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BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w ELBL ĄGU 
wydawany przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego 

 pielęgniarek  i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okr ęgowa 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: izbaelb@wp.pl    

 

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

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

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbl ąg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okr ęgowej Izby udzielają:  
mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           

Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 11.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00  
 

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

mgr Barbara KARDASZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     

Dyżury w biurze izby: 
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
- czwartki   godz. 15.00 – 17.00  
 

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

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      
mgr Regina ZIMNOCH  wraz z Zastępcami ORzOZ pełni dyżur w biurze izby przyjmując 
interesantów w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 
 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                    
mgr Zofia KASPROWICZ  wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Bożeną MACHURA  pełnią dyżur  
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Informacyjna w składzie: Przewodnicząca - Barbara Kardasz, Członkowie: Marzena Sobczak,  
Halina Nowik,  Teresa Piekarz, Monika Kaśkiewicz, Aleksandra Balkiewicz, Zofia Kasprowicz oraz Regina Zimnoch.  
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Wielkanoc 2015 

 
Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, wszystkim Pielęgniarkom, 

Pielęgniarzom, Położnym oraz ich Rodzinom, składam serdeczne życzenia, aby czas Świąt był 

czasem odrodzenia się w nas nadziei, otuchy i wiary.   

 Życzę optymizmu i sił, które pozwolą wbrew wszelkiemu złu, jakie nas dotyka, 

zachować ufność i wyczucie prawdy. 

 Niech towarzyszy nam poczucie sensu życia, czynienia dobra 

i powinności wobec innych ludzi. Niech wraz ze Zmartwychwstaniem Pańskim i nadchodzącą 

wiosną, rozkwita w nas tylko to co dobre, potrzebne do pięknego życia i budujące zgodę 

między nami. Niech da nam wytrwałość w dążeniu do lepszego jutra i pracy nad nami 

samymi. 

 Żeby znaleźć równowagę  pomiędzy trudem zmagań dnia codziennego a powinnością, 

etyką i prawem w naszym życiu zawodowym, potrzebne jest ciągłe poszukiwanie i słuchanie 

autorytetów. Dlatego po raz kolejny, właśnie w okresie około świątecznym, zapraszamy do 

udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej poświęconej tej tematyce, która odbędzie się 

20 kwietnia 2015r w EUH-E. 

 Wspomnijmy w tym czasie słowa Świętego Jan Pawła II, który mówił do nas: 

„Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. Chrystus zmartwychwstał! 

Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy               

w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Nie 

odrzucajcie Chrystusa! Niech żaden człowiek Go nie odrzuca, bo każdy jest budowniczym 

swojego losu; budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia. Ogłaszam wam wielką 

radość, którą jest Alleluja!” 

 

        Halina Nowik 

        Przewodnicząca ORPiP 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Panowie Pielęgniarze! 

XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu, który 
odbył się 14 marca 2015 r. zakończył pracę delegatów VI kadencji.                    
W takim składzie osobowym Zjazd  zebrał się po raz ostatni.  
W maju i czerwcu wybierzemy nowych delegatów, którzy będą 
reprezentować nasze zawodowe środowisko przez cztery najbliższe 
lata. W październiku 2015r VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 
rozpocznie kolejną kadencję działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu. 

 Analizując zmiany, jakie nastąpiły  w minionym czasie w sytuacji zawodowej pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych, trudno doszukać się oznak jakiejkolwiek poprawy. Wprowadzono w życie 
nowe, kluczowe dla nas akty prawne: ustawę o działalności leczniczej, nową ustawę o zawodach 
pielęgniarki i położnej, o samorządzie zawodowym. Utworzyliśmy nowe rejestry podmiotów 
leczniczych. Liczyliśmy na poprawę warunków pracy i płacy. Kolejne, wdrażane rozporządzenia 
Ministra Zdrowia przynosiły ogromne rozczarowanie, zaniepokojenie i falę protestów.  
Wbrew sprzeciwom strony samorządowej, obowiązującymi stały się między innymi:  rozporządzenie                  
o sposobie obliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, o konkursach na 
stanowiska kierownicze w podmiotach  leczniczych. 
 Bez odpowiedzi i konkretnych działań pozostają liczne apele i wnioski kierowane przez nas do 
Ministerstwa Zdrowia, czy Prezesa NFZ. Ucieszyła nas decyzja o wprowadzeniu rozdzielności 
deklaracji o wyborze świadczeniodawcy lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, ale to wciąż zbyt mało, 
aby można mówić o poprawie sytuacji zawodowej. Oczekujemy na znaczący wzrost stawek 
kapitacyjnych i ogólną poprawę warunków kontraktowania usług medycznych. 
 Od dawna informujemy o gwałtownie zmniejszającej się liczbie pracujących pielęgniarek 
i położnych, o pracy na granicy bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pacjentów oraz samych 
pielęgniarek i położnych. Mówimy o pracy źle wynagradzanej, w złych warunkach, w kilku miejscach 
pracy jednocześnie, o dokształcaniu za własne pieniądze kosztem urlopów i codziennego odpoczynku 
między dyżurami. My mówimy, mówimy i czekamy. Rozmowy z Rządem i Panią Premier trwają                          
i trwają. Czas ucieka, a problemy narastają.  
Coraz trudniej uwierzyć w dobrą wolę  i możliwości wprowadzenia satysfakcjonujących rozwiązań.         
Nie chcemy już słuchać obietnic, nie chcemy tworzyć kolejnych zespołów do badania i analiz sytuacji. 
Potrzebne są konkretne działania ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz lokalnych władz 
samorządowych decydujących o sytuacji pracowników podległych im podmiotów leczniczych oraz 
odpowiedzialnych za zabezpieczenie społeczeństwa w  dostęp do świadczeń zdrowotnych na 
najwyższym możliwym poziomie. Planując zmiany w systemie ochrony zdrowia nie można liczyć 
wyłącznie kosztów, zysków i strat finansowych. Trzeba pamiętać o korzyściach płynących z działań 
profilaktycznych, jak również o oczekiwaniach ludzi chorych, cierpiących, o potrzebie zaufania, 
bezpieczeństwa, szacunku. Wszyscy pacjenci mają prawo do profesjonalnej opieki, sprawowanej przez 
personel medyczny dobrze wykształcony, doświadczony, wypoczęty, i co ważne, dostępny „od zaraz”. 

Dlatego z coraz większą determinacją domagamy się konkretnych rozwiązań, które pozwolą na 
realną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. 
Będziemy informować społeczeństwo o zagrożeniach wynikających z niedostatecznej opieki medycznej,                
a jeżeli zajdzie taka konieczność, to również będziemy wspierać akcje protestacyjne. Środowisko 
pielęgniarek i położnych, świadome swoich zadań, jakie pełni w strukturze ochrony zdrowia, mając na 
uwadze odpowiedzialność za powierzone zadania apeluje o jak najszybsze podjęcie działań 
zmierzających do poprawy aktualnej sytuacji. 
 
(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elbląg 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

XXIV ZJAZD  
DELEGATÓW OKR ĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH 

W ELBL ĄGU 
 

Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów  
Okr ęgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 

W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu odbył się XXIV 
Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Zjazd otworzyła 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Halina Nowik, która powitała 
gości zaproszonych oraz delegatów. Spośród wielu gości zaproszonych na XXIV Zjazd 
przybyli:  

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

• Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm RP, 
 

• Danuta Podjacka – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
Delegatura w Elblągu, 

 

• Grażyna Kluge – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, 
 

• Bogusław Milusz – Wiceprezydent Miasta Elbląga, 
 

• Barbara Dyrla  – Dyrektor Departamentu Społecznego Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
 

• Anna Szyszka – Kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie z siedzibą w Elblągu, 

 

• Wiesława Lech – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, 

 

• Janusz Pieńkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

 

• Arletta Peplińska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Elbląskiego Szpitala 
Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu, 

 

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

 

• Wioletta Cichosz – Radca Prawny, 
 

• Jolanta Bryl  – Księgowa OIPiP w Elblągu, 
 

• Magdalena Budziszewska – Specjalista Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu. 
 

Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik w swoim wystąpieniu otwierającym Zjazd 
przedstawiła problemy zawodowe pielęgniarek i położnych, które od kilku lat pogłębiają się            
i w sposób coraz bardziej realny grożą załamaniem  systemu opieki zdrowotnej.  
 

Przewodnicząca omówiła żądania naszego środowiska zawodowego skierowane do Premier 
Rządu RP dotyczące pilnego opracowania strategii zabezpieczenia społeczeństwa                              
w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

Następnie nakreśliła aktualny poziom zatrudnienia personelu pielęgniarskiego/ położniczego  
i zabezpieczenia zapotrzebowania na świadczenia medyczne na terenie działania OIPiP                          
w Elblągu na podstawie analizy danych statystycznych i opinii konsultantów  zawartych                    
w najnowszym Biuletynie Ochrony Zdrowia Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 

Wyraziła nadzieję na szybkie podjęcie efektywnych działań, zarówno Rządu RP jak                             
i lokalnych władz samorządowych, których brak doprowadzi do nasilenia akcji 
protestacyjnych, a w konsekwencji nawet do strajku generalnego. 
 

                       
       Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik                                              Delegaci XXIV OZPiP 

 
Spośród zaproszonych gości, pierwsza zabrała głos Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert.                   
W swoim  wystąpieniu nakreśliła kierunek podjętych prac w Ministerstwie Zdrowia. 
Wspomniała o toczących się rozmowach pomiędzy przedstawicielami Związku Pracodawców 
Szpitali Warmii i Mazur, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które zmierzają do  znalezienia możliwych 
rozwiązań regionalnie i wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań systemowych. 
 
Kolejno zaproszeni goście dziękowali za zaproszenie osobiście bądź przekazywali na ręce 
Przewodniczącej podziękowania pisemne. Wszyscy życzyli udanych obrad, wielu sukcesów 
w realizacji ustawowych zadań, deklarowali współpracę z samorządem. 
 
W roboczej części zjazdu, delegaci przyjęli Uchwałę Nr 1 w sprawie przyjęcia                                       
i zatwierdzenia Regulamin Obrad oraz Porządku Obrad Zjazdu. Następnie Przewodnicząca 
ORPiP zaproponowała skład Prezydium, który został przyjęty w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie. 

• Przewodnicząca Zjazdu – Elżbieta Fałkowska, 
• Wiceprzewodnicząca Zjazdu – Helena Dziekańska, 
• Sekretarz Zjazdu – Barbara Kardasz.  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

Przewodnicząca Zjazdu Elżbieta Fałkowska realizując przesłany delegatom projekt porządku 
obrad, poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji zjazdowych. Zaproponowano 
następujące osoby do poszczególnych komisji: 
 

• Komisja Mandatowa: Małgorzata Uścinowicz, Elżbieta Dudycz, Grażyna Jaskot. 
 

 
                                         Komisja Mandatowa, od lewej: Małgorzata Uścinowicz,                                                                 
                                                       Elżbieta Dudycz, Grażyna Jaskot 

 
• Komisja Uchwał i Wniosków: Zofia Kasprowicz, Regina Zimnoch, Barbara 

Michniewicz 
 

 
                                       Komisja Uchwał i Wniosków, od lewej: Barbara Michniewicz,                                                                
                                                       Zofia Kasprowicz, Regina Zimnoch 

 
Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli skład Prezydium Zjazdu i Komisji Zjazdowych 
(Uchwała Nr 2). 
 
Przewodnicząca Komisji Mandatowej Małgorzata Uścinowicz, odczytała protokół komisji 
stwierdzający, że na 69 delegatów obecnych jest 54, co stanowi 78%, wszystkich delegatów, 
obrady XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu są prawomocne. 
Głównym celem Zjazdu było przyjęcie sprawozdań organów OIPiP za rok 2014, 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy 2014, opracowanie zasad 
gospodarki finansowej i budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 
2015.  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

W toku dyskusji Delegaci XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu przyjęli uchwałę dotyczącą upoważnienia Okręgowej Rady do opracowania                             
i przyjęcia nowych zapisów w Regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia                                        
i doskonalenia zawodowego.  
 
W czasie trwania obrad Zjazdu przyjęto dziewięć uchwał, opracowano ponadto następujące 
stanowiska i apele: 
 

1. Apel w sprawie uregulowania prawnego funkcjonowania zawodu Asystentki kobiety 
w ciąży i porodu (douli), 
 

2. Apel w sprawie zmiany zasad funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia 
pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, 

 
3. Stanowisko w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej 

podziału,  
 

4. Wniosek w sprawie przyspieszenia prac nad ustaleniem prawnym zakresu kompetencji 
uzyskanych w ramach poszczególnych stopni kształcenia (licencjat, magister) oraz                
w ramach kształcenia podyplomowego (kurs kwalifikacyjny, specjalizacja), 

 
5. Wniosek w sprawie płatnego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych  

 
 
 

 
 

 
 

SPONSORZY ZJAZDU 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
APEL NR 1 

XXIV ZJAZDU DELEGATÓW  
OKRĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 

Z DNIA 14 MARCA 2015 r. 
w sprawie uregulowania prawnego funkcjonowania zawodu                                                            

Asystentki kobiety w ciąży i porodu (douli) 
 
 

Skierowany do:  Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia 
     oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145) Delegaci XXIV Zjazdu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec 
wprowadzania i wpisania do w/w rozporządzenia w grupie 53229 Pracownicy opieki osobistej                            
i pokrewni gdzie indziej nie sklasyfikowani - nowego zawodu  o kodzie 532906 Asystentka kobiety               
w ciąży i porodu (doula). Rozporządzenie to weszło   w życie bez konsultacji społecznych a zwłaszcza 
bez opinii i stanowiska w tej sprawie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
W naszej ocenie sklasyfikowanie nowego zawodu wymaga szczegółowego uregulowania prawnego                   
w zakresie toku kształcenia, przyznawania kompetencji zawodowych, zakresu odpowiedzialności 
zawodowej oraz zasad prowadzenia dokumentacji. 
Uregulowania wymaga również dokładne określenia warunków wykonywania działalności                   
w podmiotach leczniczych (Sala Porodowa, Odział Położniczy). Zgodnie z obowiązującym 
standardem opieki okołoporodowej rodząca ma prawo do wsparcia osoby bliskiej (rodzina, 
przyjaciółka). Jednak w trosce o prawidłowość sprawowania właściwej opieki nad rodzącą                    
i jej dzieckiem obecność douli, która wykonuje usługę na terenie podmiotu leczniczego wymaga 
dokładnego doprecyzowania. 
Wprowadzenie w/w rozporządzenia bez powyższych regulacji budzi uzasadniony niepokój środowiska 
medycznego i w naszej ocenie nie gwarantuje poprawy jakości opieki okołoporodowej. 
 

SEKRETARZ ZJAZDU                                             PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

    Barbara Kardasz                                                                                                                                            Elżbieta Fałkowska 
 

APEL NR 2 
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW  

OKRĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 
Z DNIA 14 MARCA 2015 r. 

w sprawie zmiany zasad funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia  
pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 

 

Skierowany do: Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
    oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

Delegaci XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                                      
o podjęcie działań mających na celu zmianę zasad funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia 
pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.  W naszej ocenie należy wydzielić kompetencje, zadania 
i stawkę kapitacyjną na pielęgniarki rodzinne i pielęgniarki praktyki. W chwili obecnej nazwa 
pielęgniarka rodzinna przestała funkcjonować. Uniwersalne nazwanie jej w aktach prawnych 
pielęgniarką podstawowej opieki, powoduje, że w zależności od potrzeb, wygody interpretacji pełni 
ona różne funkcje pielęgniarskie. Wydzielenie w strukturach podstawowej opieki zdrowotnej 
pielęgniarek rodzinnych i praktyki, zwiększy dostępność do świadczeń w zakresie pielęgniarstwa 
rodzinnego, w pełni umożliwi pielęgniarkom realizację zadań do których zostały przygotowane oraz 
przywróci prawidłowe finansowanie świadczeń udzielanych przez zatrudnione w lecznictwie 
otwartym pielęgniarki. 
 

SEKRETARZ ZJAZDU                                             PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

    Barbara Kardasz                                                                                                                                            Elżbieta Fałkowska 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

STANOWISKO NR 1 
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW  

OKRĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 
Z DNIA 14 MARCA 2015 r. 

w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 
 

Skierowane do:         Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

Delegaci XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po zapoznaniu się                              
z projektami uchwał VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki 
członkowskiej oraz zasad jej podziału pozytywnie opiniują projekt określający wysokość składki 
naliczanej procentowo w stosunku do uzyskiwanych dochodów. 
Przedstawiony projekt zakłada obniżenie podstawy naliczenia składki z 1% do 0,75% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego 
przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. 
Przyjęcie takiego rozwiązania będzie właściwą odpowiedzią na wnioski członków samorządu                            
w sprawie obniżenia składki członkowskiej, opłacanej przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
w ramach działalności gospodarczej. 
 

 
SEKRETARZ ZJAZDU                                             PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

    Barbara Kardasz                                                                                                                                            Elżbieta Fałkowska 

 
WNIOSEK NR 1 

XXIV ZJAZDU DELEGATÓW  
OKRĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 

Z DNIA 14 MARCA 2015 r. 
w sprawie płatnego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych 

 

Skierowany do:  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia,    
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

 

Delegaci XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                               
o ponowne rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych gwarantujących pielęgniarkom 
i położnym, które przepracowały w zawodzie 20 lat możliwość skorzystania z płatnego urlopu 
zdrowotnego w wymiarze  9 miesięcy. 
Pielęgniarki i położne narażone są w pracy na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, tak 
fizycznych (zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne, działanie gazów anestetycznych, 
cytostatyków, dźwiganie), jak i psychicznych ( obcowanie ze śmiercią, stres). 
Wszystko to powoduje, że stan zdrowia pielęgniarek i położnych jest poważnym problemem. 
Dlatego, kolejny raz domagamy się wdrożenia działań w kierunku możliwości korzystania przez 
pielęgniarki i położne z płatnego urlopu zdrowotnego. 
 

SEKRETARZ ZJAZDU                                             PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

    Barbara Kardasz                                                                                                                                            Elżbieta Fałkowska 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
 
 

WNIOSEK NR 2 
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW  

OKRĘGOWEJ IZBY PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 
Z DNIA 14 MARCA 2015 r. 

w sprawie przyspieszenia prac nad ustaleniem prawnym zakresu kompetencji uzyskanych                       
w ramach poszczególnych stopni kształcenia (licencjat, magister)                                    

 oraz w ramach kształcenia podyplomowego (kurs kwalifikacyjny, specjalizacja) 
 

Skierowany do:    Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  
                               Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 
 

Delegaci XXIV Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                               
o przyspieszenie prac nad ustaleniem prawnym zakresu kompetencji uzyskanych w ramach 
poszczególnych stopni kształcenia (licencjat, magister) oraz w ramach kształcenia podyplomowego 
(kurs kwalifikacyjny, specjalizacja).  
 
Brak uregulowanych prawem kompetencji uzyskanych w ramach kształcenia przed i podyplomowego, 
rodzi wiele nieporozumień i powoduje konieczność podejmowania dodatkowych kursów 
specjalistycznych, co budzi wiele niezadowolenia wśród pielęgniarek  i położnych, a także sprawia 
trudności zarządzającym Pionem Pielęgniarskim w przygotowaniu właściwych zakresów obowiązków, 
odpowiedzialności i uprawnień.  
 
SEKRETARZ ZJAZDU                                             PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

    Barbara Kardasz                                                                                                                                            Elżbieta Fałkowska 

 

Pełne teksty uchwał zjazdowych wraz z załącznikami dostępne są w Biurze Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz na stronie internetowej izby: www.oipip.elblag.pl 

 

 

XXIV ZJAZD DELEGATÓW                                                   
OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH  

                      

                 ELBLĄG 14.03.2015  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
 

Informacja z realizacji zadań wynikających z przyjętego harmonogramu działań  
na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. 

 
 Postanowienia podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek 
i położnych zawarte w uchwałach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
porozumieniu o współpracy podpisanym  przez przedstawicieli  Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych określiły 
zadania do realizacji przez Okręgowe Rady na terenie poszczególnych województw. 
 W minionych miesiącach obie okręgowe rady działające w województwie warmińsko 
- mazurskim podjęły pierwsze kroki w tym zakresie. 
Mimo braku pisemnej formy porozumienia pomiędzy OIPiP i OZZPiP Regionu Warmii                           
i Mazur obie strony przekazują sobie wzajemnie bieżące informacje dotyczące aktualnej 
sytuacji i podejmowanych działań. 
 Dotychczas, między innymi, odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych 
Rad Haliny Nowik i Marii Danielewicz z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego Wiolettą Śląską – Zyśk oraz Dyrektorem Departamentu Zdrowia Ryszardem 
Wasińskim. W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze problemy zawodowe 
pielęgniarek i położnych oraz oczekiwania naszego środowiska wymagające podjęcia 
radykalnych działań. 
Ponadto Przewodnicząca Halina Nowik spotkała się z Prezydentem Miasta Elbląga Witoldem 
Wróblewskim oraz Wiceprezydentem Bogusławem Miluszem. Rozmowy dotyczyły 
zabezpieczenia społeczeństwa Elbląga w świadczenia medyczne, problemów zawodowych 
pielęgniarek i położnych, którymi są przede wszystkim: niskie płace, niedostateczne 
wyposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt pomocowy,  braki kadrowe, konieczność 
samofinansowania dokształcania, trudności z uzyskaniem urlopów szkoleniowych (głównie      
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej). 
Przewodnicząca ORPiP spotkała się również z panią Barbarą Dyrlą  - Dyrektorem 
Departamentu Społecznego Urzędu Miasta w Elblągu. Tematem spotkania była sytuacja 
zawodowa pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na terenie Elbląga oraz możliwości 
rozszerzenia współpracy samorządu zawodowego z departamentem. 
 Najważniejszym krokiem podjętym dotychczas było spotkanie z przedstawicielami 
Związku Pracodawców Szpitali Warmii  i Mazur. Na spotkaniu zorganizowanym w Szpitalu 
Wojewódzkim w Olsztynie obecne były osoby reprezentujące Związek Pracodawców, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych działające w Elblągu i w Olsztynie. W dalszej części prezentujemy notatkę 
zawierającą informację na temat poruszanych problemów i deklaracje dalszej współpracy. 
 
Wspólne, zakrojone na tak dużą skalę działania samorządu zawodowego oraz strony 
związkowej, to dopiero początek drogi, której celem jest poprawa warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że prowadzone rozmowy 
przerodzą się w konkretne rozwiązania systemowe, korzystne dla naszego środowiska. 
Mamy nadzieję na radykalną poprawę naszej sytuacji bez konieczności podejmowania akcji 
protestacyjnych. Jednak takiego scenariusza w chwili obecnej nie możemy wykluczyć. 
  
(-) mgr Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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KALENDARIUM 

 

 

1177..0022..22001155  rr ..    Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały: 

� uchwała Nr 305/VI/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2014 

� uchwała Nr 306/VI/15 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 

� uchwała Nr 307/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 

� uchwała Nr 308/VI/15 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

� uchwała Nr 309/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia                
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 310/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia                
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 311/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia               
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 312/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia                 
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 313/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia               
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 314/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia                
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 315/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Szkolenia                    
i Doskonalenia Zawodowego 

� uchwała Nr 316/VI/15 w zarządzenia wyborów delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych 

� uchwała Nr 317/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 

� uchwała Nr 318/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 
rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

� uchwała Nr 319/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 

� uchwała Nr 320/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 
i wydania zaświadczenia 

� uchwała Nr 321/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 
i wydania zaświadczenia 

� uchwała Nr 322/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 
i wydania zaświadczenia 

0033..0033..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. Komisja 
rozpatrzyła 5 wniosków o udzielenie zapomóg losowych. Komisja przyznała koleżankom 
wsparcie finansowe   w wysokości 5.000 zł. 

1100..0033..22001155  rr ..  Pani Halina Nowik uczestniczyła w spotkaniu z Przedstawicielami Związku Pracodawców 
Szpitali Warmii i Mazur oraz Okręgowych Władz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych. 

1100..0033..22001155  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pani Barbary Kardasz. 

1144..0033..22001155  rr ..    OOddbbyyłł   ssiięę  XXXXIIVV  ZZjjaazzdd  DDeelleeggaattóóww  OOkkrręęggoowweejj   IIzzbbyy  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii   PPoołłoożżnnyycchh  ww  EEllbblląągguu  

1144..0033//22001155  rr ..  W trakcie obrad zjazdu odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto: 

� uchwałę Nr 156P/VI/15 w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarki 

1144..0033//22001155  rr ..  W trakcie obrad zjazdu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego pod przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz. Komisja rozpatrzyła 15 
wniosków dot. częściowej refundacji kosztów związanych z kształceniem podyplomowym. 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
 

Nieuchronnie zbliża się koniec VI kadencji działalności samorządu zawodowego. W okresie 
od maja do czerwca będziemy wybierać nowych delegatów, reprezentantów naszego 
środowiska na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, który odbędzie się w dniu 24 
października 2015 r.  W tym miejscu zwracam się z prośbą i zachęcam Koleżanki i Kolegów 
do jak najliczniejszego udziału w wyborach delegatów VII kadencji. Wybierając swoich 
przedstawicieli pamiętajmy, że to Oni zobowiązani są do dbania o nasze wspólne interesy. 
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat sposobu głosowania oraz 
harmonogramu wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych. Informacje te dostępne są 
również na naszej stronie internetowej: www.oipip.elblag.pl – zakładka WYBORY 2015. 

WYBORY SAMORZ ĄDOWE NA VII KADENCJ Ę 
– INFORMATOR – 

W dniu 24 października 2015 r. odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwołany 
na podstawie uchwały nr 296/VI/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu i tym 
samym rozpocznie się VII kadencja pracy w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych             
w Elblągu. 
Zjazd Wyborczy poprzedzać będą wybory delegatów w rejonach wyborczych. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych utworzyła 11 okręgów wyborczych. Określono, że jednego 
delegata wybiera się na 25 osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym.  
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rejonów wyborczych, zasad głosowania 
oraz miejsc, gdzie będą udzielane informacje o rejestrze wyborców oraz udostępniane do wglądu 
rejestry wyborców. 

mgr Barbara Kardasz 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej 

REJON WYBORCZY NR 1 TWORZĄ: 
1. Wojewódzki Szpital Zespolony  w Elblągu  82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
2. NU-MED  GRUPA Spółka Akcyjna Centrum Radioterapii  i Usprawniania –SZPITAL- 

82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEURO-MED ” Lekarze Neurolodzy  Spółka Partnerska 

82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Zakład Usług Pielęgniarskich 

 „FEMINA-MEDICA ” s.c,   82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146, 
5. Elbląskie Centrum Diabetologii - CYLKOWSCY- Lekarska Spółka Partnerska,                                                                                           

82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
6. „KARDIOMED  Janczewska,  Kociałkowska, Ostrowski, Podjacka, Reszka, Skowroński, Wójcik  

Lekarze -  Spółka Partnerska” 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
7. "CENTRUM ORTOPEDYCZNE   Sosnowski, Bylicki, Kałduński, Muzyka - LEKARZE                          

Spółka Partnerska" 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDI-PROF ” Stanisław Murawski, 

82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
9. Praktyki Zawodowe 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 
10. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 97 
11. Medest Dermatologia i Medycyna Estetyczna Dr n.med. Danuta Dąbrowska i Partnerzy 

82-300 Elbląg ul. Legionów 8c 
12. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę niewykonujący 

zawodu, w tym emeryci, renciści. 
Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 1 zaplanowano na dzień: 
27 maja 2015 r. godz. 12.30. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu  ul. Królewiecka 146. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                  
GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK, 
CELINA DZIUBA  

 



21 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
REJON WYBORCZY NR 2 TWORZĄ: 

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski                                          
im. Jana Pawła II 82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 22 

2. „Hryniewicz, Kuciński, Kamiński, Kulmaczewski, Klewicki, Paulo –WARMI ŃSKIE CENTRUM 
ORTOPEDYCZNE ” Spółka Jawna 82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 22 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Pielęgniarskich  „JOVITAN ” 
82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 22 

4. „SANUS” Bojarska i Partnerzy Lekarze Poradnia Chirurgii Dziecięcej 
82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 22 

5. Lekarska Spółka Partnerska Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Dla Dorosłych - Blok i Partner 
82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 22 

6. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 82-300 Elbląg ul. Lotnicza 2 
7. Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  82-300 Elbląg ul. Morcinka 10 B 
8. Centrum Kształcenia „MEDYK ” Urszula Łukasiewicz 82-300 Elbląg ul. Bema 18 
9. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę niewykonujący 

zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 
Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 2  zaplanowano na dzień: 
10 CZERWCA 2015 r. godz. 14.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Miejski  im. Jana Pawła II w Elblągu  ul. Żeromskiego 22. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                                             
GRAŻYNA CHOI ŃSKA, 
GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK  
 

REJON WYBORCZY NR 3 TWORZĄ: 
1. B.BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu  PPL SZPITAL                            

„EL-VITA ” 82-300 Elbląg ul. Związku Jaszczurczego 22 
2. CENTRUM MEDYCZNE BEYER  

mgr Michał Beyer 82-300 Elbląg ul. Związku Jaszczurczego 22 
3. NZOZ „Elbląskie Centrum Alergologii” Andrzej Lademann 

82-300 Elbląg ul. Związku Jaszczurczego 22 
4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Madujska-Tomczak 

            82-300 Elbląg ul. Traugutta 27 A 
5. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 3  zaplanowano na dzień: 
9 CZERWCA 2015 r. godz. 13.30. Planowane miejsce wyborów: sala wykładowa PPL 
SZPITAL – EL-VITA w Elbl ągu ul. Zw. Jaszczurczego 22. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą: 
JOANNA SONEWEND, 
CELINA DZIUBA 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
REJON WYBORCZY NR 4 TWORZĄ: 

1. Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 
82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 35 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich  „RADOŚĆ” 
82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 35; ul. Leszczyńskiego 21/7 

3. Praktyki Zawodowe 
82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 35 

4. Areszt Śledczy 82-300 Elbląg ul. 12 Lutego 12 a 
5. 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 169 
6. Ambulatorium 82-300 Elbląg ul. Łęczycka 6 
7. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 
Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 4 zaplanowano na dzień: 
26 maja 2015 r. godz. 14.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu                                          
ul. Komeńskiego 35 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:  
GRAŻYNA CHOI ŃSKA, 
JOANNA SONEWEND 
 

 

REJON WYBORCZY NR 5 TWORZĄ: 
1. Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.                                  

 14-400 Pasłęk ul. Kopernika 24 A 
2. Praktyki Zawodowe 

14-400 Pasłęk ul. Kopernika 24 A 
3. NZOZ Poradnia Ogólna i Pediatryczna  „LEKARZ ”                                  

 14-400 Pasłęk Plac Grunwaldzki 8 
4. „MEDYK ” Elżbieta Kardasz-Kopytko i Wspólnicy Spółka Jawna 

14-420  Młynary ul. Dworcowa 33 
a) 14-405 Wilczęta 95 

5. IPP Stanisława Jurkiewicz  Podągi 
6. IPP Barbara Wróbel Pasłęk 
7. IPP Edyta Domalewska Pasłęk 
8. IPP Alina Sekuła Pasłęk 
9. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 5 zaplanowano na dzień:                                                                                   
22 maja 2015 r. godz. 14.00.                                                                                                           
Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna Szpitala Powiatowego  w Pasłęku                          
Sp. z o.o.  ul. Kopernika 24 A.                                                                                                                                   
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                 
MAŁGORZATA U ŚCINOWICZ,                                                                                                      
GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
REJON WYBORCZY NR 6 TWORZĄ: 

1. NZOZ „ALFA ” Spółka Partnerska Lekarzy 82-300  Elbląg ul. Komeńskiego 35 
2. „WESTA”  Spółka Partnerska Praktyka Pielęgniarska Adamiak i Partnerzy 

82-300  Elbląg ul. Warszawska 54/62 
3. „EL-DER-MED ” A.Baran, A.Maksymiuk, A.Sobieszek-Kundro, T. Łukowicz, K. 

Malanowski – Spółka Partnerska – Lekarze Dermatolodzy 
             82-300 Elbląg ul. Tysiąclecia 5 

4. Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA”  Łaszkiewicz i Partnerzy 
82-300 Elbląg ul. Tysiąclecia  5 

5. NZOZ Poradnia Okulistyczna 82-300 Elbląg ul. Tysiąclecia 5 
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centrum Rehabilitacji  w Elblągu,                        

82-300  Elbląg ul. Królewiecka 15 
7. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ENDOKRYNOLOGIA ”                                                                                      

Bożena Gornikiewicz-Brzezicka, 82-300 Elbląg  ul. Studzienna 35-36A 
8. „MATER PRO VITA ” Centrum Profilaktyki Zdrowia Pasieczny Spółka Partnerska Lekarzy  

            82-300 Elbląg ul. Bema 42 
9. CENTRUM REUMATOLOGICZNE  Bazela, Brzezicki, Drabiszczak-Piątkowska, 

Kwiatkowska, Rydecka, Sosnowska LEKARZE- Spółka Partnerska” 
82-300  Elbląg ul. Robotnicza 118-120 

10.  „CENTRUM LEKARZY OKULISTÓW  - Jacek Trzyna i Partnerzy” 
82-300 Elbląg ul. 1 Maja 58 E 

11. Lekarska Spółka Partnerska  „DAR SERCA”, 82-300 Elbląg ul. Bażyńskiego 2 
12. „VITA ” Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych B.Arkabus, M. Gajda, J. Laudańska-

Łukowicz,   J. Rosenau, I. Sękowska, 82-300  Elbląg ul. Bażyńskiego 2 
13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „ZAWADA ” s.c. Teresa Goryszewska, Paweł 

Goryszewski, 82-300 Elbląg ul. Wiejska 18 
14. Przychodnia Lekarska „HYGEIA ” Kanclerz i Partnerzy , 82-300 Elbląg ul. Bema 80 
15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANAKEJA ” lek. Waldemar Połczyńki 

82-300  Elbląg ul. Podgórna 12 
16. PPL „MEDICUS I ”  Lekarze K. Baranowski i Partnerzy, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 195 
17. Zespół Lekarzy Rodzinnych „OMNIA ” s.c.  , 82-300  Elbląg ul. Królewiecka 195  
18. Spółka Lekarska „ZDROWIE ” Praktyka L:ekarza Ogólnego i Dziecięcego Gonsior, 

Paprocki i Partnerzy, 82-300  Elbląg ul. Bema 80 
19. Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA ZATORZE ” 

Brygida Gulda, 82-300 Elbląg ul. Lotnicza 51  
20. Spółka Lekarska „DUŻY MEDYK ” Łuba i Partnerzy,82-300  Elbląg ul. Myliusa 20 
21. PPL „JAŚMNOWA ” Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy,  82-300  Elbląg ul. Robotnicza 79 
22. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA ”                                                

Barbara Mowińska, 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 79 
23. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „TWOJE ZDROWIE EL ” Spółka z o.o. 

            82-300 Elbląg ul. Orzeszkowej 13 
a) Poradnie Specjalistyczne 

82-300 Elbląg ul. Robotnicza 79 
b) Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnie Specjalistyczne 

14-400 Pasłęk ul. Jagiełły 27 
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna   (Ośrodek Zdrowia) 14-407 Godkowo 

24. Centrum Medycyny Pracy 82-300 Elbląg ul. Pestalozziego 6a 
25. „NASZA PRZYCHODNIA ” Michał Jędrzyński 

82-300  Elbląg ul. Żeromskiego 2 B 
a) Michał Jędrzyński                                          
b)  82-310 Nowakowo, Nowakowo 47 
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26. „SZKOL -MED ” Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy  Sp. Jawna 
82-300  Elbląg ul. Robotnicza 79 

27. Praktyka Położnych Rodzinnych „NOVA VITA  ”  Spółka Cywilna – Renata Grajper, 
Katarzyna Kołecka, Elżbieta Fałkowska, 82-300 Elbląg ul. Bema 17 

28.  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 82-300 Elbląg ul. Bema 17 
29. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 195  
30. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Dorota 

Piekarska, 82-300 Elbląg ul. Żeromskiego 2 B 
31. IPP Alina Smoleńska Elbląg 
32. Centrum Medyczne „LUX-MED”  82-300 Elbląg ul. Stoczniowa 2  
33. NZOZ Poradnia Stomatologiczna „ERID ” 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 79 
34. Indywidualna Praktyka Lekarska-POZ                                                                                            

lek. Ryszard Prusak 82-300 Elbląg ul. Legionów 11 
35. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 6 zaplanowano na dzień: 
02 czerwca 2015 r. godz. 14.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Okr ęgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu   ul. Morcinka 10 B. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:  
CELINA DZIUBA, 
GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK  

 

REJON WYBORCZY NR 7 TWORZĄ: 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WSPARCIE” Elżbieta Dudycz 

82-300 Elbląg ul. Morcinka 10 B 
2. PPL „VITA-MED ” Bogumiła Bełza, 82-300 Elbląg ul. Morcinka 10 B 
3.  Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak, 82-300 Elbląg ul. Toruńska 17 B  
4. Żłobek Miejski Nr 2, 82-300 Elbląg ul. Asnyka 4  
5. Żłobek Miejski Nr 4, 82-300 Elbląg ul. Zajchowskiego 1  
6. Żłobek Miejski Nr 5, 82-300 Elbląg ul. Kalenkiewicza 25  
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa   

82-300  Elbląg ul. Bema 80  
a) Oddział Terenowy w Pasłęku 

14-400 Pasłęk  Plac Grunwaldzki 8 
8. Polskie Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło                           

w Elblągu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy                      
82-300 Elbląg ul. 1 Maja 1  

9. Spółdzielnia Pracy „MEDYK ”, 82-300 Elbląg ul. Grobla Św. Jerzego 14a  
10. Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP” Przychodnia Rehabilitacyjna 

82-300 Elbląg ul. Fromborska 2 
11. Przychodnia Rehabilitacyjna przy Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych „ELSIN ” 

82-300 Elbląg ul. Warszawska 54/62  
12. Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej, 82-300  Elbląg ul. Saperów 14 E  
13. Dom Pomocy Społecznej , 82-300 Elbląg ul. Pułaskiego 1 c 
14. Dom Pomocy Społecznej „NIEZAPOMINAJKA ”, 82-300 Elbląg ul. Toruńska 17 
15. Socjalizacyjna  Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

82-300 Elbląg  ul.  Chrobrego 4 
16. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, 82-300 Elbląg ul. Mazurska 6 
17. Pogotowie Socjalne, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 102 
18. ISPP Elżbieta Szkiler Elbląg 
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19. Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „TACY SAMI ” 
82-300 Elbląg ul. Beniowskiego 68 

20. Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza Niepubliczny Zakład 
Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego „LAZARUS”   
82-300 Elbląg ul. Skrzydlata  15 A  

21. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 
niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 7 zaplanowano na dzień: 
20 maja 2015 r. godz. 14.00.  
Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna Hospicjum Elbląskiego                                                   
im. dr. Aleksandry Gabrysiak  w Elblągu ul. Toruńska 17 B.  
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą: 
JUSTYNA MIŁOSZ, 
BOŻENA TYC  
 

REJON WYBORCZY NR 8 TWORZĄ: 
1. Ośrodek Zdrowia – Markusy Jadwiga Arndt 

82-325 Markusy 70 
a) 82-325 Żurawiec ul. Kwiatowa 3 

2. Pielęgniarki „DOMENA ” Marek Arndt, Renata Peplau Spółka Partnerska 
82-325 Markusy 70/5 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TOL-VITA ” Praktyka Lekarza Ogólnego i 
Dziecięcego Radosław Wiśniewski, Piotr Bernecki s.c. Przychodnia Tolkmicko 
82-340 Tolkmicko Plac Wolności 1 

a) Przychodnia Suchacz,  82-340 Suchacz ul. Zakopiańska 2 
b) Przychodnia Pogrodzie, 82-340 Pogrodzie 
c) Przychodnia Łęcze, 82-340 Tolkmicko  Łęcze 65 

4. Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ESCULAP” Agata Zborowska 
14-411 Rychliki 110 

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MILEWITA ” w Milejewie 
82-316 Milejewo ul. Lipowa 4 

6. Zakład Lekarza Rodzinnego s.c. Marzena Bardzik i Marek Bardzik 
Jegłownik ul. Gronowska 6 
82-335  Gronowo Elbląskie 

a) Zakład Lekarza Rodzinnego s.c. Marzena Bardzik i Marek Bardzik 
82-335 Gronowo Elbląskie ul. Elbląska 11 a 

7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach, 82-300  Elbląg 
8. Dom Pomocy Społecznej „KROKUS ”  we Władysławowie, 82-300 Elbląg Władysławowo 4 
9. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko ul. Szpitalna 2 
10. IPP Elżbieta Miszkiel Mokajny 
11. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 
Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 8 zaplanowano na dzień: 
11 czerwca 2015 r. godz. 14.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Okr ęgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  ul. Morcinka 10 B. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                  
JADWIGA ARNDT, 
ELŻBIETA FAŁKOWSKA  
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REJON WYBORCZY NR 9 TWORZĄ: 
1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

14-530 Frombork ul. Sanatoryjna 1 
2. Przychodnia we Fromborku 

Lekarze J. Sadocha, H. Chybińska Spółka Partnerska 
14-530 Frombork ul. Młynarska 4A/4 

3. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 
niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 

 
Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 9 zaplanowano na dzień: 
19 maja 2015 r. godz. 13.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej we Fromborku   ul. Sanatoryjna 1. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                          
MIROSŁAWA ZGÓRSKA 
JUSTYNA MIŁOSZ  
 

REJON WYBORCZY NR 10 TWORZĄ: 
1. Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie 

14-500  Braniewo ul. Moniuszki 13 
a) 14-526 Płoskinia 9 

2. „CHIRURGIA BRANIEWO” Marek Zamojcin Spółka Jawna 
14-500 Braniewo ul. Moniuszki 13 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Ginekologiczno-Położnicze                     
w Braniewie 
14-500  Braniewo ul. Moniuszki 13 

4. Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 
niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 10 zaplanowano na dzień: 
15 maja 2015 r. godz. 13.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:  
WIOLETTA  BUDKO, 

RENATA STEC-KANIECKA 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
REJON WYBORCZY NR 11 TWORZĄ: 

1. ”NASZ LEKARZ ” M. Toczyska, T. Drabińska-Dziąg, W. Mandecki, M.Dytkowski Spółka 
Jawna 
14-500  Braniewo ul. Żeromskiego 14A 

a) 14-520 Lipowina 7 
2. „PRZYCHODNIA KRÓLEWIECKA ” Marta Winiarczyk-Sapieżyńska Sp. Jawna 

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26 
3. Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny Henryka Kierul 

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26 
4. Przychodnia Rodzinna „ID-MED ” Iwona Dzikowska-Danielewicz Spółka Jawna 

14-500 Braniewo ul. Kościuszki 79 
5. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE ” Hanna Zach 

14-521 Lelkowo, Lelkowo 19 
7. IPP Teresa Gacka Braniewo 
8. IPP Grażyna Rynkun Braniewo 
9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej 

14-500 Braniewo ul. Kołłątaja 4 
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medy czne – Marian Nadziejko 

14-500 Braniewo ul. Gdańska 19 
11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS”14-500 Braniewo ul. Plac Grunwaldu 18 
12. Caritas Archidiecezji Warmińskiej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki 

Caritas  w Pieniężnie, 14-520 Pieniężno ul. Rynek 2 
13. Zakład Karny, 14-500 Braniewo ul. Plac Grunwaldu 2 
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5 
15. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26 
16. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 35 
17. Anetta Słomczyńska-Kądziołka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS ”  

14-520 Pieniężno ul. Generalska 4 
18.  Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę 

niewykonujący zawodu, w tym emeryci, renciści. 
 

Wybory w Rejonie Wyborczym Nr 10 zaplanowano na dzień: 
18 maja 2015 r. godz. 14.00. Planowane miejsce wyborów: sala konferencyjna 
Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13. 
Z ramienia Okr ęgowej Komisji Wyborczej wybory prowadzić będą:                                                              
WIOLETTA BUDKO, 
RENATA STEC-KANIECKA  
 
Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – jest to prawo zapewniające możliwość udziału                     
w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata. Na zebraniu wyborczym przysługuje 
pielęgniarkom i położnym umieszczonym w rejestrze wyborczym właściwym dla danego rejonu 
wyborczego. 
Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowała rejestr wyborców, który obejmuje osoby wpisane do 
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu, według stanu na dzień 01.03.2015 r., którym przysługuje czynne prawo wyborcze.  
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Rejestry wyborców utworzone oddzielnie dla każdego z 11 rejonów wyborczych są jawne i dostępne 
do wglądu w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10B. 
Rejestry wyborcze zawierają następujące dane: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu. 
 

Pielęgniarki i położne winny sprawdzić czy są wpisane na listy wyborcze. Zgodnie                                          
z Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej dokonać tego mogą osobiście, w okresie miesiąca 
poprzedzającego termin wyborów w rejonie. 
 

Członkowie samorządu, wpisani do rejestru prowadzonego przez okręgową radę, niewykonujący 
zawodu, w tym emeryci lub renciści mogą uczestniczyć w wyborach,  we wskazanym przez siebie 
rejonie wyborczym na swój wniosek wniesiony do  Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie nie 
później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego.  
 

Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejonie wyborczym składa się do 
Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów.                                 
W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego. Komisja wyborcza po 
rozpatrzeniu wniosków może w sytuacjach uzasadnionych dokonać stosownych zmian                                         
w rejestrach wyborczych. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu 
wyborczego. 
 

Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Wyborcza. 
Porządek zebrania wyborczego obejmuje: 

1. Otwarcie zebranie przez przedstawiciela okręgowej komisji wyborczej 
2. Zapoznanie z regulaminem wyborów 
3. Wybór przewodniczącej i sekretarza zebrania wyborczego (głosowanie jawne) 
4. Przyjęcie porządku zebrania wyborczego (głosowanie jawne) 
5. Wybór członków komisji mandatowo – skrutacyjnej 
6. Zgłaszanie kandydatów na delegatów  

a) uzyskanie zgody kandydata 
b) prezentacja kandydata. 

7. Dyskusja 
8. Głosowanie na kandydatów (głosowanie tajne) 
9. Ogłoszenie wyników wyborów 
10. Zakończenie zebrania wyborczego. 

 

Zasady głosowania na kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd: 
1. Głosować można tylko osobiście. 
2. Kandydata na delegata może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym 

uprawniony uczestnik, w tym samodzielnie kandydat. 
3. Wybory dokonywane są zwykłą większością głosów. 
4. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 
5. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na 

których głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie znaku „x” przy 
nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. 
 

Zebranie wyborcze wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego, sekretarza oraz co najmniej 2 
członków komisji mandatowo-skrutacyjnej (komisja ta przyjmuje zgłoszenia kandydatów, 
przygotowuje karty do głosowania, ustala i ogłasza wyniki wyborów, jej członkowie nie mogą 
kandydować w wyborach przeprowadzanych przez zebranie wyborcze w rejonie wyborczym). 
Brak lub niemożność dokonania wyboru przewodniczącej i sekretarza zebrania oraz minimalnej liczby 
członków komisji mandatowo-skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. 
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Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej 

 
§ 1. 

1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, kolejne posiedzenia zwołuje Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Wyborczej. 

2. Na pierwszym posiedzeniu komisji, w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru: 
Przewodniczącej  Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza. 

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się na 7 dni przed dniem spotkania. 
Powiadomienie o spotkaniu może również być przekazywane telefonicznie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

4. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności 
funkcję tę pełni Wiceprzewodnicząca 

5.  Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, 
stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się listę obecności. 

7. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu. 

§ 2.   
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt podziału obszaru OIPiP w Elblągu na 

rejony wyborcze, które przedstawia do zatwierdzenia Okręgowej Radzie. 
2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne, w których wykonują 

zawodów pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych może być tworzony więcej 
niż jeden rejon wyborczy. 

3. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej i grupowej 
praktyki zawodowej, rejony wyborcze mogą być tworzone na określonym terytorium. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów leczniczych                       
i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pielęgniarek                       
i położnych nie można utworzyć rejonu wyborczego. 

 
§ 3. 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę, 
przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wyborcze) 
oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego według stanu na dzień 1 marca 2015r. 

2. Rejestry wyborcze zawierają następujące dane: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania 
zawodu oraz informacje odnośnie tego czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności 
wyłączające czynne prawo wyborcze. 

3. Rejestry wyborcze z wyłączeniem informacji odnośnie wyłączenia czynnego prawa 
wyborczego są jawne i dostępne do wglądu w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek                                 
i Położnych w Elblągu co najmniej na miesiąc przed terminem zebrań wyborczych. 
Informację o możliwości sprawdzenia rejestrów wyborczych umieszcza się na stronie 
internetowej oraz w biuletynie informacyjnym okręgowej izby.   

4. Członek samorządu, wpisany do rejestru prowadzonego przez okręgową radę, niewykonujący 
zawodu, w tym emeryt lub rencista może na swój wniosek uczestniczyć w wyborach we 
wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na terenie działania okręgowej izby w Elblągu. 

5. Wniosek o którym mowa w pkt. 4 powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji 
wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. Na podstawie tego 
wniosku Okręgowa Komisja Wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze wyborczym 
wskazanego przez wnioskodawcę rejonu wyborczego. 

6. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym składa się do 
Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów.  
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W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego. Komisja wyborcza po 
rozpatrzeniu wniosków może w sytuacjach uzasadnionych dokonać stosownych zmian                            
w rejestrach wyborczych. 

7. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego. 
 

§ 4. 
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Wyborcza. 
2. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego powinny być powiadomione o terminie                     

i miejscu zebrania wyborczego, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 
3. Zawiadomienia o zebraniu wyborczym umieszcza  się na stronie internetowej OIPiP, 

przekazuje do  podmiotów leczniczych, jednostek organizacyjnych, indywidualnych lub 
grupowych praktyk zawodowych. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla 
pocztowego. 

4. Zapis ust.2 nie dotyczy wyborców, którzy złożyły wnioski zgodnie z §3 ust. 4-6. Osoby                           
te powiadamia się  o terminie, miejscu i planowanym porządku zebrania po rozpatrzeniu 
wniosku przez Okręgową Komisję Wyborczą. 

5. Zawiadomienie zawiera informację o miejscu, terminie zebrania, wykaz podmiotów 
leczniczych, jednostek organizacyjnych, indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych 
wchodzących w skład danego rejonu wyborczego, projekt porządku zebrania. Wzór 
zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej. 

 
§ 5 

1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej. 
2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera: przewodniczącą, sekretarza oraz, co 

najmniej dwóch członków komisji mandatowo - skrutacyjnej, spośród pozostałych uczestników 
zebrania wyborczego. 

3. Brak lub niemożność dokonania wyboru przewodniczącej zebrania, sekretarza zebrania oraz 
minimalnej liczby członków komisji mandatowo - skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie 
wyborów. 

4. Członkowie komisji mandatowo - skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 
przeprowadzanych przez zebranie wyborcze w rejonie wyborczym. 

5. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej po wyborze przewodniczącej zebrania pełni 
funkcję doradcy. 

6. Wyborcy potwierdzają swój udział w zebraniu wyborczym podpisem w rejestrze wyborców 
rejonu wyborczego stanowiącym listę obecności. 

7. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania, ustaleniu 
wyniku wyborów przekazuje się do Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z protokołem komisji 
mandatowo – skrutacyjnej. 

8. Wzór protokołu o którym mowa w pkt. 7 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Okręgowej 
Komisji Wyborczej. 

§6 
1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego pisemnie na kartach zgłoszenia 

stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej. 
2. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 
3. Kandydaturę może głosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym uprawniony 

uczestnik, w tym samodzielnie kandydat. 
4. Zgłoszenie o którym mowa w §6 ust 1. powinno zawierać: 
− imię i nazwisko zgłaszającego, 
− imię, nazwisko kandydata, 
− wykonywany zawód kandydata, 
− miejsce pracy kandydata. 
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5. Zgłoszony kandydat obowiązany jest ustnie oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
6. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej. 
7. Uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 

 
§ 7 

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym, dokonuje spośród siebie 
wyboru przewodniczącego. 

2. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo- skrutacyjna. 
3. Do zadań komisji mandatowo- skrutacyjnej należy: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd, 
b) sporządzenie listy kandydatów , 
c) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej, 
d) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy 

wybranych delegatów na okręgowy zjazd, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 

f) czuwanie w czasie zebrania wyborczego nad przestrzeganiem regulaminu wyborów. 
4. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 
5. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż maksymalna 

ustalona dla danego rejonu, nie ma wpływu na ważność wyboru. 
6. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania wyborczego, komisja mandatowo- skrutacyjna 

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd. 
7. Komisja mandatowo- skrutacyjna tworzy alfabetyczną listę kandydatów na delegatów. 
8. Komisja mandatowo-skrutacyjna przygotowuje odpowiednią liczbę kart do głosowania ze 

wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej. 
9. Karty do głosowania wydają wyborcom członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej, 

kolejno wszystkim zgromadzonym zgodnie z listą obecności.  Każdy wyborca może 
otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 

10. Karty do głosowania , opatrzone pieczęcią okrągłą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych               
w Elblągu zawierają następujące  informacje: 

a) oznaczenie rejonu wyborczego, 
b) alfabetyczną listę kandydatów 
c) informację o dopuszczalnej liczbie wskazań 
d) pouczenie o sposobie oddania ważnego głosu. 

11. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), 
na którego (których) głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie 
znaku „x” przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. 

12. Głos jest nieważny, gdy: 
a) liczba wskazań jest większa od określonej na karcie do głosowania, 
b) karta do głosowania została przedarta, 
c) w karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych                      

z ustalonym sposobem głosowania, 
13. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 
14. Głosować można tylko osobiście. 
15. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania. 
16. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Okręgowej Komisji 

Wyborczej. 
17. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności 

głosowania, zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania 
kart do głosowania. 
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18. Ustala się następujące zasady pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przy obliczaniu wyników 

głosowania: 
a) pracą komisji kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków komisji, 
b) karty do głosowania przygotowuje się w liczbie zgodnej z listą obecności, 
c) po wyjęciu wypełnionych kart z urny, przelicza się ilość zebranych kart, ilość prawidłowo 

oddanych głosów, ilość głosów nieważnych. 
d) z kart prawidłowo wypełnionych oblicza się liczbę głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów, 
e) ustala listę wybranych kandydatów 

f) karty do głosowania wraz z dokumentacją z liczenia głosów, zabezpiecza się w zaklejonej 
kopercie. Na miejscu zaklejenia kopert podpis składa przewodnicząca komisji mandatowo-
skrutacyjnej. 

19. Po ustaleniu wyników głosowania komisja mandatowo- skrutacyjna odczytuje protokół, który 
zawiera: 

a) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów, 
b) liczbę uprawnionych do głosowania, 
c) liczbę oddanych głosów, 
d) liczbę oddanych głosów ważnych, 
e) liczbę oddanych głosów nieważnych, 
f) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
g) listę wybranych delegatów, 

h) podpisy członków komisji. 
20. Wzór protokołu komisji mandatowo- skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu    
       Okręgowej Komisji Wyborczej. 
21. Protokół komisji mandatowo- skrutacyjnej wraz z zabezpieczonymi kartami do głosowania, 

przekazywany jest niezwłocznie Okręgowej Komisji Wyborczej. 
 

§ 8. 
1. Dokumentację zebrania wyborczego  stanowią: 

a) zawiadomienie o zebraniu wyborczym, 
b) rejestr wyborczy danego rejonu wyborczego, 
c) rejestr wyborczy z potwierdzeniem obecności osób uprawnionych do głosowania, 
d) alfabetyczna lista kandydatów na delegatów, 
e) protokół komisji mandatowo- skrutacyjnej, 
f) protokół z zebrania wyborczego w rejonie wyborczym, 
g) karty do głosowania, zabezpieczone w zaklejonych i podpisanych przez przewodniczącą    
      komisji mandatowo- skrutacyjnej kopertach. 

 
§ 9. 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność 
wyborów i sporządza listę delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

2. Skargi na nieprawidłowości w przebiegu wyborów wnosi się do Okręgowej Komisji Wyborczej               
w terminie 2 tygodni od ich zaistnienia. 

3. W przypadku naruszenia zasad wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory                      
w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

4. Okręgowa Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w sprawie skarg w formie uchwał. 
5. O podjętej decyzji w sprawie skargi wyborczej Okręgowa Komisja Wyborcza powiadamia 

wnoszącego skargę, przesyłając mu uchwałę w przedmiotowej sprawie oraz okręgową radę. 
6. W przypadku odrzucenia skargi przez Okręgową Komisję Wyborczą, wnoszącemu skargę 

przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w terminie                             
2 tygodni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej skargę. Uchwała okręgowej rady                                
w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna. 
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§ 10. 
1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 8 należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek 

wystąpienia zdarzeń losowych. 
2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                         

w Elblągu przez okres jednej kadencji – do czasu zakończenia następnych wyborów, a po tym 
okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu. 

  
 
    mgr Barbara Kardasz              mgr Halina Nowik 
Sekretarz ORPiP w Elblągu              Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 

 
 

WNIOSEK  
DO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W ELBLĄGU 
 
 

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..……, 
numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej ……………..……., 
 
wnoszę o możliwość uczestnictwa w wyborach w rejonie wyborczym 
numer …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

…………….…………………………………………….. 
Data i podpis osoby składającej wniosek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akty prawne dotyczące wyborów: 

1. Uchwała Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wyborów do 
organów izb oraz trybu odwołania ich członków, 

2. Uchwała Nr 5 XXI Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków, 

3. Uchwała Nr 271/VI/14 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej i przyjęcia regulaminu komisji. 

4. Uchwała Nr 296/VI/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu   z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia 
terminu i organizacji VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej izby Pielęgniarek   i Położnych w Elblągu, 

5. Uchwała Nr 316/VI/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
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WOKÓŁ ZAWODU 
 

Czy pielęgniarka po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lecz bez kursu specjalistycznego opatrywania, ran może 

opatrywać rany, oparzenia, odleżyny i zdejmować szwy? 
 
Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
świadczeń wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. 
„w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych                         
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego”(Dz. U. Nr 210, poz. 1540). Zgodnie §1 ust. 1 pkt 1 lit f oraz pkt 3 lit. h i i ww. 
rozporządzenia pielęgniarka jest uprawniona samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
wykonywać świadczenia zapobiegawcze w zakresie pielęgnacji skóry i błon śluzowych                        
z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, a w przypadku 
realizacji świadczenia leczniczego obejmującego dobór sposobów i opatrywanie oparzeń, ran, 
odleżyn (do III° włącznie) oraz przetok, zdejmowania szwów, może wykonać te świadczenia 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego 
Zgodnie z Ramowym programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego w treściach nauczania są zawarte m.in.: wiadomości dotyczące ran i zakażenia 
w chirurgii: 

• rany - rodzaje, podział, 
• fazy gojenia się ran, 
• metody leczenia ran - pierwsza pomoc, uodparnianie, leczenie chirurgiczne, 
• pielęgnowanie chorego z raną odleżynową - ocena ryzyka odleżyn (skale), przyczyny 

odleżyn, ocena stopnia odleżyny, leczenie miejscowe z zastosowaniem nowoczesnych 
opatrunków, leczenie ogólne, profilaktyka przeciwodleżynowa, 

Na ww. specjalizacji pielęgniarka uczy się także jak ocenić stopień i powierzchnię oparzenia 
oraz podjąć działania lecznicze w ramach pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także jak 
opatrzyć oparzenia (do III° włącznie). 
W związku z powyższym pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne                           
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego 
wykonywać wyżej określone czynności. Należy pamiętać, iż pielęgniarka, położna przy 
podejmowaniu czynności związanych z samodzielnym wykonywaniem świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykraczać 
poza swoje umiejętności zawodowe, a w szczególności podejmować czynności 
wymagających umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia 
zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego (§ 9 ww. rozporządzenia). 
W sytuacji wykonania samodzielnych czynności rozporządzenie nakłada na pielęgniarkę 
zatrudnioną w podmiocie leczniczym obowiązek poinformowania bez zbędnej zwłoki lekarza 
o samodzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w § 1 ww. rozporządzenia oraz                          
o podanych lekach (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). 

 
Źródło: (http://www.nipip.pl/) 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

  Konferencja naukowo-szkoleniowa 
PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

ELBLĄG, 20 kwietnia 2015 r. 
Szanowni Państwo,  
W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III już edycji 
konferencji naukowo-szkoleniowej, dotyczącej humanistycznego wymiaru naszych zawodów. Celem 
tegorocznego przedsięwzięcia jest nakreślenie problemów współczesnego pielęgniarstwa                                       
i położnictwa w aspekcie formalno-prawnym, jak i etycznym.  
 

Praca w ochronie zdrowia i kontakt z chorym to ciągłe przeplatanie się prawa z etyką, więc nawet 
najdoskonalszy system sankcji prawnych nie zastąpi norm etyczno-zawodowych członków zespołów 
terapeutycznych. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi, dlatego istotne 
znaczenie ma znajomość aktów prawnych regulujących wykonywanie tych praktyk. Postępując 
zgodnie z normami zawodowymi w konkretnych sytuacjach, wpływamy na kształtowanie opinii 
publicznej o tych zawodach a coraz większe oczekiwania i wymagania społeczeństwa odnoszą się 
zarówno do kompetencji, jak i postępowania zgodnego z normami etyczno - prawnymi. 

W Polsce głównym źródłem problemów w przestrzeganiu praw pacjentów są błędy 
organizacyjne systemu ochrony zdrowia. Tradycyjna jeszcze relacja pacjent - personel medyczny, 
zmiany, jakim ulega dotychczasowa forma opieki medycznej to wszystko powoduje, że należy zadać 
sobie pytanie czy obecne regulacje prawne w pełni gwarantują poszanowanie godności osoby ludzkiej. 
Prawo ma chronić pacjenta przed mającymi jeszcze miejsce zachowaniami autorytarnymi                                   
i paternalistycznymi ze strony lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wartości moralne zawodów 
pielęgniarskich od dłuższego już czasu są ważnym przedmiotem zainteresowania etyki i teorii 
pielęgniarstwa. Zasady moralne w pracy z chorymi odgrywają bardzo ważną rolę w podejmowaniu 
odpowiednich decyzji i w ocenie czynów etycznie poprawnych a przestrzeganie tych zasad wpływa na 
dobre relacje pielęgniarka-pacjent.  

Gwarantem coraz lepszego poszanowania praw polskiego pacjenta jest dążenie do zmian                       
w postawach zawodowych pracowników szpitali poprzez pogłębianie ich wiedzy odnośnie norm 
etycznych i przepisów prawnych. Bardzo dużą rolę w rozpowszechnianiu praw pacjenta przypisuje się 
organom statutowym samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz lekarzy, kierownictwu 
zakładów opieki zdrowotnej i organom administracji publicznej. Także uczelnie medyczne kształcące 
przyszłych lub obecnych pracowników medycznych powinny wprowadzić w zakres nauczania szeroko 
rozwinięte treści związane z prawami pacjenta. Organizacja w polskich szpitalach powinna zmierzać                      
w coraz większym stopniu ku dostosowywaniu się do zmian, na podnoszenie jakości usług medycznych, 
kwalifikacji i kompetencji personelu medycznego, by orientować się na pacjenta jako partnera                            
w procesie leczenia. 
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w polskim systemie prawnym określona jest 
m.in. w Ustawie o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, pośrednio wynika też z Ustawy o Zawodach 
Pielęgniarki i Położnej. Niezależnie od istniejących regulacji prawnych ma również odzwierciedlenie 
na gruncie Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej.  
Raz jeszcze zapraszam do udziału w konferencji, która mam nadzieję pomoże ukierunkować działania 
pielęgniarek i położnych w sytuacjach budzących wątpliwość.                       
Mam nadzieję, że prezentowany program konferencji spełni Państwa oczekiwania. 

dr Anna Tałaj 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 
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 KOMUNIKAT NR 2 

   KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 

20 KWIETNIA 2015 godz. 9.00-15.00 

OKRĘGOWA  IZBA  PIEL ĘGNIAREK  I  POŁO ŻNYCH W ELBL ĄGU 
ELBL ĄSKA  UCZELNIA  HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA WYDZIAŁ 

NAUK O ZDROWIU 
PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

Szanowni Państwo 

W imieniu Okr ęgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej Wydział Nauk o Zdrowiu, mamy przyjemność 
zaprosić Państwa na bezpłatną Konferencję naukowo – szkoleniową skierowaną głównie 
do pielęgniarek i położnych. 

Mamy nadzieję, że program konferencji spełni Państwa oczekiwania. 
 
PROGRAM KONFERENCJI: 
 
08.30-09.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
09.00-09.15 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 
09.15-10.00 – DR N. MED. GRAŻYNA ROGALA-PAWELCZYK 

„Dylematy etyczne pielęgniarki w realizacji świadczeń zdrowotnych” 
10.00-10.45 – DR MACIEJ NYKA 

„Granice prawnej regulacji wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej  
– między prawem, etyką a pragmatyzmem” 

10.45-11.00 – PRZERWA 
11.00-11.30 – DR AGNIESZKA KOWALSKA 

„Udział piel ęgniarki i położnej w postępowaniu przed Wojewódzką 
Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych” 

11.30-11.50 – DR N. MED. KRYSTYNA BASIŃSKA 
„Realizacja obowiązku udzielania pomocy w zawodach medycznych” 

11.50-12.05 – DYSKUSJA  
12.05-12.45 – PRZERWA – WYSTĘP ZESPOŁU „SZWAGRY” 
12.45-13.15 – PROF. NADZW. DR HAB. MED. JANINA SUCHORZEWSKA 

„Problemy medyczne, etyczne i prawne w ustalaniu granic ratowania 
życia” 

13.15-13.45 – DR N. HUM. MAREK OLEJNICZAK 
„Wzajemny szacunek między personelem medycznym a pacjentem” 

13.45-14.15 – PROF. DR HAB. MED. MIKOŁAJ MAJKOWICZ 
„Psychologiczno-etyczny kontekst relacji: Pielęgniarka-Pacjent” 

14.15-14.45 – MGR IRENA CHOMA, MGR MAŁGORZATA KILAR SKA 
„Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń 
zdrowotnych” 

14.45-15.00 – DYSKUSJA 
  15.00 – ZAKOŃCZENIE 

 

Rekrutację uczestników konferencji zakończono 13 marca 2015 r. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
District Chamber of Nurses and Midwives 

DZIAŁ SZKOLE Ń 

82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B 
tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93 e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl 
Nr konta  04116022020000000050258566 

Elbląg, 16.03.2015r. 
 

Szanowne Panie Pielęgniarki!  
 
 

Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Firmy: ConvaTec                            

i NUTRICIA  serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń adresowanych 

do pielęgniarek. 

                 Pierwsze z cyklu szkolenie odbędzie się w dniu  

                28 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00  

 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  

                                       ul. Morcinka 10 B. 

Tematy wiodące szkolenia: 

1. „ Rozwiązywanie problemów w leczeniu ran przewlekłych z zastosowaniem 

opatrunków specjalistycznych ConvaTec”  - prowadząca Barbara Szulecka – 

przedstawiciel firmy ConvaTec. 

2.  „ Leczenie żywieniowe dojelitowe i doustne dietami” – prowadząca Justyna 

Snopkowska – przedstawiciel firmy NUTRICIA. 

 
Zgłoszenia zawierające: imię,  nazwisko, miejsce pracy, tel. kontaktowy, 

należy kierować telefonicznie pod numer OIPiP – 55 233 98 79 lub e-mailem: 

szkolenia.izbaelb@wp.pl do 20 kwietnia 2015 r. 

W przypadku dużej liczby osób chętnych  do  udziału w szkoleniu  (powyżej 30 osób)                      

– decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kolejne spotkania z tego cyklu odbędą się w miesiącu maju 2015 r. o następnych 
terminach i tematach szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej: 

www.oipip.elblag.pl. 
mgr Magdalena Budziszewska 

Specjalista Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu  
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

 
Szczegółowe informacje o Konferencji można uzyskać na stronie 
internetowej www.akademiapielegniarki.eu. Serwis pozwala także na bezpośrednie 
dokonanie rejestracji. 
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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 2015 jubileuszy pracy zawodowej  

składa niżej wymienionym Koleżankom i Kolegom 
serdeczne podziękowania za trud, oddanie i życzliwość w czasie wieloletniej 

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

 
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 

Lucyna DĄBROWSKA – 40 lat pracy 
Janina PIOTRZKOWSKA – 40 lat pracy 
Jolanta SOCHACZEWSKA – 35 lat pracy 

Krystyna CHWESIUK – 35 lat pracy 
Alicja GAWDA – 35 lat pracy 
Beata BAŃSKA – 35 lat pracy 

Ewa BORYSZEWSKA – 30 lat pracy 
Łucja STANNY – 30 lat pracy 

Ewa RADZIWOŃ – 30 lat pracy 
Krystyna IŻYK – 25 lat pracy 

Małgorzata IWANOWSKA – 25 lat pracy 
Krystyna GORBACZEWSKA – 25 lat pracy 

Dorota BIAŁOBRZESKA – 25 lat pracy 
Beata KORZENIEWSKA – 25 lat pracy 

Marlena MELLER – 25 lat pracy 
Małgorzata WYGONNA – 25 lat pracy 

Katarzyna CZERWIŃSKA – 25 lat pracy 
Alina GÓLSKA – 25 lat pracy 

Katarzyna SZWAMBER – 25 lat pracy 
Iwona DYMSKA – 25 lat pracy 

Magdalena BUDZISZEWSKA – 25 lat pracy 
Danuta FIRLEJ – 25 lat pracy 
Anna POGODA – 20 lat pracy 

Ewa PEPLIŃSKA – 20 lat pracy 
Wiesława ŁYSZCZARZ – 20 lat pracy 

Ewa BRYKALSKA – 20 lat pracy 
Małgorzata SOLIWODA - 20 lat pracy 
Marzena REMBECKA – 20  lat pracy 
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GRATULACJE 
„NASZ LEKARZ”  

M. Toczyska, T.Drabińska-Dziąg, W. Mandecki, M.Dytkowski   
Spółka Jawna w Braniewie 

Teresa SIELICKA – 35 lat pracy 
  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne  
– Marian Nadziejko w Braniewie 

Anna KIERUL – 40 lat pracy 
Beata WIERZBICKA– 31 lat pracy 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku 

Jolanta BADZIO – 30 lat pracy 
Wiesław BADZIO – 30 lat pracy 

 

Powiatowe Centrum Medyczne  
Spółka z o.o. w Braniewie 

Joanna BARTCZAK – 30 lat pracy 
 

Zespół Lekarzy Rodzinnych „OMNIA” s.c. w Elblągu 
Bogumiła RÓŻALSKA – 40 lat pracy 

Teodozja BOGREC- 40 lat pracy 
Halina JARZEMBOWSKA – 40 lat pracy 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Centrum Ginekologiczno-Położnicze w Braniewie 
Irena LIŻEWSKA – 39 lat pracy 

Wiesława MURAWSKA- 33 lata pracy 
 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie 
Teresa SIKORSKA – 35 lat pracy 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  

 
DYŻURY ORzOZ 

Okr ęgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wraz z Zastępcami ORzOZ 
pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B 
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 

Tel. kontaktowy 55 233-98-79 

 
DYŻURY OSPiP 

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B 

w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 
Tel. kontaktowy 55 233-98-79 

 
UWAGA  

Indywidualne i Grupowe Praktyki  
Pielęgniarskie i Położnicze 

 
W związku z cyklicznymi analizami jakości danych zawartych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą dokonywanymi przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu uzyskuje wykazy praktyk zawodowych, które nie posiadają w księdze rejestrowej 
informacji o aktualnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.  
W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą i wzywamy do niezwłocznego 
uzupełnienia informacji w księdze rejestrowej o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wynika z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art.17 ust.1, 
pkt 4 ppkt a – Dz.U. 2013 rok, poz 217 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 roku Nr 293, poz. 1729). 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą dotyczy szkód będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.  
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  

ZAWIADOMIENIE 

Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 19 VI 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału określono miesięczną składkę członkowską                         
w wysokości: 

� 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku 
pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku 
służbowego. 

� 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego. 
� 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, 

ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego 
w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach 
działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także 
innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w 
pkt 1-2. 

Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 
stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r. wyliczona 

wysokość składki na rok 2015 wyniosła 41 zł. Składka w kwocie 41 zł 
obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31.03.2016 r. 
 

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne: 
� bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy. 
� przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.  
� które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania 

wykonywania zawodu. 
Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu mogą odprowadzać swoje składki 
samodzielnie w Kasie Okręgowej Izby lub bezpośrednio na rachunek bankowy (ze wskazaniem 
imienia, nazwiska oraz okresu za jaki składka jest uiszczana), albo w przypadku osób pozostających w 
stosunku pracy również za pośrednictwem swojego pracodawcy. 
Bliższych informacji na temat zasad odprowadzania składek członkowskich uzyskać można w Dziale 
Księgowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
Konto bieżące Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: Bank Millennium O/Elbl ąg 
04116022020000000050258566 
 

Jednocześnie informuję, że zmianie ulegają opłaty: 
� związane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w 

zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą w roku 2015 – 239 
zł ( 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku) 

� związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w 
ramach działalności leczniczej i wynoszą w roku 2015 – 80 zł (2% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku) 

SKARBNIK ORPiP 
CELINA DZIUBA 
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„ Bliscy, których kochamy 
 zostają w pamięci na zawsze” 

 
 

Koleżance Katarzynie GEREJ 
Serdeczne wyrazy współczucia                     

i słowa otuchy z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

 Składają współpracownicy Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 

SPSZOZ Szpital Miejski 
 im. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 
 

 
 

POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,                         
że dnia 2 marca 2015 r.  

po ciężkiej walce z chorobą odeszła 
Nasza Koleżanka 

Barbara WASILEWSKA 
Pełna radości, dobroci i empatii 
Pielęgniarka Medycyny Szkolnej. 

 
Pozostanie w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
współczucia. 

 
 

 
 
 

„ Zamknęły się oczy, spoczęły spracowane ręce, 
przestało bić ukochane serce” 

 
 

Pani Jadwidze ARNDT 
Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

 Składają Członkowie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

Przewodniczące Organów oraz 
Pracownicy Biura OIPiP w Elblągu 

 

 
 
 

„ Rozłąka jest naszym losem, 
spotkanie naszą nadzieją…” 

 
 

Pani Bożenie ROPELEWSKIEJ 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

TEŚCIOWEJ 
 

 Składa Okręgowa Rada Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu 
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POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

„ Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą” 
 
 

Pani Marioli BENDYK 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

TATY 
 

 Składają Koleżanki i Pracownicy 
Oddziału Chirurgii Dziecięcej  

SPSZOZ Szpital Miejski 
 im. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 
 

 
 

„ Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień” 
 
 

Pani Teresie FABISIAK 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

MAMY  
 

 Składają Koleżanki z Przedsiębiorstwa 
Podmiotu Leczniczego  „Szkol-Med”                   

w Elblągu 
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                     Informacja o DOBROWOLNYM Ubezpieczeniu 

dla pielęgniarek i położnych  przygotowany w oparciu o ofertę InterRisk 
S.A. oraz Warty S.A. 

Ubezpieczenie Zawodowe Pielęgniarki i Położnej 
Łączna suma gwarancyjna  

120 000 
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodu  - w podstawowym miejscu zatrudnienia 
2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodu - wykonywane poza głównym miejscem zatrudnienia 
3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodu – wykonanie usługi medycznej jednorazowej 
4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodu – wolontariat, szkolenia, kursy, doskonalenie zawodowe 
5. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodu – udzielenie pierwszej pomocy w kraju i zagranicą 
6. Przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie objęte ubezpieczeniem OC 

Medyczny Pakiet Zawodowy 
1 Operacja  chirurgiczna  -  Międzynarodowy Katalog Operacji Do 5000 
2 Poważne zachorowanie w nabyte trakcie pracy (WZW i HIV) 5 400 
3 Ubezpieczenie na zakup leków po szpitalu – ryczałt 200 
4 Świadczenie Rehabilitacyjne (rekonwalescencja – za dzień zwolnienia po 

szpitalu) 
100 za każdy dzień 

(max. 10 dni) 
5 Czasowa niezdolność do pracy (z powodu choroby lub wypadku)  10 za dzień 
6 Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM 1000 

Ubezpieczenie Rodzinne – Pracownicze 
1 Ubezpieczenie na życie ubezpieczonego (zgon ubezpieczonego) 50 000 
2 Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału lub wylewu 110 000 
3 Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 170 000 
4 Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 200 000 
5 Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 200 000 
6 Śmierć małżonka 12 000 
7 Śmierć małżonka w wyniku wypadku 22 000 
8 Śmierć małżonka w wyniku zawału lub wylewu 22 000 
9 Śmierć małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego 27 000 
10 Śmierć dziecka 3 600 
11 Śmierć rodzica lub teścia 2 400 
12 Osierocenie dziecka 5 200 
13 Urodzenie dziecka 1 500 
14 Urodzenie martwego dziecka 3 000 
15 Poważne zachorowanie ubezpieczonego – świadczenie wypłacane za fakt 

zachorowania po zdiagnozowaniu choroby  
5 400 

26 chorób* 
16 Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby – za dzień pobytu w 

szpitalu (minimalny okres pobytu 3 doby) 
80 
 

17 Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku – za dzień pobytu  200 
18 Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – za 

dzień pobytu w szpitalu (płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu) 
Do 14 dnia 300 zł. za dzień            
Od 15 dnia 200 zł.  za dzień 

19 Ubezpieczenie pobytu w szpitalu ubezpieczonego na oddziale OIOM – za dzień 
pobytu w szpitalu (płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu) 

Do 14 dnia 300 zł. za dzień            
Od 15 dnia 200 zł.  za dzień 

20 Trwały Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku za każdy 1% uszczerbku 450 
21 Trwały Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub wylewu za każdy 1% 

uszczerbku 
450 

 Składka miesięczna 64 
Poważne choroby 26 chorób:  
Choroba Creutzfeldta-Jakoba, niewydolność nerek, paraliż, śpiączka, transplantacja głównych organów, udar mózgu, zawał serca, zakażenie 
wirusem HIV, nowotwór złośliwy, oparzenie, pomostowanie naczyń wieńcowych, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, utrata 
kończyny, oparzenia, łagodny guz mózgu, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek 
sercowych, stwardnienie rozsiane,  choroba Parkinsona, anemia plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, HIV, WZW. 
Przedstawiony dokument o Ubezpieczeniu ma charakter informacyjny i nie stanowi Oferty handlowej w rozumieniu art. 66 
§1 K.C 
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