główne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej  na terenie działania 
naszej izby odbyły się również 13 maja 2019 r., kiedy to Okręgowa Izba Pielęgniarek                     
i Położnych w Elblągu we współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną 
zorganizowała na terenie uczelni uroczyste spotkanie pod hasłem ”Współczesne autorytety                         
w pielęgniarstwie i położnictwie”.                             

Wśród gości zaproszonych powitano: 
prof. dr Zdzisława Dubiellę J.M. Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 
prof. dr Magdalenę Dubiellę Prorektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 
dr Rafała Pluszyńskiego Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 
dr Jacka Perlińskiego Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 
dr Marzenę Sobczak Adiunkta Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej, Przewodniczącą Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego, 
Krzysztofa Kowalskiego Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego, 
Janusza Nowaka Wiceprezydenta Miasta Elbląg, 
Annę Szyszka Kierownika Delegatury w Elblągu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Marcina Nowińskiego Przewodniczącego Delegatury Elbląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Gdańsku oraz kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych z terenu działania OIPiP             
w Elblągu. 

Otwarcia uroczystości dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu Halina Nowik, która zaprosiła do wspólnego odśpiewania Hymnu Pielęgniarek 
Polskich. Następnie w krótkich słowach omówiła tegoroczne hasło uroczystości. Podkreśliła 
wagę spotkania przedstawicieli różnych podmiotów leczniczych, władz województwa, 
pielęgniarek i położnych – profesjonalistek wielu różnych dziedzin pielęgniarstwa                              
i położnictwa, które jednoznacznie wskazuje, że nie brakuje w naszym zawodowym 
środowisku współczesnych autorytetów, osób, które są dla nas ważne, cieszą się uznaniem, 
szacunkiem a swój zawód wykonują z prawdziwą pasją. 

Kolejnym punktem spotkania, było wystąpienie Pani Beaty Binek Konsultanta 
Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego pt. „Czy nowe standardy opieki okołoporodowej wpłyną na 
poprawę, jakości opieki okołoporodowej”. 

Nawiązując do Dnia Położnej obchodzonego w Polsce dnia 8 maja Pani Elżbieta Fałkowska 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu, przedstawiła postać legendarnej położnej. Stanisława 
Leszczyńska uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau, 
sprzeciwiając się rozkazom władz obozowych, narażając własne życie przyjęła ok. 3000 
porodów.  
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Elbląskie obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej stały się również 
okazją do wręczenia kwiatów i wyróżnień nadanych przez podmioty lecznicze działające na 
terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, zatrudnionym w nich 
pielęgniarkom i położnym. 

Wyróżnienia, kwiaty, podziękowania i upominki za nieustającą pasję wykonywania zawodów 
otrzymały: 
Z rąk Dyrekcji NU-MED Grupa S.A. Centrum Radioterapii w Elblągu: 
Justyna Tomkiewicz 
Paula Świtek 
Agnieszka Suwała 
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Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku Pani Iwona Chełchowska wyróżniła: 
Beatę Hołub 
Barbarę Klechę 
Reginę Kowalczyk 
Bożenę Mońską 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak wyróżniła: 
Joannę Grzesikiewicz 
Marzennę Klonowską 
Ewę Rożkiewicz 
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej we Fromborku Pan Bogdan Jussis wyróżnił: 
Irenę Kozioł 
Leonardę Marszałek 
Małgorzatę Pawluczuk 
Bogumiłę Tyl 
 

 

Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu wyróżniła: 
Mariolettę Borkowską 
Aldonę Czurakowską 
Bożenę Konkol 
Iwonę Kulczyńską 
Joannę Świercz 
Grażynę Prokurat 
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Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie Pani Bożena 
Duduś wyróżniła: 
Wiolettę Budko 
Halinę Demkowicz 
Halinę Gudzińską 
 

 

Dyrekcja Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyróżniła: 
Małgorzatę Wojtasz 
Helenę Dziekańską 
Hannę Kołakowską 
Alinę Owczarek 
Małgorzatę Stryjewską 
Grażynę Wojtasik 
Ewę Kaczmarską 
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W imieniu Prezesa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL”                     
Sp. z o.o.  wyróżnienia otrzymały: 
Wioleta Rokicka 
Monika Łapiak 
Stanisława Miecznikowska 
Jolanta Pietrzyk 
Bogumiła Przygoda 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Pani Elżbieta Gelert 
przekazała wyróżnienia: 
Beacie Skoczeń 
Teresie Wareckiej-Kuźmiczuk 
Ludmile Tołopiło 
Ewie Cylkowskiej 
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Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „SZKOL-MED” Nowik, Najdek, Bajczyk                             
i wspólnicy Spółka Jawna w Elblągu wyróżniło: 
Urszulę Bartnicką 
Ewę Najdek 
Krystynę Skolimowska 
 

 
 
Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dowód uznania za wkład                  
w rozwój naukowy i praktyczny położnictwa na terenie działania Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz promocję zawodu położnej symboliczne statuetki 
otrzymały Panie: 
Małgorzata Bilińska 
Elżbieta Fałkowska 
Monika Kaśkiewicz 
Beata Kozaczyk 
Joanna Agnieszka Mendalka 
Beata Szandrowska 
dr n. med. Anna Tałaj. 
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Tegoroczne spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
zakończył występ Zespołu Muzycznego „Szwagry” z Warsztatów Terapii Zajęciowej                          
w Elblągu oraz degustacja okolicznościowego tortu. 
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KALENDARIUM 
  

 

 

2266..  0033..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 248P/VII/19 w sprawie skierowania pielęgniarki                                

na przeszkolenie w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż pięć lat, 

 uchwała Nr 249P/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych do prac w komisji konkursowej                            
na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 250P/VII/19 w sprawie zakupu upominków                                            
dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych obchodzących jubileusz 30 lecia 
pracy zawodowej, 

 uchwała Nr 251P/VII/19 w sprawie  wpisu pielęgniarki do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez  ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 252P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

0099..0044..22001199  rr..  
  

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 271/VII/19 w sprawie aneksowania umowy opieki 

informatycznej, 
 uchwała Nr 272/VII/19 w sprawie  wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 273/VII/19 w sprawie kontynuacji dobrowolnego ubezpieczenia 

grupowego odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych, członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 274/VII/19 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 275/VII/19 w sprawie zmiany składu Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 276/VII/19 w sprawie nadania wyróżnień dla członków 
samorządu pielęgniarek i położnych. 

1155..0044..22001199  rr..  Na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbyła się 
zorganizowana we współpracy z Firmą Evereth Publishing Sp. z o.o.  Regionalna 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą”. 

1177..0044..22001199  rr..  Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu uczestniczyła w spotkaniu 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Elbląg. Spotkanie dotyczyło 
realizacji procedury „Niebieska Karta”. 

2233..0044..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 253P/VII/19 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo epidemiologiczne 
organizowanego przez TALMED sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, 

 uchwała Nr 254P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez  ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 255P/VII/19 w sprawie nadania wyróżnienia dla NRzOZPiP. 
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2244..0044..22001199  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu pod 
przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz przeprowadziła kontrolę działalności 
jednostki za okres I kwartału 2019 r. 

2266..0044..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                          
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 20 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu. 

2266..0044..22001199  rr..  Pani Regina Zimnoch pełniąca funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczyła w uroczystości 
Dyplomatorium Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwa I stopnia Elbląskiej 
Uczelni-Humanistyczno-Ekonomicznej. 

3300..0044..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                      
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 256P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 257P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 258P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 259P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 260P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 261P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 262P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 263P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 264P/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 265P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 266P/VII/19 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

 uchwała Nr 267P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 268P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu. 

0077..0055..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. 
Komisji Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono                       
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1 wniosek o przyznanie zapomóg losowych. Komisja przyznała wsparcie finansowe                           
w wysokości 2.000 zł.   

0088..0055..22001199  rr..  Zakończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych. Organizatorem kursu była 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Kurs ukończyło                              
21 pielęgniarek. Gratulujemy. 

1100..0055..22001199  rr..  W restauracji Hotelu „Młyn” w Elblągu odbyło się uroczyste spotkanie 
pielęgniarek i położnych obchodzących jubileusz 30 lecia pracy zawodowej. 

1133..0055..22001199  rr..  Główne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pod 
hasłem: „Współczesne autorytety w pielęgniarstwie i położnictwie”. Uroczystość 
odbyła się na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.  

1133..0055..22001199  rr..  Uroczyste wręczenie w Ministerstwie Zdrowia  wyróżnień honorowych                          
„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Z rąk Ministra Zdrowia Łukasza 
Szumowskiego odznakę otrzymała  Pani Regina Zimnoch. Gratulujemy.  
W spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  
w Warszawie uczestniczyła również Pani Elżbieta Dudycz Zastępca ORzOZ. 

2211..0055..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                      
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 269P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 270P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 271P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 271P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 273P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 274P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 275P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 276P/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 277P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 278P/VII/19 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu 
specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego 
przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu, 
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 uchwała Nr 279P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 280P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 281P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 282P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 283P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu. 

2222..0055..22001199  rr..   Zakończenie kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, 
organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  
Kurs ukończyło 20 osób – 19 pielęgniarek i 1 pielęgniarz. Gratulujemy. 

2299..0055..22001199  rr..  Zakończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek. Organizatorem kursu 
była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Kurs ukończyło 17 osób 
– 12 pielęgniarek i 5 pielęgniarzy. Gratulujemy. 

3311..0055..22001199  rr..  Zakończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, 
organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  
Kurs ukończyło 15 osób – 12 pielęgniarek i 3 położne. Gratulujemy. 

44--55..0066..22001199  rr..  Obrady I Nadzwyczajnego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Z ramienia OIPiP                 
w Elblągu , w zjaździe uczestniczą Panie Halina Nowik oraz Regina Zimnoch. 

1188..0066..22001199  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.W trakcie 
posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 277/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 278/VII/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych do wykonywania niektórych zadań 
ustawowych samorządu, 

 uchwała Nr 279/VII/19 w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczeń, 
 uchwała Nr 280/VII/19 w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczeń, 
 uchwała Nr 281/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 282/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 283/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 284/VII/19 w sprawie organizacji posiedzenia szkoleniowego 
organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 285/VII/19 w sprawie zakupu albumów fotograficznych Elbląga 
1188..0066..22001199  rr..  Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP w Elblągu 
Relacja z konferencji  

„Postępowanie z raną przewlekłą” 
 

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej  w dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyła 
się konferencja naukowo szkoleniowa p.t. „Postępowanie z raną przewlekłą”.  
 
Konferencja została zorganizowana przez  Katedrę i Zakład Anatomii Opisowej                                    
i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Evereth Publishing sp.z o.o. wraz                    
z  Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, przy współpracy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Koordynatorem i Opiekunem Naukowym był                        
dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, 
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek                                   
i Położnych.  

 
Przewlekłe rany utrudniają prawidłowe funkcjonowanie organizmów ludzkich dlatego też 
należy zrobić wszystko by wspomagać proces gojenia ran. Ważnym elementem wsparcia jest 
właściwa pielęgnacja, postępowanie z daną  raną a także dostarczenie do  organizmu 
właściwych składników odżywczych. Leczenie trudno gojących się ran jest sztuką 
wymagającą szerokiej wiedzy  z różnych dziedzin medycznych między innymi;                                   
z dermatologii, chirurgii, diabetologii, interny, a także znajomości specjalistycznych 
materiałów opatrunkowych, które pobudzają proces gojenia, dostarczają do rany wszystkich 
elementów potrzebnych do zagojenia i dlatego tak ważne jest uaktualnianie wiedzy na temat 
leczenia ran.  
 

Otwarcie konferencji w imieniu organizatorów dokonała Pani Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Konferencję poprowadziła 
Pani mgr Elżbieta Szkiler  
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Wśród zaproszonych prelegentów swoje wystąpienia wygłosili: 
 mgr Elżbieta Szkiler – „TIME- nowoczesny model leczenia rany”, „Nowości                            

w leczeniu ran” i „Zespół stopy cukrzycowej i zapalenia kości w przebiegu ZSC”. 
 mgr Łukasz Bartkowski – „TIME – jak? co? i dlaczego?” 
 dr Piotr Brewka – „Innowacyjne materace przeciwodleżynowe – lepsze parametry 

terapeutyczne oraz wsparcie personelu w codziennej pielęgnacji pacjenta” 
 mgr Anna Kowalska – „Rola leczenia żywieniowego w terapii odleżyn i trudno 

gojących się ran” 
 mgr Anna Daudzward – „Skuteczne leczenie ran z wykorzystaniem technologii TLC” 
 mgr Sylwia Rogowska – „Technologie TLC w praktyce - analiza przypadków”                           

i   „Dobór antyseptyków i opatrunków w ranie” 
 mgr Marcin Janer – „Zastosowanie  kohezyjnej kompresjoterapii w leczeniu PNŻ” 
 dr n med. Przemysław Dałkowski – „Leczenie ran – nowe spojrzenie” 
 mgr Iwona Zaporowska –Bugajewska – „Leczenie ran urazowych z uwzględnieniem 

zastosowania opatrunków specjalistycznych” 
 dr n med. Grzegorz Michalski – „Wyzwanie i trudności w leczeniu ran”. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

Relacja z Dyplomatorium Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwa I stopnia 
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu 

 
W   dniu   26   kwietnia   2019r.   w   Elbląskiej   Uczelni   Humanistyczno-Ekonomicznej   
odbyła   się   uroczystość   wręczenia   dyplomów   73   absolwentom kierunku pielęgniarstwa 
I stopnia. W uroczystości wzięły udział władze Uczelni oraz zaproszeni  goście.    
 
Okręgową   Radę   Pielęgniarek   i   Położnych   w   Elblągu reprezentowała Pani Regina 
Zimnoch - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.   
 
Prof.   Marek   Grzybiak   Dziekan   Wydziału   Nauk   o   Zdrowiu   w   swoim wystąpieniu 
podkreślił, że co roku tysiące absolwentów szkół wyższych otrzymuje dyplom i z niepokojem 
myśli o tym, czy znajdzie pracę. Absolwenci Wydziałów Pielęgniarstwa  są w tej szczęśliwej 
sytuacji, że to nie oni będą szukali pracy a ona ich.  
 
Pielęgniarstwo to jeden z najszlachetniejszych zawodów a człowiek zawsze będzie 
potrzebował  drugiego, który będzie się nim opiekował w zdrowiu i chorobie- jak zaznaczył 
prof. Marek Grzybiak.  
 
Dr   Marzena   Sobczak   adiunkt   na   Wydziale   Nauk   o   Zdrowiu   EUH-E                                     
- przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy EUH-E w swoim 
wystąpieniu podkreśliła, że zawód pielęgniarki/ pielęgniarza jest zawodem samodzielnym                      
a pielęgniarki muszą być na bieżąco z rozwijającą się techniką, osiągnięciami, dowodami                     
w medycynie i pielęgniarstwie. Jest to duże wyzwanie, jak i szansa,  aby młode osoby,  które   
wchodzą  do  zawodu,  mogły  kształtować pielęgniarstwo na swój sposób. 
 
Absolwenci po otrzymaniu z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Marka   
Grzybiaka   dyplomu,   przystępowali   do   czepkowania.   Każdy   absolwent otrzymał od 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Kodeks Etyki Zawodowej. Dr Marzena 
Sobczak przyjęła od młodych pielęgniarek i pielęgniarzy przyrzeczenie pielęgniarskie.  
 
Po uroczystości nastąpiły życzenia, podziękowania i liczne sesje zdjęciowe.   
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

I NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VII KADENCJI 

 
W dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych VII 
kadencji.  
W zjeździe Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
reprezentowały Delegatki: Halina 
Nowik pełniąca funkcję 
Przewodniczącej ORPiP oraz 
Regina Zimnoch Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej. 
 

Delegatki OIPiP w Elblągu wraz z Wiceprezesami 
NRPiP: 

Mariolą Łodzińską i Sebastianem Irzykowskim 
 
 
W trakcie obrad Zjazdu przyjęto 
następujące uchwały: 
 Uchwała nr 1 w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
 Uchwała nr 2 w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu 

odwoływania ich członków, 
 Uchwała nr 3 w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek                                

i Położnych, 
 Uchwała nr 4 w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb 

pielęgniarek i położnych, 
 Uchwała nr 5 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek                       

i położnych, których pełnienie może być wynagradzane, 
 Uchwała nr 6. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek                  

i Położnych, 
 Uchwała nr 7 w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek 

i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 
Pełne teksty uchwał I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dostępne 
są na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblagu: 
http://oipip.elblag.pl/kzpip/ 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

UBEZPIECZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

KONTYNUACJA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblagu, 
zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby                                    

od Odpowiedzialności Cywilnej na rok 2019/2020 

w TU INTER POLSKA S.A. 

Nr Polisy 80672624 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne 
zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

Polisę zawarto na kolejny rok, od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.  
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe                           
z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe                       
z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich 
i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów                            
i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych. 
Suma gwarancyjna na 1 osobę wynosi 5000 euro. 

Składkę za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opłaciła 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem, prosimy                       
o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu:                   
e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub telefonicznie: 55 233 98 79. 
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PRAWO  
Dz.U. z 2019 r. poz.1253 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie recept. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                          
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                          
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie 
krwi. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz.1213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.                        
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r.                      
w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1199 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz.1196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r.                       
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz.1175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia        
6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1136 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo 
rehabilitację uzdrowiskową. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz.1128 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                        
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach 
pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1096 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych oraz niektórych innych ustaw. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 
uczniami. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz.1062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej. 
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Dz.U. z 2019 r. poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.  
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 999  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 886  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach                               
w ochronie zdrowia. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 866  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.                      
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 852 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                            
4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 784  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r.                                  
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 736 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 730 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw                          
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 728 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Wytwarzania. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 711 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r.                         
w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji 
Medycznej. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach 
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 
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Dz.U. z 2019 r. poz. 595 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.                            
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 576  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 436  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 408  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji                         
w ochronie zdrowia. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 401  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego. 
 

Dz.U. z 2019 r. poz. 357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                  
1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej. 
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Z PRAC NIPiP 
 

Stanowisko nr 24 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego 

zawodu – asystenta medycznego 
 

W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w sektorze opieki 
zdrowia wskazuje się na potrzebę wprowadzania nowych zawodów, które miałyby odciążyć 
lekarza, pielęgniarkę i zwiększyć jakość opieki nad pacjentem. Przedłożona propozycja 
wprowadzenia „zawodu asystenta medycznego” jest inicjatywą lokalną, niepopartą 
systemowymi badaniami co do zapotrzebowania społecznego wprowadzenia tego zawodu                   
w Polsce, jest kolejnym zawodem zaproponowanym w ramach „usprawniania pracy                               
w sektorze opieki zdrowotnej”, obok zawodu „coacha medycznego”. 
 

W przyjętej obecnie polityce zdrowotnej państwa polskiego zaproponowano, aby dla 
usprawniania pracy sektora medycznego wprowadzić dwa zawody: „opiekuna medycznego”     
i „sekretarkę medyczną”. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w pełni 
popiera dotychczasowe ustalenia i na bieżąco monitoruje działania w tym zakresie,                            
w szczególności prace nad systemem kształcenia i tworzonego zakresu kompetencji dla 
dwóch ww. zawodów. 
Należy podkreślić, iż wprowadzenie zawodu „asystenta medycznego” nie zawiera obecnie 
żadnego uzasadnienia systemowego, merytorycznego i praktycznego, natomiast wprowadza 
niepokój i „poczucie chaosu merytorycznego”. 
 

Propozycja wprowadzenia zawodu „asystenta medycznego” została przedłożona przez 
Starostwo Powiatowe Tarnowskich Gór. Zawód „asystenta medycznego” miałby być 
kształcony w ramach pięcioletniej nauki – technikum medycznego. Już w tym miejscu 
nasuwa się uwaga o analogii przedłożonej propozycji kształcenia „asystenta medycznego” do 
kształcenia pielęgniarek w tzw. „starym systemie kształcenia”, co dla niektórych osób 
mogłoby być dość mylącym „zjawiskiem”. 
 

Cechą przedłożonej propozycji jest krzyżowanie się kompetencji z dotychczasowymi dwoma 
zawodami, tj. opiekuna medycznego i sekretarki medycznej. Tym samym wątpliwość budzi 
brak jednoznacznie określonej roli zawodu „asystenta medycznego” w systemie opieki 
zdrowotnej, oraz jego relacji kompetencyjnych względem innych zawodów. 
 

Po raz kolejny przedłożono propozycję wprowadzenia nowego zawodu, ale tylko przez opis 
wymogów w zakresie kształcenia i wpisanie go do rozporządzenia o kwalifikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, a tym samym wpisania nowego zawodu do rozporządzenia                     
– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – regulującego istniejące zawody na rynku 
pracy. Istotnym mankamentem przedłożonej propozycji jest brak kompleksowego 
uregulowania ustawowego. Kierując się racjonalnością i bezpieczeństwem wykonywania 
zawodów w sektorze ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjenta – nowy zawód, który 
miałby realizować zadania mające istotne znaczenie dla procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych – wymaga określenia jego statusu, ścieżki doskonalenia zawodowego, wiedzy                    
i umiejętności oraz zasad nadzoru nad jego wykonywaniem – w odrębnych przepisach prawa 
np. we wspólnej ustawie o zawodach ochrony zdrowia. 
 

Dotychczasowy system opisywania zawodów w ochronie zdrowia budzi wiele krytycznych 
uwag. Ustawodawca ogranicza się do regulacji aktem wykonawczym – Ministra Edukacji 
Narodowej i Ministra Zdrowia, poprzez opisanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, 
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natomiast już kwestia wykonywania danego zawodu ochrony zdrowia po ukończeniu szkoły 
ponadpodstawowej – nie jest przedmiotem żadnej weryfikacji, oprócz relacji z pracodawcą. 
Taki stan prawny i faktyczny, jest bardzo niebezpieczny w dobie szybko postępujących zmian 
w medycynie i braku fachowej pieczy nad wykonywaniem pracy przez średni personel 
medyczny. Postulat uporządkowania tych kwestii, jest jednym z celów Rady Sektorowej 
działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

W Naszej opinii, przy tworzeniu nowego zawodu należy wziąć pod uwagę legalną definicję 
zawodu stanowiącą wytyczną dla rzetelnego przygotowania owych stanowisk pracy                        
w sektorze ochrony zdrowia. Zgodnie z legalną definicją zawód stanowi „(…) źródło 
dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego 
podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; 
specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji”. Legalna 
definicja zawodu wyodrębnia trzy zasadnicze elementy, które są konieczne dla wprowadzenia 
nowego zawodu w sektorze ochrony zdrowia. 
 

Odnośnie „zawodu asystenta medycznego” – trudno ocenić, o jaki zakres czynności 
zawodowych chodzi – w propozycji dominują czynności administracyjne, natomiast bardzo 
niepokoją wskazane kompetencje o „przekazywaniu pacjentom kompetencji o procedurach 
medycznych”. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedłożona 
propozycja wprowadzenia nowego zawodu „asystenta medycznego” nie może być zaliczona 
do grupy zawodów medycznych, ponieważ nie spełnia podstawowych standardów kryteriów 
jakościowych, wśród których za najistotniejsze uważamy postulat konieczności oparcia 
wykonywania danego zawodu na uporządkowanych i ściśle określonych normach i wzorach 
metodologicznych. Można wskazać trzy podstawowe kryteria jakościowe różnicujące 
działalność medyczną od innej działalności na rzecz zdrowia: status naukowy, umocowanie  
w systemie legislacyjnym oraz posiadanie spójnego kodeksu etycznego. Zaklasyfikowanie 
kolejnych zawodów do grupy zawodów medycznych wymaga ingerencji ustawowej. 
 

Przedłożona propozycja zakresu kształcenia osób, które miałyby wykonywać zawód 
„asystenta medycznego” nie pozwala na udzielenie odpowiedzi co do zakresu 
przedmiotowego tego zawodu, a tym samym do jego zaklasyfikowania jako: zawodu 
medycznego, zawodu na rzecz zdrowia czy zawodu ochrony zdrowia. 
 

Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec przedłożonej propozycji wprowadzenia do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego. 
 
Sekretarz NRPiP                                                                                                     Prezes NRPiP 
 
Joanna Walewander                                                                                                 Zofia Małas 
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Z PRAC NIPiP 
 

Stanowisko nr 25 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

 

 Skierowane do: 
 Łukasz Szumowski Minister Zdrowia 
 Andrzej Jacyna Prezes NFZ 
 Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka 
 Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z ogromnym niepokojem obserwuje 
sytuację w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Sytuacja 
epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce oraz przeprowadzane w tym 
zakresie badania i dane z NFZ wskazują na bardzo niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów 
psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej 
podejmowaniem prób samobójczych. Wieloletnie zaniedbania i niedoszacowanie psychiatrii, 
skutkuje podejmowaniem krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów 
psychiatrycznych. W wyniku zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich 
pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie pogarszającą 
się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług 
zdrowotnych. 
 

Prezydium NRPiP nie akceptuje sytuacji, w której dzieci i młodzież podczas hospitalizacji 
zmuszeni są ze względu na brak łóżek leżeć na materacach położonych na podłodze. Pomimo 
funkcjonowania od wielu lat Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
psychiatria dzieci i młodzieży nie została priorytetowo uznana w działaniach programu. 
 

W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii dzieci 
i młodzieży i w trosce o młode pokolenie, wnioskujemy do Ministra Zdrowia o jak najszybsze 
rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz 
natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń. Domagamy się, aby psychiatria dzieci 
i młodzieży była wpisana do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz samorządów terytorialnych. 
 

Ponadto wnosimy o zwiększenie dostępności  do świadczeń realizowanych przez lekarzy 
psychiatrów dziecięcych. 
 

Z uwagi na drastyczne braki kadr medycznych w psychiatrii, wnosimy również o podjęcie 
działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy dla osób realizujących 
świadczenia zdrowotne w psychiatrii. 
  
Sekretarz NRPiP                                                                                                     Prezes NRPiP 
 
Joanna Walewander                                                                                                 Zofia Małas                               
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko NIPiP                                             
w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
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Z PRAC NIPiP 

 
Stanowisko nr 26 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia  6 czerwca 2019 r. 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  
szpitalnego oddziału ratunkowego 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zdecydowany sprzeciw odnośnie 
zaproponowanych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w szpitalnym oddziale 
ratunkowym poprzez dodanie osoby wykonującej zawód ratownika medycznego. 
 

Dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 1 ppkt 2: pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką 
systemu; 
Proponowana zmiana w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego w § 12 pkt 1 ppkt 2 wprowadza nowe brzmienie dotychczasowego 
zapisu: pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub 
pielęgniarka systemu, posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, którzy ukończyli 
studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia lub posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt 5 
i 6. 
Powyższy przepis w takim brzmieniu oznacza, iż ratownik medyczny będzie pełnił funkcję 
pielęgniarki oddziałowej. 
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Natomiast, należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pielęgniarka 
oddziałowa będąca pielęgniarką systemu (PRM) posiada kwalifikacje w trzech zakresach: 

1. Kwalifikacje pielęgniarki w zakresie świadczeń zdrowotnych zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 
edukacji i promocji zdrowia i inne; 

2. Kwalifikacje pielęgniarki oddziałowej w zakresie planowania, organizowania, 
nadzorowania i kontrolowania funkcjonowania oddziału, zarówno w zakresie 
organizacji pracy podległego personelu, jak i w prawidłowości infrastruktury, 
zabezpieczeniu prawidłowych, bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy; 

3. Kwalifikacje pielęgniarki systemu w zakresie obszaru ratownictwa medycznego                     
są tożsame jak kwalifikacje ratownika medycznego. 

Kluczową i rozstrzygającą kwestią jest system kształcenia przed i podyplomowego 
ratowników medycznych i pielęgniarek systemu. Z uwagi na przyjęty w Polsce system 
kształcenia tych dwóch zawodów medycznych, kwalifikacje i umiejętności pielęgniarek 
systemu są zdecydowanie szersze, niż ratowników medycznych, ponieważ nie ograniczają                    
się do podejmowania medycznych czynności ratunkowych. W szpitalnych oddziałach 
ratunkowych podejmuje się procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne, przy 
wykonywaniu których ratownik medyczny bardzo często nie może uczestniczyć z powodu 
braku odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. 
 

Należy także podkreślić, iż w kształceniu zawodowym ratownika medycznego nie znajdują 
się treści i umiejętności dotyczące organizacji i zarządzenia w placówkach ochrony zdrowia. 
Zatrudnienie osób do wykonywania czynności medycznych, którzy nie posiadają 
wymaganego kształcenia – jest niezgodne z prawem i stanowi przesłankę odpowiedzialności 
cywilnej podmiotów leczniczych. 
Ponadto, przyjęta w 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określiła 
rolę i zadania ratowników medycznych oraz w rozporządzeniu – wymieniła katalog 
czynności, które mogą wykonywać ratownicy medyczni, odpowiadający uzyskanym 
kwalifikacjom oraz potrzebom systemu ratownictwa medycznego. Od tego czasu system 
kształcenia i uzyskiwane przez ratowników medycznych kwalifikacje nie zmieniły się, stąd 
też rozszerzanie kompetencji o pełnienie funkcji pielęgniarki oddziałowej jest nieuzasadnione 
i stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Wprowadzenie powyższego zapisu jest zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, tj. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.                              
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi: 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018, poz. 393) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników                                        
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896). Ponadto, projektowane rozporządzenie 
stoi w sprzeczności z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z kwalifikacjami 
zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną (art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), a także podziałem 
kompetencji pomiędzy pielęgniarką systemu a ratownikiem medycznym w szpitalnym 
oddziale ratunkowym (art. 4 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej – Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz art. 1, art. 3 pkt 6 i 9 i art. 11 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 
r., poz. 993). 
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Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami oraz ustaloną linią orzeczniczą sądów 
administracyjnych w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą przeprowadza                       
się konkurs na stanowisko: 1) kierownika, 2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy 
kierownik nie jest lekarzem, 3) ordynatora, 4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej 
pielęgniarek, 5) pielęgniarki oddziałowej (art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). 
Ustawodawca tym samym nie przewiduje, aby stanowiska ww. mogły być obsadzane przez 
osoby wykonujące zawód ratownika medycznego. Podnosimy, iż szpitalny oddział ratunkowy 
jest zdefiniowany jako oddział szpitalny i podlega powyższym regulacjom m.in. w zakresie 
obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz 
zgodnie z ustalonymi zasadami konkursu na te stanowiska. W wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 844/13 
wskazano, iż: „(…) Niedopuszczalne jest (…) wprowadzanie mocą aktów rangi podstawowej 
takich regulacji, które doprowadziłyby do obejścia przytoczonych powyżej regulacji 
ustawowych. (…) Doszłoby bowiem do obejścia prawa zarówno w zakresie wymaganych 
kwalifikacji zawodowych i stażu, jak też powoływania w drodze konkursu. (…) 
wprowadzenie zamiast stanowisk „pielęgniarki naczelnej” i „pielęgniarki oddziałowej” 
innych stanowisk o tych samych funkcjach, stanowi obejście prawa. (…) Wszystkie                           
te stanowiska powinny być obsadzane w drodze konkursu. Natomiast przyjęte w zaskarżonej 
uchwale zmiany doprowadziły w praktyce do usunięcia ze struktury organizacyjnej (…) 
stanowisk pielęgniarek konkursowych, co stanowi naruszenie powoływanych powyżej 
przepisów.” Podobnie: Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 
2010 r. wydane w sprawie o sygn. akt II OSK 119/10, zgodnie z którym statutowa zmiana 
stanowisk i wprowadzenie w miejsce stanowisk wymienionych zarówno w ustawie                                      
o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie odpowiednio ustawie o działalności leczniczej) (…) 
nowych stanowisk, w ustawach nie wymienionych może być uznane za obejście prawa 
prowadzące do naruszenia ustawowych uprawnień samorządu pielęgniarek.” 
 

Argumentacja przytoczona w uzasadnieniu o braku wykwalifikowanych pielęgniarek jest 
oczywistą nieprawdą. Z danych statystycznych wynika, iż obecnie w systemie ratownictwa 
medycznego jest 13 038 pielęgniarek systemu, w tym 2 705 pielęgniarek z tytułem specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Natomiast, pielęgniarek posiadających kwalifikacje 
pielęgniarki systemu jest obecnie 64 347, w tym 24 098 to pielęgniarki z tytułem specjalisty. 
Ratownik medyczny bez względu na uzyskane dodatkowe kwalifikacje nie ma możliwości 
uzyskania kwalifikacji porównywalnych z kwalifikacjami pielęgniarki, w tym pielęgniarki 
oddziałowej. 
 

W związku w powyższym wyrażamy sprzeciw wobec wprowadzenia aktem wykonawczym 
rozwiązań prawnych – polegających na możliwości obsadzania stanowiska pielęgniarki 
oddziałowej szpitalnego oddziału ratunkowego – przez osoby wykonujące zawód ratownika 
medycznego oraz zmiany nazwy stanowiska na koordynującego pracę innych osób, dającą 
możliwość pełnienia tej funkcji przez ratownika medycznego. 
 
Sekretarz NRPiP                                                                                                     Prezes NRPiP 
 
Joanna Walewander                                                                                                 Zofia Małas 
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Z PRAC NIPiP 
 

Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
propozycji zmian legislacyjnych w zakresie udzielania przez pielęgniarkę 

świadczeń zdrowotnych dzieciom przebywającym w żłobku 
 

NIPiP-NRPiP-DM-0025.30.2019.JP                                    Warszawa, dnia 15 maja 2019 r. 
 

Pan 
Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie 
zmiany zapisów ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,              
(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 409, z późn.zm.) w zakresie uregulowania udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarkę dzieciom przewlekle chorym, przebywającym w żłobku. 
Przeprowadzona analiza realizacji opieki zdrowotnej przez pielęgniarki w żłobkach wskazuje 
na konieczność doszczegółowienia aktów prawnych oraz wprowadzenia systemowych 
rozwiązań m.in. w następujących kwestiach: 

1. Określenie warunków realizacji świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, w tym: 
 określenie zadań pielęgniarki, z uwzględnieniem kontynuacji udzielania świadczeń 

zdrowotnych dzieciom chorym przewlekle, 
 określenie wymagań dotyczących pomieszczeń, w których będą wykonywane 

świadczenia zdrowotne wraz z wykazem ich wyposażenia, z uwzględnieniem 
możliwości przechowywania dokumentacji, leków i środków medycznych, 

 określenie indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka w żłobku oraz zasad                       
jej prowadzenia (w tym wzór zaświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica                           
na udzielenie świadczenia zdrowotnego, wzór zlecenia lekarskiego na wykonanie 
świadczenia zdrowotnego skierowane do pielęgniarki zatrudnionej w żłobku), 

 określenie zasad przyjmowania od rodziców produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych i ich przechowywania. 

2. Nałożenie obowiązku spełnienia ww. warunków realizacji świadczeń zdrowotnych 
przez podmiot, który utworzył żłobek. 

 

Do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpłynęło pismo zaniepokojonego rodzica, 
który opiekę nad swoim dzieckiem powierza pracownikom żłobka publicznego. 
 

Z treści pisma wynika, iż u dziecka z chorobą przewlekłą, istnieje możliwość pogorszenia 
stanu zdrowia, w związku z wystąpieniem temperatury ciała powyżej 37,5 ℃ i pojawieniem 
się drgawek gorączkowych. W takiej sytuacji rodzic dziecka oczekuje, iż na jego prośbę oraz 
w oparciu o przedłożone wcześniej zaświadczenie lekarza pediatry, w przypadku wystąpienia 
u dziecka powyższych objawów, zatrudniona w żłobku pielęgniarka, poda dziecku zalecone 
przez lekarza leki (leki, które wcześniej rodzic przyniesie i pozostawi w żłobku). W żłobku, 
do którego uczęszcza dziecko, jest zatrudniona pielęgniarka, co jest zgodne z normą art. 15 
ust. 3 ww. ustawy, która nakłada na dyrektora żłobka obowiązek zatrudnienia przynajmniej 
jednej pielęgniarki lub położnej, w przypadku uczęszczania do żłobka więcej niż 
dwadzieścioro dzieci. 
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Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2, ust. 2 ww. ustawy, w żłobku w ramach 
opieki realizowane są trzy podstawowe funkcje: opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna i jak 
wynika z art. 10 ww. ustawy, do zadań żłobka należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

 

Z powyższych zapisów wynika, iż udzielanie świadczeń zdrowotnych nie należy                             
do podstawowych zadań żłobków. Dlatego, kwestię zapewnienia dzieciom przewlekle 
chorym kontynuacji opieki medycznej w żłobkach, dyrektorzy żłobków nie traktują 
priorytetowo i zadania z tego obszaru realizowane są w sposób niewystarczający. Zdaniem 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ww. kwestie są bardzo ważnym elementem 
sprawowania opieki nad dzieckiem i powinny być prawnie uregulowane. Brak 
jednoznacznych zapisów prawnych w tym zakresie, rodzi wiele wątpliwości w sytuacji, gdy 
rodzic dziecka oczekuje od pielęgniarki przyjęcia leku i podania go dziecku zgodnie                           
ze zleceniem lekarskim. Zdarza się, że pielęgniarki odmawiają wykonania tych czynności,                    
z powodu braku zapisów prawnych, odnośnie realizowania przez pielęgniarki czynności 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w żłobkach. 
 

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 11 powyższej ustawy podmiot, który utworzył żłobek 
ustala jego statut, określając w nim m.in. cele i zadania oraz sposób ich realizacji. Ponadto 
zapis art. 21 ww. ustawy, nakłada na dyrektora żłobka odpowiedzialność za organizację pracy 
w żłobku, zgodnie z ustanowionym wewnętrznym regulaminem organizacyjnym.  
Wobec powyższego dyrektorzy żłobków, chcąc zapewnić optymalną opiekę nad dzieckiem                       
i sprostać oczekiwaniom rodziców, opracowują stosowne procedury i instrukcje w ramach 
wewnętrznego regulaminu organizacyjnego i kwestie związane z funkcjonowaniem żłobka,                        
w tym określenie obowiązków pracowników, zasad ich postępowania w przypadkach nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub podawania leków dzieciom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym. W sytuacji, kiedy dziecko wymaga podania leku, postępowanie personelu 
jest uzależnione od wewnętrznych uregulowań przyjętych przez placówkę oraz                                 
od kompetencji pracownika i jego zakresu obowiązków. W żłobkach obowiązują różne 
zasady postępowania w odniesieniu do dzieci, u których występuje konieczność podawania 
leków lub kontynuowania farmakoterapii. 
Potwierdzeniem zasadności powyższej propozycji jest zawarcie w projekcie (z dnia 19 
kwietnia 2019 r.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 
medycznego, zapisu dotyczącego odbywania praktyk przez studentów na studiach 
licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo – w instytucjach pełniących funkcje opiekuńczo-
wychowawcze, w szczególności w żłobkach. 
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest zdania, iż wprowadzenie zmian legislacyjnych                    
w przedmiotowym obszarze, zapewni dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym 
jednakową dostępność do pobytu w żłobku oraz stworzy bezpieczne warunki do 
wykonywania zawodu pielęgniarki w żłobku. 

Z wyrazami szacunku 
 Prezes NRPiP 

 Zofia Małas 
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Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki   

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad 
uczniami kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia                        
oraz opiekę stomatologiczną. W szczególności ustawa zapewni dostęp do opieki 
zdrowotnej w szkole oraz dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych. 
Osobami odpowiedzialnymi za sprawowanie opieki zdrowotnej będą: pielęgniarka 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. 
 

Uchodząca w życie 12 września br. ustawa jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który 
zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną 
(pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, 
profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia. 
 

W przypadku świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania                                    
i wychowania albo higienistkę, świadczenie będzie realizowane w gabinetach profilaktyki 
zdrowotnej. W przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych – w gabinetach 
stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub dentobusach. W zakresie edukacji zdrowotnej      
i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła 
uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 
 

Ustawa nakłada nowe obowiązki na osoby sprawujące opiekę zdrowotną polegające                               
na udzielaniu świadczeń, jak również współudział z innymi podmiotami. Po raz pierwszy 
określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania               
i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi 
opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), 
podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ 
prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). 
Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi 
w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia 
do świadczeń zdrowotnych. 
 

Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada 
organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. 
 

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz 
Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy wejdą w życie 12 września 2019 r. 
 
Źródło: NIPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów 
Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne 

począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. 
 

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 
2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. 
W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. 
Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.: 

1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić 
pielęgniarka lub położna, które: 

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania                 
w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy; 

2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora 
Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego 
wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą 
specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku 
odbywania specjalizacji w części lub całości; 

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający 
wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany 
przez Centrum. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia                        
31 maja albo do dnia 31 października. 

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do 
dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada. 
Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać: 

 EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie                         
z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości 

 Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie 
wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem 
wniosku do uzupełnienie w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty ze egzamin wynosi                        
170 zł). 

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za 
pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz 
sprawdzony przez Centrum otrzymuje status „zweryfikowany”. 
Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status 
„zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu. 
W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, 
Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienie tych braków, za pomocą SMK. 
Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia musi 
uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK 
wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”. 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed 
datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu. 

 
 



46 

 

WARTO WIEDZIEĆ 
Zmiany do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

  
3 lipca 2019 r.w Sejmie odbyło się kolejne czytanie projektu ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, który zakłada wprowadzenie dwóch zasadniczych zapisów: 
możliwość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach 
pierwszego stopnia w prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz regulację dotyczącą 
skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną w wymiarze 
do 6 dni roboczych rocznie. 
 

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w spawie możliwości kształcenia na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również w formie niestacjonarnej, pozostaje 
niezmienne , tj. wnioskujemy o pozostawienie obecnych zapisów w ustawie, aby studia 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo były prowadzone 
wyłącznie w trybie stacjonarnym. 
 

Druga regulacja wprowadza przepis przejściowy mający na celu zagwarantowanie 
pielęgniarkom i położnym do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego w 2019 r. niezależnie od 
dnia wejścia w życie tej ustawy. Przypomnijmy, że zmiana ta jest realizacją ustaleń zawartych 
w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych                      
i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem 
Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Żródło: NIPiP 
 

Powstanie standard żywienia szpitalnego dla kobiet w ciąży 
 
1 października 2019 r. wystartuje pilotaż programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet                    
w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, który przewiduje wypracowanie 
jednolitych standardów określających zasady żywienia szpitalnego. To rozwiązanie dotyczyć 
będzie na razie oddziałów ginekologiczno-położniczych, czyli kobiet w ciąży i w okresie 
poporodowym. W szczególności ma się odbywać poprzez podniesienie jakości żywienia 
hospitalizowanych kobiet, zwiększenia ich wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania, jak 
również wyrobienia dobrych nawyków żywieniowych. Projekt zakłada również podniesienie 
stawki żywieniowej. 
Projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet 
w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zakłada podwojenie stawki podstawowej 
przeznaczonej na finansowanie tej grupy pacjentów. Pozostałe koszty, jak wynagrodzenie 
dietetyka, działania edukacyjne – stanowić będą 30 % stawki żywieniowej, czyli w sumie 
18,20 zł. 
W szczególności realizacja pilotażu ma zapewnić odpowiednie wyżywienie kobiet w ciąży i 
w okresie poporodowym, konsultacje dietetyczne oraz edukację w zakresie prawidłowego 
żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Co więcej poradnictwo dietetyczne 
polegające na dostosowaniu diety do indywidulanych potrzeb ma być prowadzone również po 
wyjściu kobiety ze szpitala. W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej będzie 
można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line. W tym celu stworzony został 
portal www.ncez.pl 
W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dobrze, że powstał taki projekt, który 
zwraca uwagę na bardzo ważny problem, jakim jest edukacja zdrowotna w zakresie 
racjonalnego odżywiania. Dla kobiety w ciąży i w okresie poporodowym pobyt w szpitalu 
często jest jedynym momentem, kiedy może poznać zasady racjonalnego żywienia. 
Projekt zarządzenia skierowany został do konsultacji publicznych 2 czerwca br. Pilotaż 
programu ma ruszyć w październiku tego roku i potrwać 2 lata. 
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WOKÓŁ ZAWODU 
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DZIAŁ SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU INFORMUJE 
 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że trwają kursy 
specjalistyczne: 

1) kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych 
(rozpoczęcie kursu 15.06.2019) 

2) kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek (rozpoczęcie kursu 
27.07.2019) – można jeszcze składać wnioski na kurs). 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzimy 
nabór na kursy specjalistyczne: 

1) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie wrzesień 2019 – zgłoszenia przez                    
e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną 
powiadomione) 

2) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek                
i położnych – rozpoczęcie wrzesień 2019 – zgłoszenia przez e-mail (jak będzie 
możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną powiadomione) 

a ponadto nadal zbieramy chętnych na: 
3) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – 

zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby 
zainteresowane zostaną powiadomione) 

4) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – 
zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby 
zainteresowane zostaną powiadomione). 
 

Ze względów organizacyjnych Dział Szkoleń osoby zainteresowane kursami prosi                       
o przesyłanie informacji na e-mail: szkolenia@oipip.elblag.pl – imię nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, rodzaj kursu. W momencie zamieszczenia planu kursu                               
w systemie SMK zainteresowane osoby otrzymają informację o terminie rozpoczęcia 
kursu i konieczności wysłania wniosku poprzez system SMK.  
 

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy                          
(co najmniej 15 osób). 
Osoby zainteresowane innymi kursami proszone są o przysyłanie informacji meilowo: 
szkolenia@oipip.elblag.pl  

 

Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną należy założyć konto w Systemie 
Monitorowania Kształcenia (SMK) - https://smk.ezdrowie.gov.pl/ oraz profil pielęgniarki 
(potwierdzony przez OIPiP). 
Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja, to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123                  
z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy                     
i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie                  
w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu 
specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja trwa 
ok. 15-18 miesięcy.  



54 

 

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu; co najmniej przez 2 letni staż w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat                   
i została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego                    
za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, zwanego dalej „SMK” . 

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 576, 577 z późn. zm.)                       
ma                 na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności                        
do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny 
pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny 
trwa około                     6 miesięcy. 
 

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona                   
do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 
 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 576, 577 z późn. zm.)                         
ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 
określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny 
trwa ok. 3 miesięcy. 
 

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 
 

Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy specjalistyczne 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” i „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                        
i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, 
ratunkowego, czy rodzinnego. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” wymagany 
jest przy podejmowaniu kształcenia na wszystkich specjalizacjach. 
 

Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych 
na kształcenie.  
 

Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek                        
i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy 
regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania 
Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dostępny pod adresem: 
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf ) 
 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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KURSY, SZKOLENIA,KONFERENCJE     


 
 

 

 
Link z informacją o konferencji został zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek                 

i Położnych: https://nipip.pl/konferencja-niepozadane/ 
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JUBILEUSZE i GRATULACJE 
„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. 

 
 

Indywidualna Praktyka Położnej 
Grażyna Glinka – 40 lat pracy 

 
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie 

Halina Gudzińska – 45 lat pracy 
Renata Stec-Kaniecka – 20 lat pracy 

 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki 

Iwonna Gulska – 40 lat pracy 
 

Dom Pomocy Społecznej „NIEZAPOMINAJKA” w Elblągu 
Izabela Krasuska – 30 lat pracy 
Wioletta Saczko – 30 lat pracy 

Magdalena Kucińska – 25 lat pracy 
Hanna Wolińska – 25 lat pracy 
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Edukacja jest najlepszą inwestycją, 
a więc inwestuj w siebie 
i poszerzaj swoje horyzonty, 
bo „wiedza jest drugim słońcem 
dla tych, którzy ją posiadają” 

GRATULACJE 

Pielęgniarki i położne z naszej elbląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek                            
i Położnych w Elblągu, w sesji wiosennej 2019 przystąpiły do egzaminów 
państwowych: 

1) specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla 
pielęgniarek – 10.04.2019 

2) specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek 
– 15.04.2019 

3) specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                   
i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 24.04.2019 

4) specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek 
– 20.05.2019 

5) specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
dla położnych – 31.05.2019 

 

Wszystkim nowym specjalistkom serdecznie gratulujemy pomyślnych wyników 
egzaminów i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY 
 

Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze 
Pielęgniarek i Położnych 
 

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 (ukończenie kursu, szkolenia) – 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 


 

 Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra 
 

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 ( biuro@oipip.elblag.pl). 
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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 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

W. Szymborska 
 

Pani  
Oldze NISIEWICZ 

 
 

wyrazy głębokiego współczucia  
 z powodu śmierci 

 

MĘŻA 
 

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 
Annie MISIEWICZ 

 
wyrazy głębokiego współczucia                                       

z powodu śmierci 
 

MĘŻA 
Andrzeja 

 
składają Koleżanki i Koledzy 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 Łączymy się z Tobą w smutku 
Sercem jesteśmy z Tobą… 

 

Wiceprzewodniczącej ORPiP 
Pani Elżbiecie FAŁKOWSKIEJ 

 

wyrazy szczerego współczucia                         
z słowa otuchy z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu  

oraz  
członkowie organów OIPiP 

 w Elblągu 
 

 
 
 
 

 

 
 

„Na wszystko jest wyznaczony czas – 
czas na każdą sprawę pod niebiosami…” 

 
Z przykrością informujemy, 

że odeszła od nas 
Emerytowana Pielęgniarka  

 

Ś.†P MARIA DOMINIK 
  

Rodzinie i przyjaciołom zmarłej 
wyrazy współczucia i słowa otuchy 

składa personel pielęgniarski 
Szpitala Psychiatrycznego  

we Fromborku 
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„Życie jest krajobrazem, wiele się w nim zmienia, 
wczoraj byliśmy razem, 

dzisiaj zostały wspomnienia” 
 

Naszej Koleżance 
Ewie ŁYKO i Rodzinie 

 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

 
TATY 

Edmunda Grynhagel 
 

składają współpracownicy z Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 

Chirurgii Naczyniowej 
 Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu 

 
 

 

 
 

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

 
Pani 

Krystynie RUCZYŃSKIEJ 
 

wyrazy współczucia 
 i słowa otuchy  

z powodu śmierci  
 

TATY 
 

składają Koleżanki  
z Oddziału Pediatrycznego                               

i Niemowlęcego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu 

 
 
 

 
 

 
 

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

 
Pani 

Marii PAKIETUR 
  

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

głębokie wyrazy współczucia składa 
Pielęgniarka Koordynująca  

i cały zespół pracowników Oddziału 
Rehabilitacji z Pododdziałem 
Rehabilitacji Neurologicznej  

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła 
II w Elblągu 

 
 

 
 

 
 

Nie ma słów, by wyrazić żal i współczucie,                    
jakie czujemy. Życzymy Ci tylko dużo siły do 

zniesienia bólu, który jedynie czas może złagodzić. 
 

Naszej Koleżance 
Joannie  

JACKOWSKIEJ MARSZAŁ 
 

wyrazy szczerego współczucia                            
i słowa wsparcia 
z powodu śmierci  

 
TATY 

 

składają Koleżanki z Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej                                    

z Pododdziałem Chirurgii Piersi 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
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„Bliscy, których kochamy 
zostają w pamięci na zawsze” 

 

Naszej Koleżance 
Halinie OŻAROWSKIEJ 

 

wyrazy współczucia  
i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

 
TATY 

 
składają Koleżanki  

ze Szpitala Miejskiego 
św. Jana Pawła II  

w Elblągu 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy pod niebem” 

 

Pani 
Halinie OŻAROWSKIEJ 

 

wyrazy głębokiego współczucia                        
i słowa otuchy 

z powodu śmierci  
 

TATY 
 

składają pracownicy Oddziału 
Zakaźnego i Poradni 

Hepatologicznej 
ze Szpitala Miejskiego  

św. Jana Pawła II w Elblągu 
 

 
 

 

 
 
 
 

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

 

Pani 
Ewie SIEDLIK 

 

wyrazy współczucia  
i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

 
BRATA  

Krzysztofa 
 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Powiatowego Centrum Medycznego 

w Braniewie 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

„Śmierć boli nie tych,co odchodzą 
lecz tych co wśród żywych pozostają” 

 

Pani 
Zofii RYNKOWSKIEJ 

 

wyrazy współczucia  
i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

 
MAMY 

 
składają Koleżanki i Koledzy 

z Poradni Chirurgii Dziecięcej 
„SANUS” w Elblągu 
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„Jak trudno żegnać kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami” 

 

Pani 
Kazimierze SUBOCZ 

 

wyrazy współczucia  
i słowa otuchy 

z powodu śmierci 
 

BRATA  
  

 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Neurologicznego                        
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

 
 

 

 
 
 
 

„Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci bliskich” 

 

Pani 
Krystynie UŻAROWSKIEJ 

 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

 
TEŚCIOWEJ 

  
 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Neurologicznego                               
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Śmierć przychodzi tylko raz, 
ale czuje się ją w ciągu całego życia” 

 

Z ogromnym żalem żegnamy 
Naszą Koleżankę 

Pielęgniarkę  
 

Ś.†P. BOŻENĘ MAKSYMIUK 
 

Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa wsparcia              

składają 
Koleżanki i Koledzy  

z Działu Ratownictwa Medycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
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Na czas zbliżających się wakacji w imieniu  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu życzę Państwu udanego 
wypoczynku. 

Wierzę, że wszyscy spotkamy się we wrześniu wypoczęci i zdrowi. 

Życzę wszystkim, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne 
niezapomnianych wrażeń. 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 


