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

 pielęgniarek i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg 

tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93  

 

Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    
Kancelaria ORzOZ: orzoz.elblag@wp.pl 

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

                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

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

Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            

- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 

- środy   godz. 7.00 – 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 Zofia KASPROWICZ– Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     

Dyżury w biurze izby: 

- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  

- środy  godz. 15.00 – 17.00 
 

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                        
Dyżur w biurze izby:                                                                                                                                                          

- wtorki w godz. 15.00 – 17.00 
                       

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      

mgr Regina ZIMNOCH wraz z Zastępcami ORzOZ pełni dyżur w biurze izby przyjmując 

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

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   

mgr Bożena MACHURA wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Grażyną CHOIŃSKĄ pełnią dyżur     

w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 

Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Uścinowicz,  Zastępca Przewodniczącej: 

Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 

DZIAŁ SZKOLEŃ przy OIPiP w Elblągu – Specjalista Magdalena Budziszewska  
Dział Szkoleń czynny w  środy i piątki  w godz. 8.00 – 15.00 
 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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W NUMERZE - DZIAŁY TEMATYCZNE 

 

1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP w ELBLAGU… 

2.   PRAWO 

3.   KALENDARIUM 

4.   Z PRAC NIPIP 

5.   WARTO WIEDZIEĆ 

6.   KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

7.   Z PRAC OIPIP W ELBLĄGU 

8.   POŻEGNANIA, KONDOLENCJE - PAMIĘĆ I SERCE 

9.   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

 

 
Rozstrzygnięto czwartą edycję plebiscytu                       
„POŁOŻNA NA MEDAL” 

W czwartej edycji konkursu walczyło 428 położnych z całej Polski. 

Łącznie oddano na nie 19112 głosów. W konkursie wyróżnione zostały 

trzy najlepsze położne w kraju, które otrzymały również najwięcej 

głosów w reprezentowanym województwie. Laureatkami konkursu zostały: 
1. Pani Monika Wójcik, woj. małopolskie, Kraków/Limanowa 
2. Pani Elżbieta Wójtowicz, woj.warmińsko-mazurskie, Olsztyn 
3. Pani Marzena  Langner-Pawliczek, woj. śląskie, Knurów 

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż wśród laureatek ogólnopolskiego konkursu 
znalazła się Pani Beata KOZACZYK z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Głosami pacjentek zdobyła ona II 
miejsce w województwie warmińsko – mazurskim. GRATULUJEMY ! 
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SŁOWO  

PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Nowy rok, nowe nadzieje! 
 

Nowy 2018 rok rozpoczął się optymistycznymi dla naszego 

środowiska akcentami. W grudniu 2017r. Ministerstwo 

Zdrowia  opublikowało projekt dokumentu „Strategia na 

rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.                      

Jest to projekt, który na pewno nie spełnia wszystkich 

naszych oczekiwań i nie zaspokoi pilnych  potrzeb, ale 

stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych merytorycznych 

rozmów. Optymistyczne jest to, że na jego gruncie już w styczniu bieżącego roku odbyło się 

trójstronne spotkanie robocze, w którym uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia                    

Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca – Pani Krystyna 

Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani 

Prezes Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP. 
Wspólnie ustalono, że dokument wymaga natychmiastowego wdrożenia, a zaplanowany w nim 

harmonogram zmian powinien być znacznie skrócony. Za najważniejsze i najpilniejsze 

zadania uznano, między innymi, określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych. Zapisy 

regulujące liczbę wymaganego personelu pielęgniarskiego i położniczego w tak zwanych  

„rozporządzeniach koszykowych” pozwolą odrzucić budzące wiele wątpliwości i konfliktów 

obowiązujące rozporządzenie „o normach zatrudnienia”. Nie ma zgody przedstawicieli 

naszego środowiska na  jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych. 
 

Kolejną ważną, omawianą  sprawą są wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Poziom płac 

ma stać się mechanizmem zachęcającym młodzież do podejmowania kształcenia i wymaga 

gwarancji systematycznego wzrostu. Prowadzone są rozmowy w kwestii zablokowania 

mechanizmów pozwalających na wykorzystywanie środków z dodatku 4x400zł do regulowania 

płacy minimalnej przez podmioty lecznicze. 
 

Kolejnym ważnym krokiem na drodze rozwoju jest poprawa jakości i warunków kształcenia 

poprzez zwiększenie liczby uczelni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa 

oraz wypracowanie mechanizmów skłaniających absolwentów do rozpoczęcia pracy 

zawodowej w  polskim systemie ochrony zdrowia i pozostawania w nim bez konieczności 

wyjazdu z kraju. 
 

Wiele jeszcze pracy przed nami na drodze do jakiejkolwiek poprawy. Zmiany demograficzne 

wskazują na nieuchronne załamanie systemu, jeżeli nie uda się zabezpieczyć istniejącej „luki 

pokoleniowej”. Brak właściwego poziomu opieki medycznej spowodowany brakami personalu 

zarówno pielęgniarskiego, położniczego jak i lekarskiego będzie brzemienny w skutkach dla 

nas wszystkich. My, pracownicy ochrony zdrowia płacimy przepracowaniem, przeciążeniem, 

frustracją, w końcu utratą zdrowia. Wszyscy jako pacjenci, niedostatkiem pomocy i opieki 

medycznej. 
 

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa                             

i położnictwa w Polsce” i śledzenia dalszych prac nad wdrażaniem zmian. 

 

Z poważaniem – Halina Nowik 
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PRAWO 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki                      
i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać 
skierowania pielęgniarki i położne 
 

Dz.U. 2018, poz.188 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 
 

Dz.U.2018, poz.187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie 

Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego 
 

Dz.U.2018, poz.160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                    

8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach 

leczniczych 
 

Dz.U.2018, poz.151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                    

8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
 

Dz.U..2018, poz.123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                 
24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej 
 
 

Dz.U.2017, poz.2485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego 
 

Dz.U.2017, poz.2484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert  w 

postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Dz.U. 2017,  poz.2476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu 

polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzania projektu programu polityki zdrowotnej                          

i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej 
 

Dz.U.2017, poz.2439 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw 
 

Dz.U.2017, poz.2423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej 
 

Dz.U.2017, poz.2404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
 

Dz.U.2017, poz.2397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 
 

Dz.U.2017, poz.2364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert  w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Dz.U.2017, poz.2360 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników 

podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej 
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Dz.U.2017, poz.2305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia 
 

Dz.U.2017, poz.2297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie 

sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach 
 

Dz.U.2017, poz.2295 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r.                             

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
 

Dz.U.2017, poz.2237 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                    

9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym 
 

Dz.U.2017, poz.2220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu 
 

Dz.U.2017, poz.2217 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej 
 

Dz.U.2017, poz.2195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                     
8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 
 

Dz.U.2017, poz.2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                                        

8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej 
 

Dz.U.2017, poz.2154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów 

leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu 

finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych 

wolności 
 

Dz.U.2017, poz.2110 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
 

Dz.U.2017, poz.2051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w 
sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
 

Dz.U.2017, poz.2028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r.                     

w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Dz.U.2017,poz.1975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.                      

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 
 

Dz.U.2017, poz.1938 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia              

15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 

Dz.U.2017, poz.1922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych 

produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii 
 

Dz.U.2017, poz.1884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r.                          

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 
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Dz.U.2017, poz.1845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia               

15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji                        

w ochronie zdrowia 

Dz.U.2017, poz.1809 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 

Dz.U.2017, poz.1774 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Dz.U.2017, poz.1766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej 

 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C 
Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej 

dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, 

członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych 

formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie 

okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat 

pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na 

korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z maja 2017 r. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa 

interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby 

Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest 

częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują 
przysporzenia majątkowego. 

Co to oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek                   

i Położnych w Elblągu? 

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż 
wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują 
indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron. 

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację 
indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia 

podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek 

członkowskich. 

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już 
wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, 

nawet w przypadku, gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie 

dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany                       

w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych 

kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb 

skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że 

podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas 

wszystkich zmian. 

(-) Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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KALENDARIUM 
  

 

1144..0099..22001177  rr..  
  

Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji                           

Socjalno-Bytowej. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono  3 wnioski o udzielenie 

zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu. Decyzją Komisji przyznano 

wsparcie finansowe na kwotę 4.500 zł. 

1144..0099..22001177  rr..  Na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Panie: Elżbieta Fałkowska - Wiceprzewodnicząca oraz Grażyna Onoszko-Półtorak 

– Skarbnik uczestniczyły w obchodach XV – lecia W-MOIIB . 

1188..0099..22001177  rr..  Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w konferencji naukowo-

szkoleniowej pt.: „Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne                                

i społeczne”, organizowanej przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. 

1199..0099..22001177  rr..  
  
  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    

W trakcie obrad przyjęto uchwałę: 
� Nr 148P/VII/17 w sprawie pomocy finansowej. 

2222..0099..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           

ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono    

51 wniosków o częściową refunację kosztów kształcenia podyplomowego. 

2266..0099..22001177  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 

przyjęto następujące uchwały: 

� Nr 166/VII/17 w sprawie  wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu, 

� Nr 167/VII/17 w sprawie zatrudnienia Specjalisty ds. rejestru prawa 

wykonywania zawodu i księgowości, 

� Nr 168/VII/17 w sprawie druku kalendarzy na rok 2018, 

� Nr 169/VII/17 w sprawie wsparcia finansowego, 

� Nr 170/VII/17 w sprawie kontynuacji dostępu do wirtualnej czytelni 

IBUK.pl, 

� Nr 171/VII/17 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej                   

z zakresu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych, 

� Nr 172/VII/17 w sprawie zakupu komputera stacjonarnego, 

� Nr 173/VII/17 w sprawie udziału w inauguracji roku akademickiego 

2017/2018 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 

� Nr 174/VII/17 w sprawie  wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu. 

3300..0099..22001177  rr..  Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani Halina Nowik uczestniczyła w inauguracji 

roku akademickiego 2017/2018 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-

Ekonomicznej w Elblągu. 

 

1100..1100..22001177  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    

W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

� Nr 149P/VII/17 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek w Elblągu, 

� Nr 150P/VII/17 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki 

z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 



9 

 

 

  � Nr 151P/VII/17 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 

� Nr 152P/VII/17 w sparwie pomocy finansowej członkom samorządu, 

� Nr 153P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych do prac w komisji konkursowej na stanowisko 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 
� Nr 154P/VII/17 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu. 

2244..1100..22001177  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    

W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały oraz stanowisko: 

� Nr 155P/VII/17 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� Nr 156P/VII/17 w sprawie  wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu, 

� Stanowisko w sprawie poparcia protestów lekarzy rezydentów. 

2255..1100..22001177  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła 

kontrolę działalności finansowej i gospodarczej jednostki za okres III kwartału 

2017 r. 

0088..1111..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji                           

Socjalno-Bytowej. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono  3 wnioski o udzielenie 

zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu. Decyzją Komisji przyznano 

wsparcie finansowe na kwotę 4.500 zł. 

0088..1111..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           

ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono                 

17 wniosków o częściową refunację kosztów kształcenia podyplomowego. 

1133..1111..22001177  rr..  Pani Halina Nowik uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 

Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. 

1144..1111..22001177  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    

W trakcie obrad przyjęto uchwałę: 
� Nr 157P/VII/17 w sprawie  wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki 

z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 

1177..1111..22001177  rr..  Na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Panie: Elżbieta 

Fałkowska - Wiceprzewodnicząca oraz Grażyna Onoszko-Półtorak – Skarbnik 

uczestniczyły w obchodach XXXV – lecia powstania samorządu radcowskiego.  

2277..1111..22001177  rr..  Na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się 
konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „ Etyka w zawodzie pielęgniarki i położnej 

– wczoraj i dziś”. 

0055..1122..22001177  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.     

W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały i stanowisko: 

� Nr 158P/VII/17 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 

� Nr 159P/VII/17 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki z powodu śmierci, 

� Nr 160P/VII/17 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki z powodu śmierci, 
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  � Nr 161P/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 

udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

� Nr 162P/VII/17 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu, 

� Nr 163P/VII/17 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu, 

� Nr 164P/VII/17 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 

� Stanowisko w sprawie planu utworzenia nowego zawodu asystent 

pielęgniarki. 

0066..1122..22001177  rr..  Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik oraz Przewodnicząca OSPiP Pani 

Bożena Machura, uczestniczyły w konferencji Warmińsko-Mazurskiego Forum 

Zawodów Zaufania Publicznego pt.:„Zasady etyki zawodów zaufania publicznego 

w XXI wieku” 

0077..1122..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji                           

Socjalno-Bytowej. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono  1 wniosek o udzielenie 

zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu. Decyzją Komisji przyznano 

wsparcie finansowe na kwotę 1.500 zł. 

1122--1144..1122..  
22001177  rr..  

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

1144..1122..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz odbyło się posiedzenie 

organizacyjno-robocze Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu. 

1155..1122..22001177  rr..  Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           

ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono                 

7 wniosków o częściową refunację kosztów kształcenia podyplomowego. 

1199..1122..22001177  rr..    Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 

przyjęto następujące uchwały: 

� Nr 175/VII/17 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego planu 

finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 

2017, 

� Nr 176/VII/17 w sprawie określenia wstępnego terminu przeprowadzenia 

XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz 

powołania komitetu organizacyjnego zjazdu, 

� Nr 177/VII/17 w sprawie prenumeraty czasopism fachowych na rok 2018  

� Nr 178/ VII/17 w sprawie zakupu prenumeraty rocznej czasopisma 

„Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych”, 

� Nr 179/VII/17 w sprawie zawarcia umowy-zlecenia na sprzątanie 

pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół siedziby Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Połoznych w Elblągu, 

� Nr 180/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych do prac komisji konkursowej na stanowisko 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 
� Nr 181/VII/17 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 

pielęgniarek i położnych do udziału w posiedzeniach rady społecznej 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, 
� Nr 182/VII/17 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
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organizowanego przez Interrete sp. z o.o., 

� Nr 183/VII/17 w sprawie  wytypowania przedstawiciela okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych do prac komisji konkursowej na stanowisko 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 
� Nr 184/VII/17 w sprawie przeprowadzenia wizytacji podmiotu leczniczego 

wpisanego do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                            

i Położnych w Elblągu. 

0099..0011..22001188  rr..  Posiedzenie organizacyjno – robocze Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu. 

1100..0011..22001188  rr..  Posiedzenie organizacyjno-robocze organu Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1155..0011..22001188  rr..  W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko 

Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu. Konkurs nie został rozstrzygnięty. 

1166..0011..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 

przyjęto następujące uchwały: 

� Nr 185/VII/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady 

Pielegniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018, 

� Nr 186/VII/18 w sprawie przyjęcia Programu przeszkolenia, sposobu i trybu 

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

ostatnich 6 lat, 

� Nr 187/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek w Elblagu, 

� Nr 188/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek w Elblągu, 

� Nr 189/VII/18 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych 

rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez 

organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� Nr 190/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 

udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

� Nr 191/VII/18 w sprawie zasad wynagradzania etatowych pracowników 

Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� Nr 192/VII/18 w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Biurze Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

2233--2244..0011..  
22001188  rr..  

Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani Elżbieta Fałkowska uczestniczyła                      

w zorganizowanym przez NIPiP w Warszawie spotkaniu położnych pod hasłem: 

„Położna w systemie ochrony zdrowia”. 

2244..0011..22001188  rr..  Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc.                 

W trakcie posiedzenia rozpatrzono odmownie 1 wniosek o udzielenie zapomogi 

losowej. 

3300..0011..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. 



12 

 

 

Z PRAC NIPiP 
  

List Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów 
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Z PRAC NIPiP 
 

Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws. procesu legislacyjnego 
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Z PRAC NIPiP 
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 

 

W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone 

przekazaniu informacji przez Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji związanej                                    

z wypowiedzeniami przez lekarzy rezydentów i innych klauzuli opt-out. Posiedzenie otworzył 

przewodniczący Komisji B. Arłukowicz, który na wstępie starał się przedstawić sytuację 
polskich szpitali na terenie poszczególnych województw, zwracając uwagę na problem                         

z ograniczonym dostępem pacjentów do świadczeń zdrowotnych. B. Arłukowicz zadał wiele 

pytań Ministrowi Zdrowia, które dotyczyły m.in. działań i aktywności Ministra Zdrowia                    

w związku z zaistniałą sytuacją. Przewodniczący Komisji oczekiwał odpowiedzi na temat 

liczby spotkań z protestującymi lekarzami rezydentami, liczby przeprowadzonych przez NFZ 

kontroli, liczby spotkań z wojewodami i jakie działania zostały przez nich podjęte, czy odbyły 

się spotkania z dyrektorami szpitali, w których są problemy kadrowe, czy uruchomione 

zostały infolinie dla pacjentów, aby uzyskać pomoc w zakresie dostępności do świadczeń 
zdrowotnych. 

Minister Zdrowia K. Radziwiłł jednoznacznie podkreślił, że nie ma sytuacji krytycznej ani 

kryzysowej jak to przedstawiają media, natomiast wszyscy mają dostęp do opieki, tym 

bardziej, że sytuacja jest pod kontrolą Ministra Zdrowia, ponadto prowadzony jest stały 

monitoring przez oddziały wojewódzkie NFZ. W ocenie Ministra Zdrowia obecna sytuacja 

nie stanowi zagrożenia dla pacjentów, natomiast uchwalona nowelizacja ustawy                                  

o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotycząca wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do                     

6 proc. PKB w 2025 r. w ocenie Ministra Zdrowia jest rewolucyjna i przekazuje olbrzymie 

środki. Ponadto Minister Zdrowia przedstawił dane, z których wynika, że klauzulę opt-out 

wypowiedziało 3546 lekarzy, w tym 1899 to lekarze rezydenci, 1657 to inni lekarze, w Polsce 

pracuje ok 80 tys. lekarzy, w tym 18 tys. lekarzy rezydentów. Minister Zdrowia poinformował 

także, że lekarze rezydenci otrzymali podwyżki w przedziale od 400 do 1600 zł miesięcznie, 

natomiast od 1 stycznia wzrosły o minimum średnio 500 – 1700 zł. Najniższe wynagrodzenie 

rezydentów to od 3675 – 4875, czyli średnio o 500 albo 1700 zł wyższe niż rok temu przy 

dodatkowym płaceniu za dyżury i inne. K. Radziwiłł odniósł się również do postulatów 

niefinansowych, jakie zgłaszali lekarze rezydenci; dotyczyły one likwidacji kolejek                             

i informatyzacji w ochronie zdrowia, gdzie Minister podkreślał, że będzie ona przełomowa                                                            

i będą uruchomione środki z UE (na budowę platformy P1). Ponadto stopniowo Ministerstwo 

Zdrowia podejmie działania, aby opracować standardy organizacyjne w poszczególnych 

dziedzinach medycyny. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w wielu polskich szpitalach obsady 

dyżurowe są znacznie liczniejsze niż w szpitalach w Europie i niekoniecznie efektywnie 

wykorzystane. 

W odniesieniu do wyjaśnień i informacji przedstawionych przez Ministra Zdrowia posłowie, 

zadając pytania, chcieli otrzymać informację: czy trwają prace nad projektem rozporządzenia, 

który będzie umożliwiał pracę lekarzom z zagranicy, w tym z Ukrainy; czy są konkretne 

rozwiązania Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób zapobiec eskalacji zjawiska zamykania 

oddziałów; w jaki sposób będą funkcjonowały szpitale w sieci w aspekcie wymogów NFZ 

podczas kontraktowania świadczeń, uwzględniając sytuację braków kadrowych lekarzy.  

Padła sugestia, aby w związku z rozwojem gospodarczym Polski, uszczelnieniem VAT, a tym 

samym zwiększonymi dochodami państwa, w budżecie na rok 2018 przesunąć większe środki 

na ochronę zdrowia w Polsce i uznać ją jako priorytet w finansowaniu. Pojawił się też pomysł 

oddzielenia pracy na stanowisku ordynatora od praktyki prywatnej. Przedstawiciele strony 

społecznej poruszali kwestię nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym                        

i braku lekarzy do pracy na SOR i IP. 
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Przedstawiciel lekarzy rezydentów z Porozumienia rezydentów M. Sobotka podkreślał, że nie 

jest to protest, tylko akcja wypowiadania klauzuli opt-out, która jest konsekwencją protestu 

głodowego. W ocenie środowiska lekarzy projekty rozporządzeń, jakie są w trakcie 

opiniowania, są bardzo niebezpieczne, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu pacjenta, 

natomiast jeśli nie dojdzie do porozumienia z MZ w styczniu może dojść do zamykania 

oddziałów, SOR i IP i innych placówek. 

Przewodnicząca OZZPiP K. Ptok odniosła się do warunków pracy i płacy zawodów 

medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, w aspekcie sytuacji demograficznej polskiego 

społeczeństwa i starzejącej się grupy zawodów medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. 

Prezes NRPiP Z. Małas zwróciła uwagę na sytuację kadr medycznych, gdzie oprócz braków 

lekarzy z jeszcze większymi brakami kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek                                  

i położnych. Posługując się najnowszymi danymi z grudnia 2017 roku Z. Małas wskazała na 

brak zastępowalności pokoleniowej w grupie pielęgniarek i położnych i stwierdziła, że 

pielęgniarka unijna opiekuje się średnio 5-7 pacjentami, natomiast w Polsce ma pod opieką 
kilkunastu a nawet kilkudziesięciu pacjentów na dyżurze. Aby osiągnąć średnio-unijny 

wskaźnik 9,4 pielęgniarek na 1000 mieszkańców (w Polsce 5,2) powinno rokrocznie 

wchodzić do zawodu blisko 15 tys. absolwentów, a nie jak obecnie – niespełna 3 tys. Pomysł 

Ministra Zdrowia, który szuka rozwiązań patowej sytuacji środowiska lekarskiego, 

proponując zmiany w aktach prawnych, które w ocenie samorządu zawodowego pielęgniarek 

i położnych mogą spowodować nałożenie dodatkowych zadań na pielęgniarki i położne i tak 

już bardzo przeciążone pracą. 
Minister Zdrowia odnosząc się do pytań i wątpliwości posłów i strony 
społecznej potwierdził, że jest rozważany pomysł, aby sprowadzać personel medyczny,                   

w tym lekarzy, którzy wykonywaliby zawód w oparciu o ograniczone prawo wykonywania 

zawodu, natomiast nadzór i odpowiedzialność na terenie podmiotu leczniczego miałby 

ponosić dyrektor. Ponadto podkreślił, że w większości krajów UE i nie tylko szeroko pojętą 
opiekę nad pacjentami sprawują osoby a nie konkretnie lekarze i system dobrze funkcjonuje. 

Padła również propozycja rozwiązania problemów kadrowych w postaci np. dyżurów 

lekarskich pod telefonem, o których decydowałby dyrektor wyposażony w większą swobodę       
i możliwości organizacyjne. 

Z informacji uzyskanych od Ministra Radziwiłła zwiększono limit o 1500 miejsc dla 

kandydatów na wydziałach lekarskich w kształceniu przed dyplomowym, natomiast na 

wydziałach pielęgniarstwa o 1000. Z kolei liczba rezydentur w stosunku do 2014 roku 

wzrosła dwukrotnie. 

Posiedzenie Komisji Zdrowia zakończyło się głosowaniem nad podjęciem dezyderaty, która 

przygotowana była przez Przewodniczącego B. Arłukowicza a druga przez 

Wiceprzewodniczącego T. Latosa. W wyniku głosowania przyjęta została dezyderata                                

T. Latosa. 

 

Notatkę sporządziła 

Mariola Łodzińska 

Wiceprezes NRPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Kwalifikacje Pielęgniarki POZ, Położnej POZ – zmiany w przepisach 
  
W dniu 1 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r.                                 

o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), które określa kwalifikacje 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

  

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej 
to pielęgniarka, która: 

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa  – z którą Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy 

Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy. 

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest 
także pielęgniarka, która: 

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych                                               

i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych                                 

i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej albo 

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki 

długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki 

długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej – udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r. 

  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy położna podstawowej opieki zdrowotnej                        
to położna, która: 

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa z którą Narodowy Fundusz Zdrowia 

zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub 

która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
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zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy. 

 
Położną podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jest także 
położna, która: 

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, udzielająca 

świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem                      

31 grudnia 2024 r. 

Pielęgniarka, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i analogicznie 
położna z tytułem zawodowym magistra położnictwa nie są obecnie obligowane do 
posiadania doświadczenia zawodowego w podstawowej opiece zdrowotnej, aby być 
pielęgniarką POZ/położną POZ. 
Ustawa wprowadza także okres przejściowy do 31 grudnia 2024 roku dla pielęgniarek POZ                  

i położnych POZ, w którym: 

− pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może być pielęgniarka, która posiada 

tytuł specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 

pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych                        

i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej albo odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny                               

w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska 

nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 

oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

przed 31 grudnia 2024 roku, 

− położną podstawowej opieki zdrowotnej może być położna, która posiada tytuł 

specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku. 

 
Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) pielęgniarką POZ może być jedynie 
pielęgniarka, która posiada kwalifikacje określone w art. 7 ust. 1 ustawy, a położną POZ 
– położna posiadająca kwalifikacje określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. 

 
Źródło: NIPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ 
mgr Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej 
składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

6 listopada 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia                       

z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach 

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne. Rozporządzenie to porządkuje: 

1. sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,                           

w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami,                           

w tym zadania kierownika podmiotu leczniczego, ordynatora albo lekarza kierującego 

oddziałem oraz lekarzy, pielęgniarek i położnych; 

2. organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii 

transfuzjologicznej podmiotu leczniczego, a także sposób sprawowania nadzoru nad 

działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii 

transfuzjologicznej w tym podmiocie leczniczym, w tym wymagane kwalifikacje                    

i doświadczenie kierownika banku krwi lub pracowni serologii lub pracowni 

immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania; 

3.  sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej 

składnikami; 

4.  sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. 

Rozporządzenie w sposób szczegółowy określa między innymi: zakres odpowiedzialności 

pielęgniarek/położnych w tym zakresie (§3 ust.2), zasady tworzenia list imiennych 

pielęgniarek/położnych uprawnionych do dokonywania przetoczeń i czynności z tym 

związanych (§3 ust. 3), ustala dokumentację, w której odnotowujemy przetoczenia krwi i jej 

preparatów, procedurę postępowania, następującą po wypisaniu przez lekarza zamówienia 

indywidualnego na krew lub jej składniki, czasy przetoczeń KKP, KKCz, KPK, FFP, KG, 

sposób postępowania z pojemnikami po przetoczeniu krwi i jej preparatów, podejmowane 

działania w trakcie przetaczania krwi. 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Informacja Rzecznika Praw Dziecka 

Jak wyeliminować wszawicę ze szkół 
- Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, gdy dzieci 

wracają z kolonii i obozów, a następnie  późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają 
nosić czapki – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do dyrektorów szkół                         
i przedszkoli m.in. o wypracowanie – z udziałem rodziców – określonych procedur 
przeglądu czystości skóry głowy, które będą przez wszystkich akceptowane                                   
i respektowane. 
 

Wywieszana na drzwiach przedszkola czy szkoły kartka informacyjna z prośbą o sprawdzenie 

dzieciom głów wywołuje u rodziców wiele negatywnych reakcji. Niejednokrotnie żądają oni 

natychmiastowego wykrycia „sprawcy” problemu, pozostawienia go w domu a nawet 

skierowania wniosku do sądu rodzinnego, jednocześnie nie wyrażając zgody na sprawdzenie 

czystości głowy własnemu dziecku. Zdarzają się też sytuacje, gdy rodzice w przypadku 

wykrycia wszawicy u własnego dziecka nie informują o tym przedszkola czy szkoły, 

uważając to za wstydliwy problem. 
 

Zdaniem RPD milczenie w takich okolicznościach jest wyborem najgorszym z możliwych. - 

Opóźnia właściwą reakcję pracowników przedszkola czy szkoły oraz innych rodziców i naraża 

pozostałe dzieci – podkreśla Marek Michalak i zauważa, że dzieci codziennie są powierzane 

opiece pracowników przedszkola/szkoły, którzy mają zadbać o ich bezpieczne i higieniczne 

warunki pobytu. 
 

W zgłoszeniach kierowanych do Biura RPD skarżący wskazują na przykłady rodzin, które 

bagatelizują sytuację i nie przeprowadzają kuracji u wszystkich domowników lub zwlekają                     
z zakupem środków i ich zastosowaniem, co znacznie wydłuża w czasie eliminację wszawicy 

oraz sprzyja jej rozprzestrzenianiu. 
 

- Skuteczność wszelkich działań wiąże się z systematycznym i skoordynowanym realizowaniem 

działań profilaktycznych. Będą one jednak skuteczne, jeśli rodzice będą mieli zaufanie do 

pielęgniarki/higienistki szkolnej, nauczycieli, a współpraca z nimi będzie układała się 

właściwie. Tylko wtedy wszawica – jeśli w ogóle się pojawi – zostanie wyeliminowana                         

w możliwie najkrótszym czasie – ocenia RPD i przypomina, że zgoda rodziców na objęcie 

dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną 
w placówce/szkole/przedszkolu) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie –                    

w uzasadnionym przypadku – przeglądu czystości skóry głowy dziecka (w warunkach, które 

zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego 

godności osobistej). 
 

W przypadku zaplanowania kontroli, rodzice powinni zostać powiadomieni o jej terminie,                  

a po jej przeprowadzeniu – o wyniku (o skali zjawiska w danej grupie, bez wskazywania 

konkretnych dzieci, których problem dotyczy). To na pielęgniarce/higienistce szkolnej 

spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z rodzicami dziecka, poinformowanie ich                  

o sprawie, ewentualnie poinstruowanie o sposobie działania oraz monitorowanie sytuacji. 

 

Żródło: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/jak-wyeliminowac-wszawice-ze-szkol 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Nowi Konsultanci w Dziedzinie Pielegniarstwa  
Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

 

Z dniem 1 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski za zgodą Ministra Zdrowia 

powołał: 
 

Panią Tamarę KOPERSKĄ na stanowisko konsultanta wojewódzkiego                    
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 

 

Stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego objęła Pani Agnieszka OLIŃSKA. 

 

Powołanym Konsultantom składamy serdeczne gratulacje, życzymy 
satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym                            

i osobistym. 
 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 

 

 

XVII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego wybrał nowe władze na lata 2017-2021 

 

W dniach 24-25 listopada 2107 roku w Katowicach odbył się XVII Krajowy 

Zjazd wyborczy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  
 

W pierwszym dniu Zjazdu podsumowano kadencję władz PTP za okres 2013-2017, Zarząd 

Główny przedstawił sprawozdania z działalności, a następnie członkowie Zjazdu udzielili 

absolutorium dla ustępujących władz. 
 

W części wyborczej XVII Zjazdu, frekwencja wyniosła 96% uprawnionych. Delegaci na 

kolejną kadencję wybrali nowego Prezesa Zarządu Głównego PTP, którym została 

ponownie dr n. o zdr. Grażyna Wójcik z Oddziału Mazowieckiego. Przewodniczącą 
Rady Naukowej PTP została dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek, Dyrektor Instytutu 

Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, UJ w Krakowie. Następnie w głosowaniach 

bezpośrednich wybrano Zarząd PTP oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję. 
 

Delegaci uchwalili nowy statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Całość obrad oraz 

wszystkie głosowania przebiegały sprawnie, co było zasługą bardzo dobrze przygotowanego 

Zjazdu przez Oddział Katowicki. Zebrani na Sali delegaci dyskutowali nad kierunkami 

rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i priorytetami naukowymi i zawodowymi 

środowiska pielęgniarskiego. Wypracowano strategiczne kierunki działania PTP na kadencję 
2017 - 2021. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE  
mgr Magdalena Budziszewska 

Specjalista Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu 

 
 

INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu prowadzi nabór na kursy 

kwalifikacyjne i specjalistyczne. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się                             
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy                            

ul. Morcinka 10B. Zajęcia stażowe w większości w elbląskich placówkach 

ochrony zdrowia. 
 

Obecnie trwa nabór na: 
• kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”                          

dla pielęgniarek  i położnych 
• kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego dla dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 
• kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 
• kurs specjalistyczny "Leczenie ran" dla pielęgniarek 
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego                          

dla pielęgniarek. 
 

We współpracy z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie planujemy 

w Elblągu rozpocząć również kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie 

fizykalne” dla pielęgniarek i położnych oraz kurs specjalistyczny „Ordynowanie 

leków i wypisanie recept” – 2 części. Kursy są refundowane z projektów 

unijnych. 
 

We współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu planujemy                   

w Elblągu zorganizować kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków                                    

i wypisywanie recept” – 2 części oraz kurs specjalistyczny „Wykonanie                           

i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych” dla pielęgniarek                       

i położnych. Kursy są refundowane z projektów unijnych. 
 

W związku z planowaniem przez zakłady pracy budżetu na rok 2018 prosimy o składanie 

zapotrzebowania na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz inne formy kształcenia, które 

mogłyby zostać zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

 
Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia.  
 

Rozpoczęcie kursów uzależnione jest od ilości zgłoszeń. 
ZGŁOSZENIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ: smk.ezdrowie.gov.pl 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o przysyłanie informacji                      

e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl 
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Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek                                   

i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów na kształcenia 

do kwoty 1200zł w okresie kadencji (do 2019 roku). 
 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ust.                         

1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 

1435) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do 

udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny 

pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny 

trwa około 6 miesięcy. 

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada 

prawo wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została 

dopuszczona do kursu. 
 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust.                         

1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 

1435) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do 

wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs 

specjalistyczny trwa do 3 miesięcy. 

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada 

prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. 
 

 

 

 

 

Z przyjemnością informuję, że Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra  
na rok 2018. 

 

W ramach platformy IBUK Libra będą Państwo mieli dostęp do 432 tytułów wybranych                    

z bazy, czyli o 46 publikacji więcej niż dotychczas. Wszystkie kody PIN przekazane                          

w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy będą mogli korzystać                         
z IBUK Libra przez kolejny rok bez  potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN. 

 

Zachęcam koleżanki/kolegów do korzystania z platformy.  

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących korzystania z IBUK Libra uzyskać można 

w Biurze OIPiP w Elblągu tel. 55 233 98 79 lub za pośrednictwem e-maila: izbaelb@wp.pl 
 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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Z PRAC OIPiP w Elblągu 
Relacja z konferencja naukowo-szkoleniowej 

„Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie – wczoraj i dziś” 
 

mgr Magdalena Budziszewska 

Specjalista Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu 

 

„Dobro człowieka stanowi wartość najważniejszą” 

(Grażyna Rogala-Pawelczyk) 

 

W dniu 27 listopada 2017 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Elblągu odbyła się kolejna już konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Etyka                       

w pielęgniarstwie i położnictwie – wczoraj i dziś”. Organizatorami tej konferencji byli: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej w Elblągu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-

Ekonomicznej w Elblągu. 

Celem tegorocznej konferencji było przybliżenie zagadnień dotyczących etyki, 

poruszenie istotnych spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej, przepisów prawnych 

regulujących wykonywanie praktyki pielęgniarki, położnej oraz wzajemnych relacji                    

w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. 

Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym, dlatego istotne 

znaczenie ma znajomość aktów prawnych regulujących wykonywanie tejże praktyki. 

Odpowiedzialność zawodowa tych profesji w polskim prawie jest określona m.in. w Ustawie 

o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, pośrednio wynika też z Ustawy o Zawodach 

Pielęgniarki i Położnej. Najważniejsze regulacje prawne mają odzwierciedlenie na gruncie 

Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej. 

Zmiany, które dokonują się w polskim życiu politycznym, społecznym                                

i ekonomicznym, znajdują swój wyraz w zachowaniu i oczekiwaniach ludzi. Oczekiwania 

społeczeństwa wobec jakości świadczonych usług profilaktyczno-leczniczych stale rosną. 
Środki masowego przekazu nie zawsze obiektywnie i wiernie ukazują ciężką pracę 
pielęgniarek i położnych. 

W zawrotnym tempie naszego życia, wśród wielu trudności i przeszkód, czy 

współczesna pielęgniarka, położna powinna znaleźć czas na rozważania dotyczące etyki? 

Kodeks nie mówi, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Od pielęgniarek oczekuje się nie 

tylko poważnego i pogodnego spojrzenia na życie, ale też zinternalizowanych wartości i norm 

moralnych oraz poczucia odpowiedzialności za swoje działania. Od pielęgniarek wymaga się 
przyjęcia i prezentowania specyficznej postawy zawodowej. 

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób – pielęgniarek, pielęgniarzy, 

położnych, zaproszonych gości. Wśród obecnych na konferencji byli: 

� Elżbieta Gelert – Poseł na Sejm VII i VIII kadencji, Dyrektor Wojewódzkiego 

szpitala Zespolonego w Elblągu 
� prof. Cezary Olbracht-Prondzyński – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Elbląskiej 

Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu 
� Henryk Fall – Kanclerz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu 
� Jacek Perliński – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  EUH-E w Elblągu 
� Teresa Kocbach – Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa 
� Edyta Skolmowska – Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Przewlekle 

Chorych i Niepełnosprawnych 
� Beata Szeszko – Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego 
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� Stanisław Goliński – Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa 

Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
� lek. Danuta Podjacka – Przewodnicząca Delegatury Elbląskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej, Członek ORL w Gdańsku 
� Maria Danielewicz – Przewodnicząca ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą                      

w Olsztynie 
� Dorota Kosiorek – Sekretarz ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie 
� Ewa Doroszkiewicz – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Regionu 

Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie wraz z Zastępcami 
� Anna Zaremba-Duszota – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Zastępcami 
� Iwona Chełchowska – Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku 
� Wioletta Sulich-Świdnicka – Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Elblągu 
� Arletta Peplińska –Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła 

II w Elblągu 
� Ewa Wąsowska – Koordynator ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego św. Jana 

Pawła II w Elblągu 
� Janina Ogińska – Przełożona Pielęgniarek  Powiatowego Centrum Medycznego                        

Sp. z o.o. w Braniewie 
� Ewa Jussis – Przełożona Pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku 
 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Halina Nowik. W swoim powitalnym wystąpieniu 

nawiązała do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej wskazując, że praca 

współczesnej pielęgniarki i położnej jest obarczona ogromną odpowiedzialnością zarówno 

karną, cywilną jak i etyczną. Wskazała na rosnącą samodzielność zawodową, wzrost 

kompetencji i uprawnień pielęgniarek i położnych, które w znaczący sposób wpływają na 

pojawianie się nowych dylematów etyczno-moralnych. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Prorektor ds. Rozwoju                   

i Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – „Etyka                            

w zawodach pielęgniarki i położnej. Relikt przeszłości czy szansa na przyszłość?”. Tematem 

przewodnim wystąpienia była historia Kodeksu Etyki Zawodowej w odniesieniu do 

planowanych zmian. 

Dr n. hum. Marek Olejniczak w swoim wystąpieniu „Spełnienie zawodowe                          

w pielęgniarstwie i położnictwie i jego determinanty moralne” skłonił do refleksji nad 

motywami podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej.   

Kolejny wykład „Etyka pielęgniarska przez pryzmat ‘Rachunku sumienia’ Hanny 

Chrzanowskiej” wygłosiła dr Marzena Sobczak. Prelegent zadała szereg pytań, na które                      

w swojej pracy codziennie musi odpowiadać sobie każda pielęgniarka czy położna.                            

Nota biograficzna Hanny Chrzanowskiej i tekst ‘Rachunku sumienia” są zamieszczone                       

w dalszej części Biuletynu. 

W wystąpieniu „Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej”, dr Agnieszka 
Kowalska uświadomiła, z jakimi konsekwencjami może się zmierzyć pielęgniarka, położna 

w swojej pracy zawodowej. 
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Kolejny wykład plenarny zatytułowany „Wykroczenia zawodowe a zdarzenia 

medyczne na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach pracy” wygłosiła dr Grażyna 
Rogala-Pawelczyk. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                     

i Położnych przedstawiła najczęstsze wykroczenia, które trafiają do organu Rzecznika. 

Ostatni wykład podczas konferencji przedstawiła mgr Małgorzata Kilarska – 

Specjalista w Kancelarii Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych, pt. „Prowadzenie dokumentacji medycznej a bezpieczeństwo zawodowe 

pielęgniarek i położnych”. W wystąpieniu przedstawiona została ważność prawidłowego 

prowadzenia dokumentacji medycznej, która może być zarówno skuteczną ‘bronią’ przed 

poniesieniem odpowiedzialności przez pielęgniarkę, ale także może stać się dowodem 

przeciwko pielęgniarce, położnej. 

Dzięki uprzejmości uczestników i opiekunów z Warsztatów terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia „Tacy Sami” w Elblągu, w przerwie pomiędzy wykładami wystąpił Zespół 
„Szwagry”. Można było również zakupić wyroby artystyczne wykonane przez uczestników 

warsztatu. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za czynny udział w konferencji wszystkim jej 

uczestnikom. 

 
NIEZWYKŁA PIELĘGNIARKA 

 

Wspominamy dziś postać Hanny Chrzanowskiej. Kim była pielęgniarka, 

której dekret beatyfikacyjny w dniu 7 lipca 2017 r. zatwierdził Papież  
Franciszek?   

 

Powiedzieć o niej pielęgniarka, pedagog, pisarka i poetka,  redaktorka naczelna 

miesięcznika „Pielęgniarka Polska”, autorka licznych artykułów i publikacji o tematyce 

zawodowej, prekursorka pielęgniarstwa parafialnego, jedna z pierwszych w Polsce osób 

zajmujących się pielęgniarstwem społecznym – to wciąż mało. Przytoczone poniżej daty, nie 

odzwierciedlą w pełni życiowego piękna  i promieniującego od niej miłosierdzia.  Być może 

jednak, skłonią nas do chwili refleksji. 

Urodziła się 7.10.1902 r. w Warszawie, w zamożnej, szlacheckiej rodzinie.                           

Była drugim dzieckiem Ignacego Chrzanowskiego, historyka literatury, późniejszego 

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wandy z domu Szlenkier. Jej ukochaną ciotką była 

Zofia Szlenkierówna, fundatorka szpitala dziecięcego w Warszawie, prekursorka 

pielęgniarstwa świeckiego w Polsce, odznaczona w roku 1935 Międzynarodowym Medalem 

Florence Nightingale. W roku 1924 ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa w Warszawie. W latach 

1926 - 1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek                        

w Krakowie. Prowadziła wykłady z pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, współtworzyła 

Poradnię dla Kobiet Ciężarnych, kierowała Poradnią dla Kobiet. Czynnie pracowała na rzecz 

powołanego w 1925 r. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, angażując się                    
w pracę nad ustawą o pielęgniarstwie. W latach 1929-1939 pełniła funkcję redaktora 

naczelnego miesięcznika „Pielęgniarka Polska”, pierwszego w kraju pisma zawodowych 

pielęgniarek. Lata trzydzieste XX wieku to okres aktywnej pracy publicystycznej Hanny 

Chrzanowskiej. Na łamach „Pielęgniarki Polskiej” opublikowała ponad 40 artykułów 

dotyczących szpitalnictwa w Polsce, organizacji szkół pielęgniarskich, działalności 

zagranicznych stowarzyszeń pielęgniarskich, pielęgnowania ubogich chorych w domach                   

i pracy pielęgniarek społecznych. Wraz z Teresą Kulczyńską opracowała podręcznik „Zabiegi 

pielęgniarskie”. W tym też okresie, pod pseudonimem Agnieszki Osieckiej ukazują się dwie 

powieści Hanny Chrzanowskiej pt.: „ Niebieski klucz” oraz „Krzyż na piaskach”.   
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Wybuch II wojny światowej przynosi jej osobistą tragedię. Na początku października 1939 r. 

w zniszczonej Warszawie umiera Zofia Szleknierówna. Ignacy Chrzanowski profesor UJ 

zostaje aresztowany w hitlerowskiej akcji Sonderaktion „Krakau”.  Więziony w obozie 

koncentracyjnym Sachsenhausen umiera 19 stycznia 1940 r.  Brat Hanny – Bogdan, zostaje 

zamordowany przez NKWD w Kozielsku.  

Mimo tak tragicznych przeżyć Hanna Chrzanowska nie załamuje się, wiara daje                       

jej siły do życia i działania. Podejmuje pracę  w Obywatelskim Komitecie Pomocy 

Społecznej. Działa w Radzie Głównej Opiekuńczej  w sekcji opieki nad uchodźcami                             

i wysiedlonymi. Niesie pomoc sierotom wojennym, pomaga ukrywać dzieci żydowskie.                      

Po wojnie pracuje, jako kierownik działu pielęgniarstwa społecznego i domowego                             

w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek, przekształconej w trzyletnią Szkołę 
Pielęgniarsko-Położniczą.   Od roku 1955 organizowała rekolekcje dla pielęgniarek. Napisała 

wówczas „Rachunek sumienia pielęgniarki”, który uznać można za podwaliny  Kodeksu etyki 

zawodowej pielęgniarki i położnej. Organizuje wyjazdy do Częstochowy, na Jasną Górę, 
będące zjazdami służby zdrowia, mimo wrogości ówczesnych władz. Przez rok pełniła 

funkcję dyrektorki szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego w Kobierzynie.  

W 1956 r. stała się tzw. „oblatką benedyktyńską”, czyli osobą świecką związaną na 

stałe z opactwem tynieckim. Po niespodziewanej likwidacji szkoły przez komunistyczne  

władze, przeszła na wcześniejszą emeryturę. Wówczas na terenie krakowskich parafii 

podejmuje się opieki nad najbardziej zaniedbanymi i zapomnianymi chorymi. Zdobywa dla 

nich pomoc materialną, jak również werbuje osoby chętne do współpracy: pielęgniarki, 

studentów, siostry zakonne, lekarzy. Przyucza  rodziny i sąsiadów do prostych posług przy 

obłożnie chorych. Działania te, dzięki wsparciu, m.in. ks. Karola Wojtyły późniejszego 

Papieża Jan Paweł II  przekształciła   w zorganizowany system pielęgniarstwa parafialnego. 

W „Regulaminie parafialnej opiekunki chorych”, podkreślała ważność podstawowych 

zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych, jak i dbałość o kontakt i okazanie choremu 

zainteresowania. Człowiek chory był dla niej najważniejszy. Pierwsza w Polsce zaczęła 

organizować rekolekcje i modlitwy dla chorych i niepełnosprawnych w Trzebini.  

W 1965 r.  w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, Papież Paweł VI 

odznaczył ją orderem  „Pro Eccelsia et Pontyfice”. 

Zmarła 29 kwietnia 1973 r. po długiej i ciężkiej chorobie. 

Hanna Chrzanowska pisała: „Moja praca, to nie tylko mój zawód, ale – powołanie…”                     

Choć pielęgniarstwo się zmienia, nie jest to już posługa, ale samodzielny zawód medyczny,                        

jedno pozostaje takie same  -  cierpienie. W jego obliczu, każdy potrzebuje obecności                       

i troski drugiej osoby oraz godnego traktowania. Dlatego bezgraniczne umiłowanie chorego 

przez Hannę Chrzanowską, troska o przyszłość i jedność zawodu są, mimo upływu lat, 

fundamentem, na którym warto budować przyszłość naszej korporacji. 

 mgr Regina Zimnoch 

ORzOZ 
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Hanna Chrzanowska 
RACHUNEK SUMIENIA PIELĘGNIARKI 

 

I 
1. Jestem pielęgniarką. Jestem katoliczką. Czy mogę sobie powiedzieć z czystym 

sumieniem: „jestem pielęgniarką katolicką"? 

2. Moja praca, to nie tylko mój zawód, ale powołanie. Powołanie to zrozumiem, jeśli   
przeniknę i przyswoję sobie słowa Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale 

abym służył". 

3. Moje powołanie realizować muszę niezależnie od tego, czy i jakie mam obowiązki 

rodzinne, pełniąc pracę pielęgniarską w duchu służenia i miłości. 

4. Bóg złożył w moje ręce talenty i nie wolno mi ich marnować. Sam Chrystus przez 

swoją działalność wśród chorych wskazuje mi drogę postępowania. 

II 
1. Każdy uczynek miłosierdzia Chrystusa był samą świętością. Minio to Chrystus                    

uchodził od ludzi, aby się modlić. Czy idę w Jego ślady? Czy nie łudzę siebie 

mniemając, że się „modlę pracą"? Mam czas na tyle spraw poza nią!                            
Czy naprawdę nie mogę znaleźć trochę czasu tylko dla Boga? Czy się modlę                   
o siły, czy dziękuję Bogu za moje powołanie? 

2. Czy nie zaniedbuję Mszy Świętej w niedzielę i święta, zasłaniając się zmęczeniem? 

3. Czy staram się głębiej poznawać moją religię przez lekturę, rozmowę, uczęszczanie na 

konferencje religijne? Jeśli nie - to dlaczego? Przez zarozumiałość, lenistwo?                             

Może nie chcę usłyszeć prawdy o sobie? 

4. Czy pamiętam, że Bóg na mnie patrzy i wszystko dostrzega? Czy nie pracuję dla 

efektu, dla pochwały, dla olśnienia otoczenia? 

5. Dobro, które pełnię, jest tylko odblaskiem dobroci Boga. Czy nie chwaliłam się moją 
pracą? Czy nie zachwycałam się sama sobą? 

6. Czy pracuję nad wyrobieniem w sobie cech dobrej pielęgniarki i czy nie zniechęcam 

się w tej pracy? 

III 
1. Czy rozumiem godność swojego zawodu i czy staram się słowem i czynem                    

dawać temu wyraz? Czy rozumiem, że wychodzenie poza krąg moich pielęgniarskich 

obowiązków i sięganie do funkcji lekarza jest zbaczaniem  z drogi mojego powołania? 

2. Czy jako pielęgniarka katolicka poczuwam się do współodpowiedzialności                      

za mój zawód? Co robię aby go podnieść? Czy się nie uchylam w tym zakresie                   

od prac społecznych? 

3. Jeśli jestem mężatką, mam dzieci, a mimo to pracuję zawodowo, jak łączę oba 

obowiązki? Czy jako pielęgniarka zdobywam się na taką rzetelność, aby moje sprawy 

osobiste nie przynosiły uszczerbku powierzonym mojej opiece, czy to w szpitalu,                  

czy w poradni i w terenie? Czy - odwrotnie - nie zaniedbuję obowiązków rodzinnych 

dla pracy zawodowej? Może nabieram jej za dużo, wyżywając się w niej 

niepotrzebnie? Może tylko w pracy jestem pogodna  i uprzejma, a potem „odprężam 

się" we własnym domu złym humorem  i niecierpliwością? A może dzieje się 
odwrotnie? 

4. Jak wypełniam obowiązki zawodowe, czy jestem punktualna, sumienna                       

w wykonywaniu zleceń, czy pracuję według prawideł sztuki pielęgniarskiej                   

w szpitalu, poradni, w domu chorego? 

5. Może pracuję wśród nowoczesnych wyposażeń, wśród najdoskonalszych zdobyczy 

medycyny. Czy pamiętam, że wynalazczość i zdobycze naukowe odbijają chwałę 
Boga Stworzyciela ludzkiej myśli? Czy sama staram się dokształcać? 



28 

 

 

6. Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do popełnionych 

błędów i pomyłek, czy odwrotnie - zatajałam, albo fałszowałam fakty, aby chronić 
swoją opinię? Czy byłam sumienna w sprawozdaniach ustnych i piśmiennych,                       

w dokumentacji, statystykach? 

7. Czy szanowałam własność społeczną? Nie niszczyłam jej, nie zabierałam?                   

Czy zwróciłam wszystkie pożyczone przedmioty? 

8. Jaki jest mój stosunek do spraw bytu mojego i koleżanek? Czy miałam odwagę                      
występowania ze słusznymi żądaniami jego polepszenia? Czy nie brałam udziału                    

w strajku, czy do niego nie namawiałam? Czy nie zdobywałam nieuczciwie pieniędzy 

lub innego wynagrodzenia? Mogła to być przymówka o „nagrodę" od opuszczającego 

szpital, skarżenie się na ciężkie warunki. Czy nie brałam pieniędzy z góry „aby lepiej 

pielęgnować", albo czy się nie umawiałam z rodziną chorego o późniejszą nagrodę - 
czy rozumiem, że  to zwyczajna łapówka? Może namawiałam na leki, które chciałam 

sprzedać, choć nie były im potrzebne? Może za leki, które otrzymałam do sprzedaży 

brałam za wysokie ceny?  

Może brałam za wysokie honoraria za prywatną praktykę, nie uwzględniając 

możliwości chorych? Czy mimo niskich poborów pracowałam bez zarzutu? 

9. Jak reagowałam wobec konieczności przedłużenia godzin pracy - w razie zastępstwa, 

epidemii, konieczności dodatkowych odwiedzin domowych, pozostania przy ciężko 

chorym? 

10. Czy nie mam sobie nic do wyrzucenia w zachowaniu się wobec męskiego personelu                        

i chorych mężczyzn? Jeśli w pracy jest wszystko w porządku, to jak wygląda moje 

życie prywatne? Czy rozumiem, że moralności Pan Bóg nie dzieli na „prywatną"                       

i „pracowniczą" i Jego przykazania są niezmienne? 

11. Czy dbałam o własne zdrowie? Czy nie przemęczałam się niepotrzebnie, brawurując: 

„mnie i tak nic nie będzie"? Czy tryb mojego życia nie podkopuje moich sił do pracy? 

IV 
1. Jaki jest mój stosunek do chorego człowieka? Czy zdobywam się na stały, świadomy 

wysiłek, aby nie popaść w oschłość i rutynę? 

2. Czy modlę się za chorych i wszystkich powierzonych mojej opiece? 

3. Czy nie uchylam się od istotnego pielęgnowania chorych, uciekając się do wykony-

wania zabiegów „wyższych" i bardziej efektownych, niepotrzebnie zastępując 

lekarzy? A przecież chorzy najbardziej odczuwają naszą miłość, kiedy ich myjemy, 

karmimy, kiedy ich wygodnie układamy! Czy robię wszystko co w mojej mocy,                   

aby chorym zapewnić tę właśnie opiekę albo osobiście, albo przez umiejętne 

zorganizowanie pracy własnej i innych?    

Czy od tych prac istotnie pielęgniarskich nie wymigiwałam się wmawiając sobie,                      

że muszę wykonać inne, a te specjalnie sobie wyszukiwałam, np. jeszcze jedno 

porządkowanie apteczki, albo pisanie historii choroby za lekarzy?   Może zaniedbując 

chorych chodziłam przyglądać się ciekawym zabiegom? A w pielęgniarstwie 

otwartym - może wmawiałam sobie, że nie mam czasu  na odwiedziny, wynajdując 

sobie za to np. niekonieczne porządkowanie kartotek? 

4. Czy nie traktuję chorych jak numery, jak przypadki chorobowe, zapominając                                  

o osobowości każdego z nich? Czy pamiętam, że operacja dla mnie setna jest pierwszą 
dla chorego? Że każdy noworodek, którego spośród wielu zanoszę matce, jest jej 

największym ukochaniem? 

5. Czy ze zdwojoną życzliwością pielęgnowałam nieprzytomnych, dzieci                              

i starców?  Czy otaczałam specjalną opieką zatroskanych i płaczących? 
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6. Jaki był mój stosunek do umierających? Może nie było przy nich nikogo                           

z rodziny - czy zrobiłam wszystko, aby ją zastąpić? Czy nie zdarzyło mi się 
bezczynnie siedzieć w dyżurce, pozostawiając umierającego samemu sobie? 

7. Jak traktowałam sprawy religijne chorych? Czy o nie dbałam? Ale - czy nie byłam 

zbyt natarczywa, postępując według jakiegoś schematu? Czy zrobiłam wszystko,                    

co  w mojej mocy. aby ciężko chory przyjął Sakramenta święte? Czy ochrzciłam 

niemowlęta zagrożone śmiercią? Jak wyglądała moja współpraca z kapelanem 

szpitalnym? Czy ułatwiałam mu pracę zapewniając, o ile możności spokój na sali 

chorych, udzielając wyjaśnień, dzieląc się spostrzeżeniami? 

8. Jaki był mój stosunek do rodziny chorego? Czy starałam się ją rozumieć?                    

Czy byłam cierpliwa nawet wtedy, kiedy mi się wydawała nudna i nachalna?                  

A gdyby chore było moje dziecko, albo mój ojciec … 

9. Jaki był mój stosunek do tych, których odwiedzałam w domach?                                

Czy odwiedziny wykonywałam sumiennie, życzliwie? Czy się nie zrażałam 

niepowodzeniem?  Czy napotkawszy chorego obłożnie w domu, starałam się                             
go pielęgnować? 

10. Czy zachowywałam tajemnicę zawodową nie tylko w stosunku do rozpoznania 

choroby, ale i do trosk, kłopotów, powierzonych mi przez chorego lub rodziny 

odwiedzane w domu? 

11. Czy starałam się chorym sprawiać jak najmniej bólu przy zabiegach?                                       

Czy nie obnażałam chorych niepotrzebnie, nie szanując wstydliwości ich własnej, ani 

innych dorosłych i dzieci? 

12. Czy rozumiem, że do moich obowiązków należy dbanie o psychikę chorych?                                

Czy starałam się znaleźć czas na rozmowę, czy miałam dosyć cierpliwości?                            

Czy starałam się o rozrywkę dla chorego dziecka? Czy starałam się wśród chorych                         

o atmosferę spokoju i pogody? 

13. Czy nie dawałam im odczuć mojego zmęczenia i pośpiechu? Czy nie dawałam chorym 

przyrzeczeń bez pełnego przeświadczenia, że ich dotrzymam? Czy ich 

dotrzymywałam? 

14. Czy uprzedzałam życzenia, okazywałam troskliwość nieproszona?  Czy pamiętam,                   

że Chrystus działał wśród swoich chorych natychmiast, nie zwlekając, wychodząc 

naprzeciw - a Matka Boska pełniła usługi „z kwapieniem"? 

15. Czy chorym, do których nie mam sympatii, nie okazuję mniejszej troski, niż tym       

sympatycznym? Czy zwalczałam wstręt? Czy nie skarżyłam się na niewdzięczność, 
nie wymawiałam jej chorym i rodzinom? A przecież tylko jeden trędowaty 

podziękował Chrystusowi! 

16. Jak traktuję sprawę życia nienarodzonych? Czy znam dokładnie stanowisko Kościoła, 

postępuję zgodnie z nim i w myśl jego udzielam wskazówek? Czy mam odwagę prze-

konań odmawiając pomocy w śmiercionośnych zabiegach? Czy nie stchórzyłam                      

w tym względzie, bojąc się o posadę, stanowisko? Czy nie wyśmiewałam rodzin 

wielodzietnych? Czy w razie zagrożenia życia nienarodzonego poczyniłam wszystko, 

co w mojej mocy, aby je ratować? 

17. Czy otaczałam specjalną opieką matki niezamężne, starając się w aby nich rozdmu-

chać, tłumioną miłość macierzyńską i zapewnić im możliwe warunki bytu? 

18. Czy nie żywiłam pogardy dla „mętów społecznych", alkoholików, chuliganów,    

prostytutek? Czy nie machnęłam ręką: „dla takich nie warto się męczyć"? 
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V 
1. Jaki jest mój stosunek do współpracowników: lekarzy, pielęgniarek, pracowników 

fizycznych i innych osób zespołu, w którym pracuję? 

2. Jeśli pracuję w atmosferze intryg, zawiści, lenistwa, plotek, nieodpowiedzialności, 

przekupstwa - to czy jej nie uległam, czy przeciwnie - starałam się ją oczyścić?                 

Czy nie rozjątrzałam zaognionych sporów, tylko przeciwnie - starałam się o ich 

załagodzenie, o zgodę? Czy nie obrażałam się, nie byłam drażliwa, małostkowa, nie 

wybaczająca przykrości jakich doznałam? 

3. Czy zdaję sobie sprawę, że moim obowiązkiem jako katoliczki jest apostolstwo, 

przede wszystkim - apostolstwo przykładem? Czy nie obnosiłam się ze swoją 
żarliwością i pobożnością? 

4. Może między mymi współpracownikami są niereligijni ale porządni ludzie,                      

a inni praktykujący, są mniej obowiązkowi, mniej przejęci chorymi? Czy wobec tego 

nie daję się zwieść pokusom przeciw wartości wiary? 

5. Czy nie bałam się narażać zwierzchnikom i koleżankom tam, gdzie zachodziła ko-

nieczność przeciwstawienia się czemuś, co kolidowało z dobrem chorych? Czy nie 

kryłam tchórzliwie cudzych błędów, nie tolerowałam zła? Czy nie tolerowałam cudzej 

nieuczciwości przez źle rozumiane koleżeństwo? 

6. Czy wobec lekarzy zachowałam godność mego zawodu? Czy starałam się, aby chorzy 

szanowali autorytet lekarski? 

7. Czy chętnie zastępowałam koleżanki w razie potrzeby, bez wymawiania przysługi,     

czy odwiedzałam chore koleżanki, okazywałam im współczucie w nieszczęściu?                   

Czy byłam słowna, czy liczyłam się z cudzym czasem? Czy nie czekano na mnie na 

próżno? 

8. Jaki był mój stosunek do koleżanek dopiero początkujących? Czy nie gasiłam ich 

zapału, nie obniżałam poziomu pracy? Czy im pomagałam, dzieliłam się 
doświadczeniami, czy byłam dla nich wyrozumiała? Jaki był mój stosunek do 

pielęgniarek niżej kwalifikowanych ode mnie?  

Czy im nie okazywałam  lekceważenia, nie zniechęcałam do prac im przeznaczonych, 

zapominając, że wszystkie prace są równie ważne, bo służą chorym? Czy dbałam                                  

o dokształcanie koleżanek? 

9. Jaki był mój stosunek do personelu fizycznego? Czy byłam dość wymagająca                   

a jednocześnie uprzejma i życzliwa, czy byłam mu wzorem przez własną sumienność                  
i pracowitość? 

10. Jeśli stoję na odpowiedzialnym stanowisku - czy daję dobry przykład osobiście                    

pracując przy chorych, gdy mi czas na to pozwala? Czy jestem dosyć wymagająca, 

czy nie jestem zbyt pobłażliwa, dbając o swoją popularność? Czy nie ustaję                              
w staraniach o podwyższenie poziomu zawodowego i moralnego pielęgniarek?                      

Czy nie zamykam się w swoim gabinecie i nie chcę wiedzieć  i myśleć o tym co się 
dzieje - po co w takim razie jestem? Czy dosyć dbam o sprawy bytowe podległego                                  

mi personelu? 

∞ 

„Czy pamiętam, że jeżeli każdy sądzony będzie według uczynków miłosierdzia                                       

– to cóż dopiero ja, którą Bóg szczególnie do nich powołał?” 

Hanna Chrzanowska 

 

28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
Czcigodna Sługa Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona 

Błogosławioną! 
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                                 POŻEGNANIA I KONDOLENCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pani  

Barbarze NOWICKIEJ 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają koleżanki                                           

z Oddziału Laryngologii i Okulistyki 

Szpitala Miejskiego                                         

św. Jana Pawła II w Elblągu 
 
 
 

 
 

 

 
 

„Rozstanie niesie smutek  

i nadzieję na ponowne spotkanie…” 

 

Pani 

Barbarze KLIMASZEWSKIEJ 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 

 

MĘŻA 
 

składa personel 

NZOZ Zespołu Lekarzy Rodzinnych 

„OMNIA” w Elblągu 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 „Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

a wspomnień nikt nam nie odbierze” 

 

Naszej Koleżance 

Dorocie KOTOWSKIEJ 
 

wyrazy głębokiego współczucia                        

i słowa wsparcia z powodu śmierci 

 

MAMY 

  
 

składają koleżanki  

z Działu Ratownictwa Medycznego  

w Elblągu  
 

 

 

 
 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 

dokąd pamięcią im się płaci…” 
W. Szymborska 

 

Pani 

Irenie KOZIOŁ 
  

wyrazy głębokiego współczucia                                        

z powodu śmierci 

 

TEŚCIOWEJ 
 

składa personel pielęgniarski 

Szpitala Psychiatrycznego  

we Fromborku 
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POŻEGNANIA I KONDOLENCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pani Przewodniczącej 

Ewie HORBAL 
 

wyrazy głębokiego współczucia                     

z powodu śmierci 

 

BRATA 
 

składają członkowie 

Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych  

przy SPSPZOZ we Fromborku 
 

 

 
 

 

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

W. Szymborska 

 

Pani  

Ewie HORBAL 
 

wyrazy głębokiego współczucia                     

z powodu śmierci 

 

BRATA 
 

składa personel pielęgniarski 

Szpitala Psychiatrycznego  

we Fromborku 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

„Są chwile by działać i takie, 

kiedy należy pogodzić się z tym,                                             

co przyniesie los…” 

 

Koleżance 

Barbarze MICHNIEWICZ 
 

wyrazy głębokiego współczucia                        

i  z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składają Pielęgniarki/Położne 

Oddziałowe 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
 
 
 

 
 

 
 

 

„Człowiek odchodzi lecz pamięć zostaje, 

mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej…” 

 

Pani 

Barbarze MICHNIEWICZ 
 

wyrazy współczucia                                

z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składa personel 

Oddziału Dziecięcego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
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POŻEGNANIA I KONDOLENCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, 

bo miłość to nieśmiertelność” 

 

Pani  

Krystynie RAKOWSKIEJ 
 

wyrazy głębokiego współczucia                          

i słowa wsparcia z powodu śmierci 

 

MĘŻA 
 

składają Pielęgniarki, Pielęgniarze               

i Położne                                          

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

„Bliscy, których kochamy                                                

zostają w pamięci na zawsze…” 
 

Pani 

Krystynie RAKOWSKIEJ 
Przewodniczącej OSPiP III kadencji 

 

wyrazy współczucia                                        

z powodu śmierci 

 

MĘŻA 
 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim, 

Najdroższym 

Pozostaje ból i pamięć…” 
 

Pani 

Barbarze MICHNIEWICZ 
Przewodniczącej OKR V i VI kadencji 

 

wyrazy współczucia                                        

z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,                      

że w dniu 14 stycznia 2018 r.                      

zmarła Pani Alicja TOMCZYK                   

Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia 

AMAZONEK. 
 

W naszej pamięci zostanie na zawsze 

wspaniałym, życzliwym człowiekiem, 

walecznym i chętnym do udzielania 

wsparcia w trudnych chwilach                         

życia z chorobą. 
 

Była współorganizatorem                               

Marszu Amazonek w Elblągu. 

Pani Alicja nieustannie zachęcała kobiety 

do badań profilaktycznych, podkreślała 

ich wagę.   

Mówiła „ mamy tylko jedno życie, więc 

trzeba o nie dbać”. 

 

Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
Harmonogram posiedzeń  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium 
ORPiP w Elblągu na rok 2018 

 
Okręgowa Rada  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

16.01.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

30.01.2018 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

20.02.2018 r.  

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

17.03.2018 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

10.04.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

24.04.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

22.05.2018 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

19.06.2017 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

17.07.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

21.08.2018 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

18.09.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

09.10.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

23.10.2018 r. 

Prezydium Okręgowej Rady 

 Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

20.11.2018 r. 

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

11.12.2018 r. 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
Informacja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych jest jednym                    

z pięciu kolegialnych organów okręgowej izby. W myśl art. 35 ustawy   z dnia 1 lipca 2011 r. 

o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 r. nr 174, poz. 1038 ze zm) okręgowy 

rzecznik: 

1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej; 

2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych; 

3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania  z działalności; 

4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej. 

Skład osobowy organu: 

1. Regina ZIMNOCH – ORzOZ 

2. Helena DZIEKAŃSKA – I Zastępca ORzOZ 

3. Małgorzata BILIŃSKA – II Zastępca ORzOZ 

4. Beata ARASIMOWICZ-WARSZA – Zastępca ORzOZ 

5. Elżbieta DUDYCZ – Zastępca ORzOZ 

6. Ewa KUBIK – Zastępca ORzOZ 

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

Harmonogram Dyżurów na rok 2018 
 

L.p Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur 

1 16.01.2018 r. Regina Zimnoch 

2 
 

06.02.2018 r. Beata Arasimowicz-Warsza 
20.02.2018 r. Małgorzata Bilińska 

3 
 

06.03.2018 r. Regina Zimnoch 
20.03.2018 r. Elżbieta Dudycz 

4 
 

03.04.2018 r. Regina Zimnoch 
17.04.2018 r. Helena Dziekańska 

5 15.05.2018 r. Ewa Kubik 

6 
 

05.06.2018 r. Regina Zimnoch 
19.06.2018 r. Beata Arasimowicz –Warsza 

7 03.07.2018 r. Regina Zimnoch 
17.07.2018 r. Małgorzata Bilińska 

8 07.08.2018 r. Regina Zimnoch 
21.08.2018 r. Elżbieta Dudycz 

9 04.09.2018 r. Regina Zimnoch 
18.09.2018 r. Helena Dziekańska 

10 02.10.2018 r. Regina Zimnoch 
16.10.2018 r. Ewa Kubik 

11 06.11.2018 r. Regina Zimnoch 

20.11.2018 r. Beata Arasimowicz-Warsza 

12 04.12.2018 r. Regina Zimnoch 

18.12.2018 r. Małgorzata Bilińska 
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Informacja Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych jest jednym z pięciu kolegialnych organów 

okręgowej izby. W myśl art. 34 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek                          

i położnych (Dz.U. 2011 r. nr 174, poz. 1038 ze zm) okręgowy sąd: 

1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez 

okręgowego rzecznika; 

2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków 

tego sądu; 

3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw: 

4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania  z działalności; 

Skład osobowy organu: 

1. Bożena MACHURA – Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

2. Grażyna CHOIŃSKA – Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

3. Katarzyna KABUŁA – Członek OSPiP w Elblągu 

4. Joanna MENDALKA – Członek OSPiP w Elblągu 

5. Elżbieta OSMAŃSKA – Członek OSPiP w Elblągu 

6. Beata SKOCZEŃ – Członek OSPiP w Elblągu 

7. Danuta ZABŁOCKA - Członek OSPiP w Elblągu 

8. Małgorzata MARCZYŃSKA - Członek OSPiP w Elblągu 
 

Stałe dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek                         
i Położnych, odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                                
w Elblągu ul. Morcinka 10 B, w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30,                      
tel. kontaktowy: 55 233-98-79 

Harmonogram Dyżurów 
Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 

L.p. Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur 

1. 30.01.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

2 27.02.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

3 27.03.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

4 24.04.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

5 29.05.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

6 26.06.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

7 31.07.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

8 28.08.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

9 25.09.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

10 30.10.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 

11 27.11.2018 r. Bożena Machura  
Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 

12 18.12.2018 r. Grażyna Choińska  
Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, jak co roku 
zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących jubileuszy 
pracy zawodowej: 
 

20 lecia, 25 lecia, 30 lecia, 35 lecia, 40 lecia itd. 
 

Prośbę kierujemy szczególnie do Koleżanek, Kolegów 

Pielęgniarek/Pielęgniarzy/Położnych, prowadzących praktyki zawodowe, 

zatrudnionych w NZOZ, Przedsiębiorstwach Podmiotów Leczniczych, 

Żłobkach, Domach Pomocy Społecznej, Poradniach. 
 

Informacje zawierające: imię i nazwisko jubilatki, miejsce pracy wraz                           

z określeniem przypadającego w 2018 r. stażu pracy prosimy kierować listownie 

do Biura OIPiP w Elblągu (82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B), faxem: 

55 235 53 93 lub na adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl. 
 

Z góry dziękujemy za pomoc. 
 

 
Obowiązek aktualizacji danych 

 

Okręgowa Izba Pielegniarek i Położnych w Elblągu zgodnie z art. 11.2 pkt.5 ustawy                              
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U 2011, nr 174, poz.1038 ze 
zm.) oraz 19 ust. 2 i 3; art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1251 ze zm) przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych     
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą. 
Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do 
niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie 
danych określonych w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania. 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

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

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność 
leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do 

zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze OIPiP w Elblągu, pisemnie przesyłając 

informację na adres: 82-300 Elbląg ul. Morcinka 10 B lub e-mailem na adres: izbaelb@wp.pl 
 

Sekretarz ORPiP Zofia Kasprowicz 
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XXVII OKRĘGOWY ZJAZD  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 
ELBLĄG, 17.03.2018 r 
godz. 9.00  

                 Hotel „ELBLĄG” w Elblągu 



40 

 

 

FOTORELACJA Z KONFERENCJI 

 

   

    


