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

 pielęgniarek  i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okr ęgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 
Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

 

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

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

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

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

 

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

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

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

mgr Barbara KARDASZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     

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

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

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

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

Informujemy, iż z dniem 1 października 2015 r. powołano nowych  Konsultantów 
Wojewódzkich dla województwa warmińsko-mazurskiego  w następujących dziedzinach: 

 

Beatę BINEK   
na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego  

i położniczego, 
 

Teresę KOCBACH 
na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. 

 

Powołanym Paniom Konsultant składamy wyrazy najserdeczniejszych gratulacji wraz  
z życzeniami wielu sukcesów w życiu zawodowym i pomyślności w życiu osobistym. 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
Szanowni Państwo! 
 

Przekazujemy na Wasze ręce ostatni Biuletyn Informacyjny 
wydany w czasie trwania VI kadencji samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Spróbuję zatem w kilku zdaniach 
podsumować ostatnie cztery lata działalności. 
 

VI kadencja, to czas wielu zmian. Przede wszystkim                           
w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu. Wdrożono nowe 
ustawy: o zawodach pielęgniarki i położnej, o samorządzie zawodowym,                               
o działalności leczniczej, utworzono nowe rejestry podmiotów leczniczych, podmiotów 
kształcenia podyplomowego. Wprowadzono w życie wiele aktów wykonawczych.  
To informatyzacja systemów rozliczeniowych, dokumentacji medycznej.  
To zmiany, które wymuszają na nas ustawiczne dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe. Czasami są dla nas źródłem nieporozumień, frustracji, sporów.  
Tym trudniej o jednomyślność wśród członków samorządu, o skuteczną integrację 
 i wzajemne zrozumienie. 
 

W czasie tej kadencji podjęliśmy, jako samorząd, działania zmierzające do poprawy 
sytuacji zawodowej, zarówno dotyczącej warunków pracy jaki i płacy. Trwają 
ustalenia z zakresie „świadczeń koszykowych”, podpisano wspólnie  
z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych porozumienie  
z Ministrem Zdrowia, które mamy nadzieję, choć trochę poprawi warunki płacowe 
pielęgniarek i położnych. Trwa Kampania „Ostatni Dyżur” u świadamiająca 
społeczeństwu problem drastycznie zmniejszającej się liczby pielęgniarek  
i położnych. Naczelna Rada opublikowała Raport w sprawie zabezpieczenia 
społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, który budzi 
zainteresowanie organizacji zrzeszających pacjentów i ich rodziny, ale także osób 
odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w poszczególnych województwach, 
miastach, powiatach. 
 

Mijająca VI kadencja to czas intensywnej pracy, wymagający zaangażowania wielu 
osób, poświęcenia czasu, wysiłku, profesjonalizmu i umiejętności. To również czas 
wymagający wyrozumiałości, cierpliwości i życzliwości dla zrozumienia wszystkich 
problemów. 
 

Dlatego składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez ostatnie cztery lata 
włączali się w działalność okręgowej izby. Dziękuję członkom Okręgowej Rady, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu, Komisji 
Rewizyjnej i wszystkich Komisji Problemowych wspierających pracę Rady, Delegatom 
na Zjazd. Dziękuję pracownikom biura Okręgowej Izby. 
 

Dziękuję również wszystkim pozostałym członkom samorządu, którzy dzieląc się swoim 
doświadczeniem, wiedzą, pomysłami ubogacają nas wszystkich. 
Dziękuję tym, który rozumieją, że samorząd zawodowy, to My wszyscy, pielęgniarki, 
pielęgniarze, położne i swoją codzienną pracą, prezentowaną postawą dbają  
o wizerunek i szacunek dla naszego zawodu. 
(-) Halina Nowik 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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 AKTUALNOŚCI 
 

 
W dniu 23 września 2015 roku po wielotygodniowych rozmowach z Ministrem 
Zdrowia zakończyły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych, w wyniku których podpisano porozumienie pomiędzy: 
Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek 
i Położnych. 
Planowaną podwyżką zostały objęte pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
u świadczeniodawców posiadających zawarte umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wynagrodzenia dla 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w szpitalach, 
poradniach specjalistycznych, czy opiece długoterminowej nastąpi od dnia  
1 września 2015 roku, natomiast dla pielęgniarek i położnych realizujących 
świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zaplanowano wzrost 
stawki kapitacyjnej od dnia 1 stycznia 2016 roku. Porozumienie przewiduje 
wzrost wynagrodzenia średnio o 400 złotych brutto brutto przez 4 kolejne lata, 
łącznie 1600 złotych. 
Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu, który prezentujemy  
w dalszej części biuletynu. 
W trakcie prowadzonych rozmów i negocjacji, tuż przed zapowiedzianą na  
10 września manifestacją,  Minister Zdrowia ogłosił rozporządzenie z dnia  
8 września 2015r w sprawie  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej dotyczące wzrostu płac wybranej grupy pielęgniarek  
i położnych o 300 złotych. Nie znalazło ono akceptacji środowiska i osób 
reprezentujących pielęgniarki i położne. Stało się przyczyną wielu 
nieporozumień. Dopiero w dniu 14 października 2015r , wypełniając zapisy 
porozumienia, Minister Zdrowia wydał kolejne rozporządzenie zmieniające, 
określające gwarantowany średni wzrost płac na poziomie 4x 400 złotych.  
Zapis brutto brutto oznacza wzrost liczony łącznie z pochodnymi 
wynagrodzenia. 
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Okręgowej Izby wyjaśniamy, 
że porozumienie podpisane z Ministrem Zdrowia nie może dotyczyć osób 
wykonujących zawód pielęgniarki w jednostkach nie podlegających temu 
resortowi. 
W sprawie zmiany warunków wynagradzania osób zatrudnionych w placówkach 
innych niż finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia negocjacje trwają 
nadal. 

 
Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapewniające podwyżki  

pielęgniarkom i położnym 
 

W dniu 14.10.2015 r. Minister zdrowia Marian Zembala podpisał rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie  z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400). Najważniejsze zmiany 
dotyczą: 

• zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego 
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł; 

• zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego 
wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400); 

• wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych 
podwyżek po 2019 r.;  

• uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek  
i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  
 

SPRAWOZDANIE OKR ĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
Z WYBORÓW DELEGATÓW VII KADENCJI 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 listopada 2014 r. 
podjęła uchwałę Nr 271/VI/14 w sprawie powołania Okręgowej Komisji 
Wyborczej i przyjęcia regulaminu działania komisji. Skład Okręgowej Komisji 
Wyborczej stanowią członkowie  w liczbie 13 osób oraz przewodnicząca.  
Uchwałą Nr 316/VI/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  
z dnia 17 lutego 2015 r. zarządzono wybory delegatów VI kadencji na 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Ustalono 11 (jedenaście) Rejonów 
Wyborczych oraz określono liczbę mandatów w poszczególnych rejonach  
(1 delegat na 25 osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym) – 
ustalono terminy zebrań. 
 

Każdemu z członków Okręgowej Komisji Wyborczej powierzono 
odpowiedzialność za dany rejon oraz przeprowadzenie wyborów delegatów. 
W okresie od 15 maja 2015 r. do 11 czerwca 2015 r. wybory odbyły się we 
wszystkich rejonach. Zebrania wyborcze przebiegały bez zakłóceń. Członkowie 
Okręgowej Komisji Wyborczej odpowiedzialni za dany rejon wyborczy 
nadzorowali przebieg zebrań, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, 
wyjaśniali wątpliwości. W trakcie przebiegu zebrań wyborczych członkowie 
Okręgowej Komisji Wyborczej nie odnotowali żadnych przypadków naruszenia 
zasad wyborów, jak również do OKW nie wpłynęły skargi na nieprawidłowości                              
w przebiegu wyborów. 
 

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje Okręgową Radę Pielęgniarek  
i Położnych o zdecydowanie niskim procentowym udziale członków samorządu 
w zebraniach wyborczych. Wśród pielęgniarek i położnych widoczna jest 
niechęć do pracy społecznej poza pracą zawodową. Stwierdzenia, jakie dane 
nam było słyszeć –między innymi: „ Ty jesteś społecznikiem to idź na 
zebranie”, powodują zadanie pytania – Kto, jeśli nie my same ma zadbać  
o nasze wspólne sprawy zawodowe? Wiele (u) z nas ma oczekiwania, wręcz 
żądania, ale same (i) nie potrafimy poświęcić odrobiny swego czasu, wiedzy, 
doświadczenia, zaangażowania dla uzyskania wspólnego celu. 
 

Ogółem w zebraniach wyborczych uczestniczyło 11,71% członków samorządu 
– zdecydowanie niski procent. Frekwencja w poszczególnych rejonach 
kształtowała się od najniższej 6,32, w największym liczbowo rejonie, do 52,77 
w rejonie powyżej 70 uprawnionych.  
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 
 

Dziękuję koleżance Mirosławie Zgórskiej Przełożonej Szpitala we Fromborku 
za zmotywowanie do udziału w zebraniu, jak również dziękuję wszystkim 
pielęgniarkom i pielęgniarzom obecnym na zebraniu w rejonie Nr 9 za 
potraktowanie prawa wyborczego z poczuciem obowiązku – to w tym rejonie 
obecność była 52,77% uprawnionych. 
 

Naturalnie, że podziękowania należą się wszystkim, którzy poświęcili swój czas 
i byli obecni na zebraniach wyborczych dając wyraz zaufania do wybranych 
delegatów. 
 

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza 
ważność wyborów delegatów w liczbie 63 osób. 
Wybranym delegatom serdecznie gratuluję, dziękuję za pozytywne postawy, 
życząc siły, zapału i wytrwałości do podejmowania nowych wyzwań w pracy 
społecznej na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. 
VII Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbędzie się 24 października 2015 r. 
 

W załączeniu: 
1. Wykaz osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej. 
2. Harmonogram zebrań wyborczych. 
3. Frekwencja w rejonach wyborczych. 
4. Wykaz delegatów. 

Skład osobowy 
Okr ęgowej Komisji Wyborczej 

 

Przewodnicząca – Barbara KARDASZ 
 

Członkowie: 
 

1. Celina DZIUBA. 
2. Elżbieta FAŁKOWSKA. 
3. Justyna MIŁOSZ. 
4. Grażyna ONOSZKO-

PÓŁTORAK. 
5. Małgorzata UŚCINOWICZ. 
6. Mirosława ZGÓRSKA. 

7. Renata STEC-KANIECKA. 
8. Joanna SONEWEND. 
9. Wioletta BUDKO. 
10. Grażyna CHOIŃSKA. 
11. Jadwiga ARNDT. 
12. Bożena TYC. 
13. Halina NOWIK. 

 
 

 
Barbara Kardasz 

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

Wybory 2015 w rejonach wyborczych – frekwencja 
 

L.p Rejon 
wyborczy Nr 

Liczba 
mandatów 

Liczba 
uczestników 

% Uwagi 

1. 1 25 39 6,32  

2 2 6 20 12,42  

3 3 2 5 9,25  

4 4 7 14 8,13  

5 5 3 7 10,29  

6 6 7 20 12,12  

7 7 3 10 12,65  

8 8 1 3 9,09  

9 9 3 38 52,77  

10 10 3 9 11,84  

11 11 3 19 26,02  

 Uprawnionych 
członków 
OIPiP 1570 

Łączna 
liczba 
mandatów 
-63 

Łączna liczba 
uczestników 
zebrań 
wyborczych - 184 

Frekwencja 
ogółem 
11,71% 

 

 

 

Barbara Kardasz 

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

Harmonogram wyborów w rejonach wyborczych 

 
Rejon Wyborczy Data, miejsce Przedstawiciel OKW 

 
1 27.05.2015 r. godz. 12.30 

WSzZ Elbląg 
Grażyna  

Onoszko-Półtorak 
Celina Dziuba 

2 10.06.2015 r. 
godz. 14.00 

SPSZOZ Elbląg 

Grażyna Choińska 
Grażyna  

Onoszko-Półtorak 
3 09.06.2015 r. godz. 13.30 

PPL SZPITAL EL-VITA 
Elbląg 

Joanna Sonewend 
Celina Dziuba 

4 26.05.2015 r. 
godz. 14.00 

ESzS z Przychodnią 
SPZOZ Elbląg 

Grażyna Choińska 
Joanna Sonewend 

5 22.05.2015 r. godz. 14.00 
Szpital Powiatowy                  

w Pasłęku 

Małgorzata Uścinowicz 
Grażyna  

Onoszko-Półtorak 
6 02.06.2015 r. 

Godz. 14.00 
OIPiP Elbląg 

Celina Dziuba Grażyna  
Onoszko-Półtorak 

7 20.05.2015 r. godz. 14.oo 
Hospicjum Elbląskie 

Bożena Tyc 
Justyna Miłosz 

8 11.06.2015 r. godz. 14.00 
OIPiP Elbląg 

Jadwiga Arndt 
Elżbieta Fałkowska 

9 19.05.2015 r. godz. 13.00 
SPSPZOZ Frombork 

Mirosława Zgórska 
Justyna Miłosz 

10 15.05.2015 r. godz. 13.00 
PCM Braniewo 

Wioletta Budko 
Renata                      

Stec-Kaniecka 
11 18.05.2015 r. godz. 14.00 

PCM Braniewo 
Wioletta Budko 

Renata                      
Stec-Kaniecka 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

Wykaz delegatów VII kadencji 

L.p Nazwisko i Imię Rejon wyborczy Nr 

1. Arasimowicz-Warsza Beata 1 

2. Bili ńska Małgorzata 1 

3. Gasperska Magda 1 

4. Jowsa Janina Ewa 1 

5. Kabuła Katarzyna 1 

6. Kasprowicz Zofia 1 

7. Kubik Ewa 1 

8. Lewandowska Bożena 1 

9. Machura Bożena 1 

10. Malinowska Grażyna 1 

11. Murawska Regina 1 

12. Onoszko-Półtorak Grażyna 1 

13. Osmańska Elżbieta 1 

14. Raszeja Joanna 1 

15. Rzepczyńska Małgorzata 1 

16. Ruczyńska Krystyna 1 

17. Rutkowska Elżbieta 1 

18. Skoczeń Beata 1 

19. Słodkowska Jadwiga 1 

20. Świdnicka Ewa 1 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

21. Tomkiewicz Justyna 1 

22. Winiarczyk Elżbieta 1 

23. Wrońska Bożena 1 

24. Wysocka Bożena 1 

25. Zabłocka Danuta 1 

26. Fiedorowicz Krystyna 2 

27. Kardasz Barbara 2 

28. Nowosad Barbara 2 

29. Rzepczyńska Barbara 2 

30. Szatkowska Alina 2 

31. Zimnoch Regina 2 

32. Bera Lidia 3 

33. Sonewend Joanna 3 

34. Budziszewska Magdalena 4 

35. Choińska Grażyna 4 

36. Dziekańska Helena 4 

37. Goljanek Marzenna 
 

4 

38. Kaźmierczak Beata 4 

39. Rubaj Katarzyna 4 

40. Turczyk Dariusz 4 

41. Kowalczyk Regina 5 

42. Niedźwiedzka Barbara 5 

43. Uścinowicz Małgorzata 5 

44. Ciereszko Marzena 6 
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45. Dziuba Celina 6 

46. Fałkowska Elżbieta 6 

47. Kaśkiewicz Monika 6 

48. Marczyńska Małgorzata 6 

49. Najdek Ewa 6 

50. Nowik Halina 6 

51. Dudycz Elżbieta 7 

52. Kemska Zyta 7 

53. Tyc Bożena 7 

54. Arndt Jadwiga 8 

55. Krasińska Mariola 9 

56. Smusz Joanna 9 

57. Telus Mirosława 9 

58. Budko Wioletta 10 

59. Kusińska Jolanta 10 

60. Misiewicz Anna 10 

61. Mendalka Joanna Agnieszka 11 

62. Nadziejko Marian 
 

11 

63. Stec-Kaniecka Renata 11 

 

 

Barbara Kardasz 

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej 
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Jubileusz 40-lecia Szpitala Powiatowego  

w Braniewie 

 
 Powiatowy Szpital w Braniewie ma już 40 lat.  

Z całą pewnością jest on dla mieszkańców 
Braniewa i okolic przez  wszystkie lata swojego istnienia jedną                            
z ważniejszych jednostek w powiecie. Jubileusz 40-lecia powstania szpital 
zorganizowany przez władze powiatu oraz dyrekcję szpitala odbył się 22 lipca 
2015r i był doskonałą okazją do gratulacji oraz życzeń ale też do refleksji nad 
tym co było w przeszłości oraz do tego jak rysuje się przyszłość tej placówki. 

Na zaproszenie Starosty Braniewskiego pana Leszka Dziąga oraz Prezesa 
Zarządu  Powiatowego Centrum Medycznego Spółka zoo w Braniewie pana 
Jana Godowskiego przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu miał przyjemność uczestniczyć w tym uroczystym jubileuszu. 

Obchody rozpoczęły się Mszą św. W Bazylice Mniejszej pw. Św. Katarzyny   
w Braniewie a uroczysta Akademia odbyła się w pobliskim Braniewskim 
Centrum Kultury  

Była więc okazja by w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                
w Elblągu odczytać i złożyć na ręce pana Prezesa list gratulacyjny dla 
wszystkich pracowników szpital z wyrazami uznania dla trudu, wysiłku  
i poświęcenia wkładanego każdego dnia w opiekę i troskę o zdrowie pacjentów. 

Szczególne słowa uznania skierowane były do pań pielęgniarek i położnych, 
które dzięki swej determinacji  i staraniom służą fachową i profesjonalną 
pomocą mieszkańcom Braniewa i okolic a na ręce pani Przełożonej Janiny 
Ogińskiej z życzeniami wytrwałości, zapału i wszelkiej pomyślności przekazano 
wiązankę kwiatów. 

Głównym punktem uroczystość było wręczenie odznaczeń państwowych  
i wyróżnień za długoletnią pracę na rzecz szpitala, które wręczała 
Wicewojewoda Grażyna Kluge oraz Starosta Braniewski Leszek Dziąg. 
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Odznaczenia i wyróżnienia otrzymały między innymi nasze Koleżanki 
Pielęgniarki: 
 

Medal Złoty za długoletnią służbę otrzymały: 
- BARTCZAK ANNA 
- BANIEWICZ MARIA 
- CZARNOBAJ BOŻENA 
- DZIUGIEŁ JADWIGA 
- GACKA BOŻENA 
- GARUS BOŻENA 
- HABUDA GRAŻYNA ANNA 
- HOŁODIUK IRENA 
- KUSIŃSKA JOLANTA 
- MACURA ELŻBIETA 
- OBOLEWICZ TRZCIŃSKA BOŻENA MARIA                                                                 
- OGIŃSKA JANINA 
- POZARZYCKA BOŻENA 
- ROKICKA TERESA 
- SZAST IRENA 
 

Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymała: 
- WOŹNIAK RENATA 
 

Odznakę Honorową Ministra Zdrowia "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" 
otrzymała: 
- GUTOWSKA BARBARA 
 

Wyróżnienie z rąk Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga oraz Prezesa 
PCM Jana Godowskiego otrzymali również: 
- WIOLETTA BUDKO 
- HALINA DEMKOWICZ 
- GRAŻYNA LESIK 
- BARBARA SKOBEJKO 
- RENATA STEC KANIECKA 
 

Oficjalne uroczystości zakończył program artystyczny zdolnej braniewskiej 
młodzieży, która w przedstawionym kabarecie celnie sportretowała niełatwą 
codzienność współczesnej ochrony zdrowia i wywołała wśród obecnych wiele 
uśmiechu i radości. 

Elżbieta Fałkowska 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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KONFERENCJA „ OSTATNI DY ŻUR” - OLSZTYN 
 

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej, której celem było 
poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniu wynikającym  
z prognoz zmniejszania się liczby pielęgniarek i położnych  
w Polsce, w dniu 31 sierpnia 2015 r. ORP i P w Elblągu 
wspólnie z ORPiP  Regionu Warmii i Mazur były 
organizatorami konferencji pt. „Ostatni dyżur”. 

Głównym założeniem kampanii było zebranie podpisów pod petycją ( Recepta) 
kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań  
w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa  
w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 
Z prognoz dotyczących liczby pielęgniarek i położnych wynika, że za niespełna 
pięć lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. 
Konferencji przewodniczyła Maria Danielewicz -Przewodnicząca ORP i P  
z Olsztyna. 
Raport NRPiP  na temat zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia 
pielęgniarek i położnych ( w kraju  i lokalnie) ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zabezpieczenie w rejonach działania obu 
izb, przedstawiła Pani Halina Nowik – 
Przewodnicząca ORPiP w  Elblągu.  
Zaprezentowano również spoty przewodnie 
kampanii pt. „Opuszczony szpital oraz 
pielęgniarki i położne przez całe życie”, których 
celem było przedstawienie społeczeństwu 
problemów pielęgniarek i położnych oraz przybliżenie kampanii mediom.  
Konferencja odbyła sę z udziałem  przedstawicieli: 
NRPiP (Teresa Kuziara, Mariola Głowacka), OIL, OIA, Konsultantów  
w dziedzinach pielęgniarstwa oraz licznie przybyłych reprezentantów 
środowiska zawodowego.Swoją obecność potwierdzili :  
Posłowie( Elżbieta Gelert, Lidia Staroń, Iwona Arent, Zbigniew Babalski, 

Iwiński, Przedstawiciele Starostwa 
(Elbląg,  Bartoszyce, Działdowo),  
Dyrektorzy podmiotów leczniczych 
(Olsztyna, Elbląga, Działdowa, Iławy, 
Kętrzyna, Pasłęka, Mrągowa, Nowego 
Miasta, Lidzbarka Warmińskiego)  
a także przedstawiciele stowarzyszeń 
pacjentów. 
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Jak w tego typu konferencjach goście włączyli się do dyskusji, która przebiegała 
w tonie rozumienia problemu, w tonie zapewnień poparcia, ale też obaw, czy 
nurtujące problemy , dotyczące nas wszystkich będa mogły być zrealizowane  
i w jakim czasie ? 

 
                                                                            
 
                        
 
 
 
 
 

Dyskusja toczyła się również wokół polityki. 
Oto jedna z wypowiedzi; 
„ Jarosław Selim - … solidaryzuję się z wami. Receptę podpisałem. Wszystko  
o czym tu mówimy jest ważne. Warto przypomnieć, że dzisiaj jest dzień 
solidarności. Oczywiście usłyszymy tutaj wiele słów obiecujących. Kwestia 
ochrony zdrowia jest to sprawa wszystkich obywateli, bez względu na opcje 
polityczne.” 
 

„ Drogie pielęgniarki, nie brakuje wam empatii, uśmiechu,ciepła, ale brakuje 
wam „ zęba” odwagi, przebojowości. 
Proponuję wejdźcie we współpracę z organizacjami pacjentów. Pacjenci was 
wesprą – zyskacie więcej. 
Politycy są na krótko, Pacjenci są zawsze z wami.”  Tak mówił przedstawiciel 
pacjentów. 
 

Konferencja odbyła się z udziałem regionalnych mediów, które w godzinach 
popołudniowych i wieczornych po konferencji oraz następnych dniach 
wyemitowały relacje na antenach radia i telewizji. 

                                                                            Barbara Kardasz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
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MANIFESTACJA – WARSZAWA 10 WRZE ŚNIA 2015 R. 

Dnia 10 września 2015r. przed Sejmem RP zgromadziło się ponad 10 tysięcy 
pielęgniarek i położnych, aby walczyć o podwyżki i poprawę warunków pracy 
tej grupy zawodowej.  Z terenu elbląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w manifestacji wzięło 
udział 41 pielęgniarek z elbląskich 
szpitali: Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego, SPSZOZ Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II  
i Elbląskiego Szpitala 
Specjalistycznego z Przychodnią 

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

Pielęgniarki domagały się corocznego 
wzrostu pensji zasadniczej o 500 zł przez 
kolejne 3 lata oraz regulacji prawnych 
gwarantujących taki wzrost wynagrodzeń. 
Minister Zdrowia na spotkaniu  
z pielęgniarkami wysunął ofertę zawartą  
w słowach: Podwyżka po 400 zł, przez 4 
lata. Manifestacja zakończyła się 
ogłoszeniem ogólnopolskiego pogotowia 
strajkowego.  

 

Nadal czekamy na spełnienie obietnic Pana 
Ministra, choć już wiemy, że w projekcie 
Rozporządzenia kwota 400zł to kwota 
brutto brutto, a nie podwyżka pensji 
zasadniczej. 

Magdalena Budziszewska 
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PODZIĘKOWANIA 
 Minęła VI kadencja działalności samorządu zawodowego. Zakończyły 
działalność powołane przez zjazd wyborczy organy okręgowej izby i komisje 
problemowe. 
 W dniu 6 października 2015 o godzinie 13.00 w restauracji Hotelu Młyn 
w Elblągu zorganizowano uroczyste spotkanie 54 osób, dzięki którym nasz 
samorząd realizuje swoje ustawowe zadania. Dzięki tym osobom, które 
zechciały zaangażować się w codzienną żmudną pracę izby, funkcjonuje ona 
sprawnie i poprawnie. 
Członkowie organów i komisji to osoby, które rozumieją, że „izby” to my 
wszyscy. Bo przecież samorząd zawodowy to wszyscy, którzy wykonujemy 
zawód pielęgniarki i położnej. 
 Dlatego tym, którzy systematycznie poświęcają swój czas, wiedzę, 
umiejętności należą się szczególne podziękowania. Ich codzienna praca  
w izbach to ogrom opiniowanych projektów aktów prawnych, to wyznaczanie 
kierunków działań i realizacja ustalonych zadań.  

Praca na rzecz poprawy warunków pracy  
i płacy pielęgniarek i położnych.  
To rozpatrywanie spraw i skarg wnoszonych 
do rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
związanych z wykonywaniem zawodu,  
to prowadzenie spraw sądowych i orzekanie  
o przewinieniach zawodowych.  
To szkolenia, prewencja przewinień 

zawodowych. Dziesiątki i setki rozpatrzonych wniosków o zapomogi  
i dofinansowanie kształcenia. 
Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik wręczyła pisemne podziękowania  
i piękne róże zaproszonym na uroczysty obiad członkom naszej izby, którzy 
swoją „mrówczą” pracą i starannością wspierali działalność okręgowej rady 
przez ostatnie cztery lata. Podkreśliła, że należy docenić fakt, że pracują 
społecznie,  kosztem swojego wolnego czasu, czasem kosztem swoich rodzin  
i swojego odpoczynku. 

Halina Nowik 
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W nawiązaniu do wystąpienia Pani Iwony Hickiewicz Głównego Inspektora 
Pracy na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 
czerwca 2015 r. poniżej prezentujemy pismo o sygn.. GNP-306-023-82-1/15  
z dnia 14 września 2015 r. stanowiące odpowiedź na niniejsze pytania: 
1. Czy pracownik, który ma udzielony urlop szkoleniowy ma obowiązek być  

w pracy jeśli dyżur jest 12 godzinny, a w tym samym czasie odbywają się 
zajęcia dydaktyczne w ilości 6 godzin, czy powinien wracać na pozostałe  
6 godzin do pracy? 

2. Czy pracownik, który ma odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu 
krwiolecznictwa i jest skierowany i opłacone szkolenie przez pracodawcę 
ma uczestniczyć w ramach swojego urlopu wypoczynkowego? 
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KALENDARIUM  

 

3300..0066..22001155  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                     
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 

� uchwała Nr 335/VI/15 w sprawie wydania zaświadczenia o 
odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu 
pielęgniarki, łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat , 

� uchwała  Nr 336/VI/15  w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elbląg, 

� uchwała Nr 337/VI/15  w sprawie wydania nowego zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wpisanej do rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 338/VI/15 w sprawie wydania nowego zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wpisanej do rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 339/VI/15 w sprawie skierowania na odbycie 
przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 

� uchwała Nr 340/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elbląg, 

� uchwała Nr 341/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

� uchwała Nr 342/VI/15 w sprawie współorganizacji konferencji 
informacyjnej w ramach działań Kampanii Społecznej 
„OSTATNI DYŻUR”, 

0011..0077..22001155  rr ..  Okręgowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Pani Barbary 
Michniewicz przeprowadziła kontrolę działalności merytorycznej                        
i finansowo-księgowej OIPiP w Elblągu. 

0011..0077..22001155  rr ..  W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie,  
w którym uczestniczyli przedstawiciele NRPiP (halina Nowik, Joanna 
Walewander) oraz Pani Minister Urszula Augustyn i Sekretarz Stanu 
Beata Małecka –Libera. 

0022..0077..22001155  rr ..  Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem 
Elbląga Panem Witoldem Wróblewskim oraz Kierownikiem Referatu 
Zdrowia UM w Elblagu mgr Barbarą Dyrla. Spotkanie miało na celu 
omówienie zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek  
i położnych. Pani Halina Nowik przekazała Raport  opracowany przez 
NRPiP. 
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0066..0077..22001155  rr ..  Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotkaniu z Panem Starostą 
Braniewskim Panem Leszkiem Dziąg. Tematem spotkania było 
omówienie zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek  
i położnych. Pani Halina Nowik przekazała Raport  opracowany przez 
NRPiP. 

0099..0077..22001155  rr ..  Spotkanie Przewodniczącej ORPiP ze Starostą Elbląkim Maciejem 
Romanowskim, Wicestarostą Panem Zbigniewem Lichuszewskim oraz 
Prezesem Szpitala Powiatowego w Pasłęku mgr Teresą Cierachowską. 
Tematem spotkania było omówienie zabezpieczenia społeczeństwa                                  
w świadczenia pielęgniarek i położnych. Pani Halina Nowik przekazała 
Raport  opracowany przez NRPiP. 

1188..0088..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały: 

� uchwała Nr 172P/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

� uchwała Nr 173P/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 174P/VI/15 w sprawie wykreślenia pielęgniarki  
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 175P/VI/15 w sprawie wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i skreślenia z rejestru 
pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 176P/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 177P/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
okręgowej rady do prac w komisji konkursowej na stanowisko 
Ordynatora Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblagu. 

2255..0088..22001155  rr ..  Udział Przewodniczącej ORPiP w Elblągu Pani Haliny Nowik  
w posiedzeniu  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

3311..0088..22001155  rr ..  Organizacja we współpracy z OIPiP Regionu Warmii i Mazur  
w Olsztynie konferencji informacyjnej w ramach Kampanii Społecznej 
„OSTATNI DYŻUR”. Konferencja odbyła się w Hotelu „Park”  
w Olsztynie. 

0022..0099..22001155  rr ..  Udział Przewodniczącej ORPiP w Elblągu Pani Haliny Nowik  
w posiedzeniu  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

0088..0099..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały: 

� uchwała Nr 178P/VI/15 w sprawie wykreślenia pielęgniarki  
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 179P/VI/15 w sprawie wykreślenia pielęgniarki  
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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  � uchwała Nr 180P/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
OIPiP w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej zaliczającej 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo 
kardiologiczne”, 

� uchwała Nr 181P/VI/15 w sprawie refunacji kosztów wynajmu 
autokaru celem udziału w demonstracji w dniu 10 września 2015 
r. w Warszawie, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Elblągu. 

1100..0099..22001155  rr ..  Ogólnopolska manifestacja pielęgniarek i położnych przed Urzędem 
Rady Ministrów i Sejmem RP. 

1166..0099..22001155  rr ..  Pod przewodnictwem Pani mgr Justyny Tomkiewicz odbyło się 
posiedzenie Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. 
Komisja w trakcie obrad rozpatrzyła 60 podań dot. częściowej 
refundacji kosztów związanych z kształceniem podyplomowym. 

1177..0099..22001155  rr ..  Okręgowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Pani Barbary 
Michniewicz przeprowadziła kontrolę działalności finansowo-księgowej 
OIPiP w Elblągu. 

2244..0099..22001155  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały i stanowisko: 

� uchwała Nr 343/VI/15 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała  Nr 344/VI/15  w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej, 

� uchwała Nr 345/VI/15  w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 346/VI/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 216/VI/14  
z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ramowego 
programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania i zaliczania 
przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich  
6 lat, 

� uchwała Nr 347/VI/15 w sprawie wydania nowego zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wpisanej do rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 348/VI/15 w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 349/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu zawodowego do zaopiniowania sposobu podziału 
miesięcznie dodatkowych środków na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne zatrudnione  
w Szpitalu Powiatowym  Sp z o.o. w Pasłęku, 
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� uchwała Nr 350/VI/15 w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na 
Targowe Forum Konferencyjne dla Pielęgniarek i Położnych 
„Nowe rozwiązania, nowe technologie – środowisko pracy 
pielęgniarek i położnych”, 

� uchwała Nr 351/VI/15 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

� uchwała Nr 252/VI/15 w sprawie zakupu drukarek na potrzeby 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 353/VI/15 w sprawie przyznania nagród pieniężnych 
dla etatowych pracowników Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Elblągu, 

� Stanowisko w sprawie podziału miesięcznie dodatkowych 
środków na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez 
pielęgniarki i położne. 

2299..0099..22001155  rr ..  W siedzibie izby odbyło się posiedzenie organizacyjno-robocze 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

2299//3300..0099..  
22001155  rr ..  

Udział Przewodniczącej ORPiP w Elblągu Pani Haliny Nowik  
w posiedzeniu  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

0066..1100..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto jedną uchwałę: 

� uchwała Nr 182P/VI/ 15 w sprawie  wytypowania przedstawiciela 
samorządu zawodowego do zaopiniowania sposobu podziału 
miesięcznie dodatkowych środków na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki  zatrudnione w PPL 
„VITA-MED” w Elbl ągu. 

0066..1100..22001155  rr ..  Uroczyste zakończenie działalności organów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz komisji problemowych 
działających przy ORPiP. 

1122..1100..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

� uchwała Nr 183P/VI/15 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych, 

� uchwała Nr 184P/VI/15 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych, 

� uchwała Nr 185P/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac 
komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs specjalistyczny: 
„Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”  

          (program dla pielęgniarek i położnych), 
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GRATULACJE 

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

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
z okazji obchodzonych w roku 2015 jubileuszy pracy zawodowej  

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

pracy w zawodzie. 
 

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

 
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 

 
Alicja GRYZA – 40 lat pracy 

Joanna KAMIENOWSKA – 35 lat pracy 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TOL-VITA” Sp. Cywilna                          
w Tolkmicku 

Elżbieta ZBICIAK – 40 lat pracy 
 

 

� uchwała Nr 186P/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu zawodowego do zaopiniowania sposobu podziału 
miesięcznie dodatkowych środków na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki zatrudnione                             
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „WSPARCIE”              
w Elblągu, 

� uchwała Nr 187P/VI/15 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze  
podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

� uchwała Nr 188P/VI/15 w sprawie wyznaczenia osób 
upoważnionych do wydania opinii w przedmiocie podziału 
środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 189P/VI15 w sprawie wydania zaświadczenia                        
o prawie wykonywania zawodu. 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  
             NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO 
            W ELBLĄGU 

                   Szanowna Pani 
Halina Nowik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu 
OB.-1/7002-194/15 

 
Zwracam się do Pani Przewodniczacej z prośbą o pomoc w promocji uruchamianej od 1 
wrzesnia 2015 r. przez nasz Urząd usługi Asystenta Podatnika, dedykowanej dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą. 
 

Zgodnie z misją Administracji podatkowej prowadzimy obecnie działania promujące 
funkcjonowanie wyspecjalizowanego stanowiska ds. wsparcia podatnika-Asystenta 
podatnika.Celem tej usługi jest pomoc i ukierunkowanie mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze 
18 miesięcy jego funkcjonowania w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. 
Asystent podatnika będzie pomagał w pokonywaniu pojawiających się trudności związanych 
z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i gałęzi pokrewnych, w tym z zakresu 
ubezpieczeń społecznych. Jako wyspecjalizowane stanowisko ds. wsparcia podatnika, jest 
elementem obsługi bezpośredniej w obszarze front-office urzędu skarbowego, 
funkcjonującym zgodnie ze Standardami organizacji obsługi bezpośredniej w jednostkach 
Administracji Podatkowej. 
 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że 1 wrzesnia 2015 r. w naszym Urzędzie 
uruchomione zostaje Centrum Obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy 
będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także  
w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrum obsługi, oprócz spraw 
podatkowych będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. 
 

W centrum obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania  
i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach. 
 

Centrum ułatwi przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług 
Administracji podatkowej, Służby Celnej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw 
realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.: 

• złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od 
samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy, 

• złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). 
Na stanowiskach komputerowych w centrum obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu 
podatkowego Ministerstwa Finansów, ePUAPu itp. 
Jednoczesnie informujemy, że w Urzędzie Skarbowym w Elblagu od dnia 1 wrzesnia 2015 r, 
funkcje asystenta podatnika pełnić będą: 
- Pani Anna Godlewska, tel.(055) 611-56-44, email: anna.godlewska.as@wm.mofnet.gov.pl 
- Pan Dominik Wolski, tel (055) 611-57-38, email: dominik.wolski.as@wm.mofnet.gov.pl. 
 

z up.Naczelnika Urzedu Skarbowego w Elblagu 
Zastępca Naczelnika 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą” 
 

 Koleżance  
Jadwidze MARCINIAK                         

i Jej Najbliższym 
 

Wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci  

 

CÓRKI DAGMARY 
 

składają współpracownicy z Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Elblągu. 

 

 
 

„ Nie umiera ten, kto pozostaje w naszej pamięci” 
 
 

 
Pani Jolancie OCIECZEK 

 

Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

MEŻA 
 

 składają koleżanki  
z PPL „Jaśminowa” w Elblągu 

 
 
 
 

 
 

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

 
Pani Agnieszce RUKOWICZ 

 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

BRATA 
 

 składa Personel Pielęgniarski   
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
ZOZ we Fromborku 

 
 

 

 
 

 

„ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, 
zostaną po nich buty i telefon głuchy… ” 

ks. Jan Twardowski 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,                        
że w dniu 17 lipca 2015 r. odeszła                    

od nas nagle, nasza droga koleżanka               
i przyjaciółka 

 

Małgorzata BIELARCZYK 
Na zawsze pozostanie w naszej 

pamięci. 
 

Pogrążeni w żalu i smutku pracownicy 
Oddziału Neurologicznego                    
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                         
w Elblągu  
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„ Ten, kto ma Boga przed sobą  
jest mocniejszy od śmierci” 

ks.Mazzolari 
 

Pani Irenie KOZIOŁ 
 

Wyrazy głębokiego  współczucia                     
z powodu śmierci 

 

MĘŻA i MAMY 
 

 składa Personel Pielęgniarski   
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
ZOZ we Fromborku 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„ Umarłych wieczność trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”  

W. Szymborska 
 

Pani Jolancie WASZAK 
 

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

 

OJCA 
 

 składają  koleżanki z Oddziału 
Pediatrycznego i Niemowlęcego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                
w Elblągu 

 

 

 
 
 

„ Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień” 
 

 

Pani  
Violetcie  

KŁOS-ŻUBERTOWSKIEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

CÓRKI  
 

składa Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 

Pani Grażynie GNIOTEK 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

OJCA 
 

składają  koleżanki z Oddziału 
Pediatrycznego i Niemowlęcego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                
w Elblągu 
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POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 „ Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
 bo zostawili ślady w naszych sercach ” 

 
 

Pani Renacie ROGUSKIEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

OJCA 
 

składają współpracownicy z Oddziału 
Pediatrycznegi SPSZOZ Szpital 

Miejski im. Jana Pawła II   
w Elblągu. 

 

  

 
 

 

„ Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi 
także szacunek – i na swój sposób onieśmiela ” 

Jan Paweł II 
 

 

Pani Jadwidze GÓRNEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składają współpracownicy z Oddziału 
Pediatrycznegi SPSZOZ Szpital 

Miejski im. Jana Pawła II   
w Elblągu. 

 
 

 
 

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

 

Pani Krystynie FIEDOROWICZ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                 
z powodu śmierci 

 

OJCA 
 

składają: Dyrektor ds.Pielęgniarstwa 
 oraz Pielęgniarki i Położne 

Oddziałowe   
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Miejski  

im. Jana Pawła II  w Elblągu. 
  

 

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
 i sercach naszych… ” 

 
 

Pani Anetcie MYSŁOWSKIEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

TEŚCIOWEJ 
 
składają współpracownicy z Oddziału 

Położniczo-Ginekologicznego 
SPSZOZ Szpital Miejski 

 im. Jana Pawła II   
w Elblągu. 
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POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
 i sercach naszych… ” 

 
 

Pani Marzenie ŁYKOWSKIEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 
składają współpracownicy z Oddziału 

Położniczo-Ginekologicznego 
SPSZOZ Szpital Miejski 

 im. Jana Pawła II   
w Elblągu. 

 
 

 
 

„ Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,  
a wspomnień nam nikt nie odbierze. 

Zawsze będą z nami… ” 
 

Pani Krystynie FIEDOROWICZ 
 

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają Pielęgniarki  
 Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

 SPSZOZ Szpital Miejski 
 im. Jana Pawła II   

w Elblągu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„ Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje… ” 
 

 
 

 

Pani Mirosławie MIKULSKIEJ 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składają koleżanki  
z „SZKOL-MED” Nowik, 

Najdek,Bajczyk i Wspólnicy  
Sp.Jawna w Elblągu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
 i sercach naszych… ” 

 
 

Pani Jolancie JAKUBÓW 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 
TATY 

 
składa Okręgowa Rada  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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