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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.redakcja@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 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. 15.00 – 16.00 
 

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, Członkowie: Barbara 
Kardasz, Monika Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Szanowne Panie i Panowie! 

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne! 
 

 Rok 2015 upłynął nam pod znakiem nadziei na 
poprawę naszej sytuacji zawodowej, zarówno w kwestii 
płac, ale też ogólnie pojętych warunków pracy. 

 
Podjęto szereg działań o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Podpisano 
Porozumienie z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Zdawać by się mogło, że 
już tak blisko jest do osiągnięcia sukcesu. Tymczasem częściowe spełnienie 
wysuwanych roszczeń nie dało zadowolenia. Skrzywdziło ogromną część 
pielęgniarek, które nie zostały objęte nawet minimalnym wzrostem płac. Po raz 
kolejny pogłębił się konflikt wewnątrz naszej grupy zawodowej, wzajemne 
obwinianie, niezadowolenie i niezrozumienie. 
 
Nowo wybrany  Rząd RP i Minister Zdrowia obiecuje realizację składanych 
przez poprzedników obietnic w zakresie wzrostu wynagrodzeń, ale uprzedza 
jednocześnie o trudnościach  finansowych. 
Zatem co nas czeka w nadchodzącym roku? Odrobina podwyżki i oczekiwanie 
na kolejne zmiany. Rozmowy, debaty, pisma, być może znów protesty? Na pewno 
dużo pracy. Potrzebna nam będzie nadzieja i wiara, że może być lepiej,                       
a  nade wszystko jednomyślność i wzajemne wsparcie. 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim Państwu aby świąteczny czas upłynął bez 
pośpiechu i zmartwień. 
 
Aby Święta były niezapomnianym, radosnym spotkaniem 
z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi Państwu osobami. 
 
Nadchodzący zaś Nowy  2016 Rok niech będzie czasem 
realizacji najśmielszych marzeń i  osobistych zamierzeń, 
spełnianych w zdrowiu i życzliwej atmosferze. 
 
 
 
 
Halina Nowik 
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu 
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AKTUALNOŚCI 
 

 
Porozumienie podpisane z poprzednim ministrem musi być realizowane,                          
ale mamy problem z finansowaniem zobowiązań – poinformował minister 
zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia                 
1 grudnia br. Minister podkreślił, że spotkał się już w tej sprawie                                    
z przedstawicielami NRPiP i OZZPiP, planowane są też kolejne konsultacje. 
 
Podczas trwającego ponad 3 godziny posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 
minister Konstanty Radziwiłł przedstawił informację o kierunkach planowanych 
działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 
2015-2019. Wśród zagadnień, jakimi Ministerstwo Zdrowia zajmie się                          
w pierwszej kolejności znalazły się kwestie dotyczące sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych oraz problem braku kadry medycznej, szczególnie 
pielęgniarek. Minister Radziwiłł poinformował członków sejmowej komisji 
zdrowia, ze obecnie prowadzone są analizy jaki sposób będzie w polskich 
warunkach najefektywniejszy, wskazał przy tym dwa rozwiązania, które są 
obecnie brane pod uwagę, czyli realna wycena świadczeń i ustawowe zapisanie 
minimalnej kwoty wynagrodzenia. Podkreślił przy tym, że problem jest szerszy                  
i dotyczy także innych zawodów, nie tylko pielęgniarek, położnych i lekarzy.   
A jego rozwiązanie, jak się wyraził „jest konieczne”. 
 
Minister zdrowia  podkreślił także, że większej uwagi ze strony resortu wymaga 
system kształcenia przed i podyplomowego lekarzy, położnych i pielęgniarek. 
Jak zapowiedział: „Po szybkiej analizie zmierzamy do przywrócenia stażu 
podyplomowego. Wydaje się, że do przyzwoitego kształcenia lekarza i lekarza 
dentysty potrzebne jest utrzymanie stażu podyplomowego, którego jakość musi 
być modyfikowana, podnoszona”. Nie doprecyzował, czy ten wymóg będzie 
także dotyczył pielęgniarek. 
 
„Jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską i położniczą, mamy sytuację naprawdę 
dramatyczną”, mówił minister zdrowia cytując Raport NRPiP, nie sprecyzował 
jednak, jaki pomysł ma Ministerstwo Zdrowia na poprawę sytuacji. Jedynie 
zadeklarował, że  „tu trzeba zrobić coś wielkiego”. 
 
Minister Radziwiłł podtrzymał także wyborczą deklarację dotyczącą likwidacji 
NFZ i powrotu do finansowania systemu opieki zdrowotnej bezpośrednio                     
z budżetu państwa. Zaznaczył jednak, że będzie to następowało stopniowo, by 
„nie nadszarpnąć relacji między płatnikiem a świadczeniodawcą”. 

(Żródło NIPiP) 
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AKTUALNOŚCI 

 
Pielęgniarki i położne, od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze swoimi 

kwalifikacjami b ędą mogły samodzielnie ordynować określone leki, 
wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, oraz wystawiać na nie recepty. 
 

10 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
października 2015 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych                      
w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 1739). Natomiast w dniu 28 października 2015 roku 
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez 
pielęgniarki i położne. 
 
Powyższe rozporządzenia umożliwi ą pielęgniarkom i położnym od 1 stycznia 
2016 roku wykonywanie nowych zadań zgodnie z uprawnieniami nadanymi 
przez art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki                          
i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.) 
 
Zgodnie z wykazem ustalonym w rozporządzeniu pielęgniarki, posiadające tytuł 
magistra pielęgniarstwa i położne z tytułem magistra położnictwa, oraz 
pielęgniarki, położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą 
samodzielnie ordynować określone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wystawiać na nie recepty. Mogą 
także wystawiać skierowanie na wykonanie badań diagnostycznych. Natomiast 
pielęgniarki, położne posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo będą miały prawo 
wystawiania recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, zgodnie                      
z zaleceniami lekarza. 
 
Z ustawowych uprawnień będą mogły skorzystać pielęgniarki i położne, które 
ukończą kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowania leków i wypisywania 
recept dla pielęgniarek i położnych. Obowiązek ukończenia tego kursu nie 
dotyczy pielęgniarek i położnych, które w kształceniu zawodowym na studiach 
lub w ramach kształcenia na specjalizacjach nabyły wiedzę objętą takim kursem. 
Kursy specjalistyczne przygotowujące pielęgniarki i położne do nowych zadań, 
będą realizowane w ramach pozyskanych funduszy ze środków europejskich. 
Ministerstwo Zdrowia obecnie ogłosiło konkurs na ich realizację, a pierwsze 
szkolenia rozpoczną się w I kwartale 2016 roku. 
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AKTUALNOŚCI 

Na podstawie informacji z Ministerstwa Zdrowia projekt programu kształcenia 
przewiduje, że kursy będą trwały: 

 
− 45 godzin – dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do wypisywania 

recept na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji 
zleceń lekarskich, 

− 65 godzin – dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do samodzielnej 
ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 
oraz wystawiania na nie recept lub zleceń. 

Od roku akademickiego 2016/2017 programy kształcenia zawodowego na 
studiach na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą zawierały treści 
związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi, co oznacza, że absolwenci 
objęci tymi programami nie będą musieli kończyć kursów specjalistycznych                    
w tym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych                            
i wykazu badań diagnostycznych  

 

Opracowała 

Jolanta Kubajka-Piotrowska 

Dział merytoryczny w biurze NIPiP 
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AKTUALNOŚCI 

 
Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

 
W dniu 19 października 2015 w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację 
ustawy z 11 września 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi: 
 

1. uznania działalności dydaktycznej za wykonywanie zawodu 
pielęgniarki/położnej, w przypadku nauczania również innych zawodów 
medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału 
pielęgniarki lub położnej; 
 

2. wliczenia czasu trwania przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej do okresu wykonywania zawodu; 

 
3. skrócenia czasu trwania stażu adaptacyjnego cudzoziemcom z dwunastu 

miesięcy do sześciu miesięcy; 
 

4. obowiązku wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej przez szkoły a nie pielęgniarki medycyny szkolnej; 

 
5. likwidacji wymogu posiadania 2 letniego stażu przed rozpoczęciem 

wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako 
indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka; 

 
6. nadaje pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty                         

w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na 
niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. 
 

Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje przepisy ustawy umożliwiające 
zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych na specjalizacjach 
dofinansowywanych ze środków publicznych. 
 
Nowelizacja weszła w życie 3 listopada 2015 r. z wyjątkiem  art. 2, który 
wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 
 
Opracowała: 
Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
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VII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY  

ZJAZD OKRĘGOWEJ IZBY  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  

ELBLĄG, 24.10. 2015 r 
 

 W dniu 24 października 2015 roku w Hotelu „ELBLĄG” odbył się 
VII Zjazd Sprawozdawczo  - Wyborczy Delegatów Okręgowej Izby 
Pielęgniareki Położnych w Elblągu. 
 Uroczystego otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VI kadencji – Halina Nowik. W swoim 
wystąpieniu podkreśliła fakt, że VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy jest 
zjazdem nadzwyczajnym z uwagi na obowiązujący ustawowy tryb zwołania 
zjazdu oraz na ogłoszone na dzień następny wybory parlamentarne. 
Konieczność zachowania ciszy wyborczej spowodowała, że obrady zjazdu 
delegatów odbywały się bez tradycyjnego udziału gości w osobach 
przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, polityków, dyrektorów 
podmiotów leczniczych. 
Przewodnicząca Halina Nowik w krótkim przemówieniu omówiła aktualną 
sytuację zawodową pielęgniarek i położnych oraz toczące się prace na rzecz 
poprawy warunków pracy i płacy członków naszego samorządu.  Nawiązała do 
trwającej kampanii społecznej „Ostatni Dyżur” wskazując na konieczność 
aktywnego włączenia się w akcję, która ma między innymi budować 
zrozumienie i poparcie społeczne dla naszych roszczeń. 
 

 Nad prawidłowym przebiegiem dalszej części obrad Zjazdu czuwał 
Radca Prawny Lech Trawczyński. 
 

W głosowaniu jawnym wybrano Asesorów w osobach: Zyta Kemska, Mariola 
Krasińska, Regina Kowalczyk. 
 

Następnie wybrano Prezydium Zjazdu w skład, którego powołano: 
Przewodnicząca – Regina Zimnoch 
Sekretarz – Barbara Kardasz 
Członkowie: 
Elżbieta Fałkowska, 
Zyta Kemska 
 

Wybrano Komisje Zjazdowe: 
1. Komisję Mandatową w składzie: 
 Przewodnicząca – Małgorzata Uścinowicz 
 Członek: Bożena Tyc 
2. Komisję Uchwał i Wniosków: 
 Przewodnicząca – Magdalena Budziszewska 
 Członek: Elżbieta Dudycz 
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3. Komisję Wyborczą: 
 Przewodnicząca – Wioletta Budko 
 Członkowie: 
 Zofia Kasprowicz 
 Jolanta Kusińska 
4. Komisję Skrutacyjną: 
 Przewodnicząca – Joanna Smusz 
 Członkowie: 
 Ewa Najdek 
 Krystyna Ruczyńska 
 Mirosława Telus 
 

 Przewodnicząca Komisji Mandatowej po sprawdzeniu obecności 
Delegatów ogłosiła, że w obradach uczestniczy 90% Delegatów uprawnionych 
do głosowania co oznacza, iż Zjazd jest prawomocny i może podejmować 
uchwały. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do przedstawienia 
sprawozdań z działalności organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                  
w okresie VI kadencji. 
 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przewodniczący organów samorządu 
zaprezentowali sprawozdania z działalności za okres VI kadencji. 
Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik jako pierwsza  przedstawiła 
sprawozdanie kadencyjne z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek                             
i Położnych w Elblągu oraz z realizacji budżetu Okręgowej Izby. 
Następnie Pani Regina Zimnoch przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                                
i Położnych w Elblągu. 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Zofia Kasprowicz 
odczytała sprawozdanie z działalności za okres VI kadencji Okręgowego Sądu. 
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
Jaustyna Tomkiewicz – wiceprzewodnicząca Komisji. 
Wszystkie prezentowane sprawozdania zostały bez zastrzeżeń zatwierdzone 
przez Delegatów zgromadzonych na Zjeździe. Podjęto w tej sprawie stosowne 
uchwały. 
Kolejną uchwałą przyjętą przez Zjazd była Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych za okres VI kadencji. 
Na tym zakończono podsumowanie pracy samorządu w latach 2011 – 2015. 
 

 Druga część obrad Zjazdu dotyczyła ustalenie liczby członków organów 
powołanych na czas pracy w VII kadencji, oraz wyborów przewodniczących                   
i członków tych organów. 
 Wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna, 
zgodnie z obowiązującym Regulaminem i pod nadzorem Radcy Prawnego. 
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 W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Przewodniczącego/ej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Wskazano trzech kandydatów na to stanowisko: 
1. Budziszewską Magdalenę, 
2. Nadziejko Mariana, 
3. Nowik Halinę. 
W kolejności alfabetycznej, kandydaci prezentowali swój dorobek zawodowy                  
i dotychczasowe osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu oraz przedstawiali 
swój plan działań na przyszłość. 
Odpowiadali również na liczne pytania zadawane przez Delegatów.                                
Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi przystąpiono do tajnego głosowania. 
Na stanowisko Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu,  w pierwszej turze głosowania, wybrano: 
Halinę Nowik. 
 

Na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
kandydowała  jedna osoba.  W drodze głosowania,  jednogłośnie, do pełnienia 
funkcji Okr ęgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu powołano: 
Reginę Zimnoch. 
 

Również jedną kandydaturę przyjęto na stanowisko Przewodniczącej 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Po krótkiej prezentacji 
dotychczasowej pracy samorządowej przystąpiono do głosowania. 
Do pełnienia funkcji Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu powołano: 
Bożenę Machurę. 
 

Do wyborów Przewodniczącego/ej Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjęto 
dwie kandydatury: 
1. Raszeja Joanna 
2. Tomkiewicz Justyna 
Po przedstawieniu sylwetek obu kandydatek przystąpiono do głosowania. 
Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej Przewodniczącą Okr ęgowej 
Komisji Rewizyjnej  została: 
Justyna Tomkiewicz. 
 

W sprawie powołania do pełnienia funkcji przewodniczących organów 
Okręgowy Zjazd przyjął stosowne uchwały. 
 

W dalszej części obrad, również w trybie Regulaminu Wyborczego, ustalono 
skład Okr ęgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Członkami Rady zostali: 
1. Dziuba Celina 
2. Fałkowska Elżbieta 
3. Kasprowicz Zofia 
4. Kaśkiewicz Monika 
5. Kemska Zyta 
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6. Krasińska Mariola 
7. Lewandowska Bożena 
8. Onoszko-Półtorak Grażyna 
9. Słodkowska Jadwiga 
10. Sonewend Joanna 
11. Turczyk Dariusz 
12. Tyc Bożena 
13. Uścinowicz Małgorzata 
14. Winiarczyk El żbieta 
15. Wrońska Bożena 
16. Wysocka Bożena 
 

Kolejno przystąpiono do dokonania  wyboru Zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W drodze głosowania powołano 
Zastępców Rzecznika w osobach: 
1. Arasimowicz-Warsza Beata 
2. Bili ńska Małgorzata 
3. Dudycz Elżbieta 
4. Dziekańska Helena 
5. Kubik Ewa 
 

Następnie Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory członków Okręgowego 
Sądu. 
Członkami Okr ęgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zostali: 
1. Choińska Grażyna 
2. Kabuła Katarzyna 
3. Marczyńska Małgorzata 
4. Mendalka Joanna 
5. Osmańska Elżbieta 
6. Skoczeń Beata 
7. Zabłocka Danuta 
 

Spośród Delegatów dokonano również wyboru członków Okr ęgowej Komisji 
Rewizyjnej  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, osobach: 
1. Budziszewska Magdalena 
2. Kardasz Barbara 
3. Nadziejko Marian 
4. Raszeja Joanna 
5. Świdnicka Ewa 

 

W czasie Zjazdu wybrano także osoby, które będą reprezentowały Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w czasie obrad Krajowego Zjazdu. 
Delegatami na VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zostały: 
1. Nowik Halina 
2. Zimnoch Regina 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 2045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2015 r.                       
w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 2040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 2032 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                           
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu 
oraz oznakowania suplementów diety 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 2027 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                          
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego      

Dz.U. 2015 r. poz. 2018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.                        
w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu 
ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 2017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.                       
w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych 
Dz.U. 2015 r. poz. 2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                         
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych                                    
w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-
ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach 
występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń 
położniczych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1997 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                        
w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.               
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                            
w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października                    
2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.                        
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz 
warunków ich realizacji 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                        
w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1952 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.                 
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych 
weterynaryjnych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1951 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                        
w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, 
dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 
 
Dz.U. 2015 r. poz. 1950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca 
Przeszczepu” 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do 
poszczególnych kategorii dostępności 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                            
w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane 
zakresy świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1947 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1918 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
medycznych oraz niektórych innych ustaw 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1916 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1889 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.                    
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1887 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy                    
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2015 r. poz. 1867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.                 
w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru 
dokumentu zawierającego te informacje 
Dz.U. 2015 r. poz. 1819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.                     
w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które 
mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po 
uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
uzdrowiskowego 
Dz.U. 2015 r. poz. 1752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r.                 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku 
komórek rozrodczych i zarodków 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r.                
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka 
medycznie wspomaganej prokreacji 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1748 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r.                  
w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium 
komórek rozrodczych i zarodków 
Dz.U. 2015 r. poz. 1747 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r.                       
w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 
 
Dz.U. 2015 r. poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.                   
w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października                       
2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i 
wykazu badań diagnostycznych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.                
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku 
medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r.                   
w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu 
dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek 
rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych                    
w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1697 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1658 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r.                
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej 
Dz.U. 2015 r. poz. 1640 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r.                      
w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem 
 

Dz.U. 2015 r. poz. 1495 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE 
WIDZISZ - REAGUJ 

 
Elżbieta Fałkowska 

 
 

Rozpoczął się już miesiąc grudzień i większość z nas myśli już                                
o Świętach Bożego Narodzenia. 

 
Przedświąteczny czas sprzyja przekazywaniu sobie nawzajem  miłych 

życzeń, sprawia, że staramy się być dla siebie lepsi, milsi i bardziej 
wyrozumiali. Mamy też chęci obdarowywania innych prezentami. Jest więc 
okazja by w tym przedświątecznym czasie obdarować innych najcenniejszymi 
prezentami jakimi są wyrozumiałość, empatia i przede wszystkim wrażliwość. 
Te przymioty charakteru są szczególnie ważne wobec tych, którzy na co dzień 
ich nie doświadczają a są nimi ofiary przemocy.  

 
10 lat temu 19-ty listopada stał się Międzynarodowym Dniem 

Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W tym dniu 
zawiązała się Międzynarodowa Koalicja do której 
przystąpiło 125 krajów z  całego świata by stworzyć 
skuteczny program do walki z przemocą wobec dzieci. 
W strukturach tej koalicji działa ok  700 organizacji 
pozarządowych inicjujących światowe, krajowe oraz 
lokalne akcje postulujące do rządów swoich krajów by 

skutecznie przeciwdziałać haniebnemu zjawisku przemocy wobec dzieci. Polska 
ma w Fundacji również swoich przedstawicieli a są nimi między innymi 
Fundacja Dzieci Niczyje, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej 
w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci. 

 
 Każdego dnia tysiące z nich staje się ofiarami przemocy fizycznej, 

psychicznej, seksualnej a także wykorzystywania komercyjnego jakim są 
przymusowa praca, żebractwo, prostytucja. W Polsce skala tego zjawiska jest 
również niepokojąca a dotyczy w głównej mierze przemocy w rodzinie.  

 
W latach 2003-2010 zarejestrowano 4-krotny wzrost liczby dzieci wobec 

których stosowano przemoc. Dzieci te doświadczały naruszania nietykalności 
cielesnej, wykorzystania seksualnego także dręczenia psychicznego. 

 
Niepodważalną jest zatem teza ,że walka z przemocą wobec dzieci to 

zadanie dla nas wszystkich.  
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WARTO WIEDZIEĆ 
 
Symboliczny dzień 19-listopada  jest doskonałym momentem do refleksji 

czy my osobiście mamy wpływ na ograniczenie przemocy w naszym otoczeniu. 
Bardzo istotna jest świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów w tym 
pracowników ochrony zdrowia. Bycie świadomym obserwatorem tego co dzieje 
się wokół nas oraz dawanie sygnałów, że jest się wrażliwym na wszelkie 
przejawy przemocy w znaczny stopniu może ją ograniczyć.  

 
Drugi ważny dzień to 2-gi październik i choć już dawno minął to 

pamiętajmy o jego symbolicznym znaczeniu bo jest to Międzynarodowy Dzień 
Bez Przemocy. W tym dniu organizacje społeczne za pośrednictwem mediów 
organizują liczne akcje oraz kampanie by uwrażliwi ć społeczeństwo na wszelkie 
przejawy przemocy. Wrażliwość to cecha, która powinna towarzyszyć nam 
każdego dnia, szczególnie nam pielęgniarkom i położnym. Dołączmy zatem do 
tej cechy swój profesjonalizm i empatię i obdarujmy nimi tych którzy tego od 
nas oczekują. 

Tekst w zamierzeniu jest początkiem cyklu artykułów na temat przemocy. 
W kolejnych biuletynach zamierzamy przedstawiać podstawy teoretyczne                       
i diagnozy problemu, instrukcje postępowania w przypadku przemocy                              
w rodzinie dla pracowników ochrony zdrowia oraz programy przeciwdziałania 
przemocy  w rodzinie prowadzone na terenie Elbląga i okollic. 

 
            Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas kiedy 
milkną  spory a gości dużo szczęścia i miłości. Życzę by w tych dniach nie 
zabrakło nikomu ciepła rodzinnej atmosfery. Życzę wszystkim wiele radości                 
i wrażliwości, by spełniało się w każdym z nas całe dobro Świąt, którym                          
z radością podzielimy się z innymi.  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

OPINIE PRAWNA  
w sprawie realizacji zleceń lekarskich w Domu Pomocy Społecznej 

 
 W myśl art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia 
w domu pomocy społecznej ma osoba wymagająca całodobowej opieki                        
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom pomocy społecznej świadczy 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających                                         
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej 
„mieszkańcami domu” /art. 55 ust.1 ustawy/. Rozwinięcie przywołanych wyżej 
usług znalazło się w § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, 
zgodnie z którym  
Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi: 
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: 
a) miejsce zamieszkania, 
b) wyżywienie, 
c) odzież i obuwie, 
d) utrzymanie czystości; 
2) opiekuńcze, polegające na: 
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
b) pielęgnacji, 
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 
3) wspomagające, polegające na: 
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, 
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną                           
i społecznością lokalną, 
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego 
możliwości, 
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, 
szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki 
do takiego usamodzielnienia, 
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h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych                             
i przedmiotów wartościowych, 
i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu 
wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie 
nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą” , 
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu 
mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, 
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. 
2.Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza usługami, 
o których mowa w ust. 1, w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia: 

• pobieranie nauki; 
• uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych; 
• naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe. 

 
 W żadnym miejscu ustawodawca nie zastrzegł, w ramach kompetencji 
domów pomocy społecznej udzielania świadczeń zdrowotnych uregulowanych 
w ustawie o działalności leczniczej, co więcej w par. 16 ust. 5 Zarządzenia Nr 
69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 
2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów                       
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka 
zdrowotna, czytamy:  
„Sprawowanie przez pielęgniarkę POZ opieki nad zadeklarowanymi 
świadczeniobiorcami przebywającymi w domu pomocy społecznej (DPS) 
obejmuje: 
1) współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny 
DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców; 
2) edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych 
planami opieki; 
3) realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających                    
z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich”. Zapis ten jednoznacznie 
wskazuje na osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczeń zdrowotnych 
osobom przebywającym w domu pomocy społecznej.  
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W kwestii pytania odnośnie umieszczenia w zakresie obowiązków pielęgniarki 
DPS czynności pielęgnacyjno – leczniczych i leczniczych wynikających                             
z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich wskazuję, iż, konsekwencją 
umieszczenia tych czynności w zakresie obowiązków jest przyjecie, iż 
otrzymywane wynagrodzenie wypłacane jest również za wykonywanie tych 
czynności. Założenie takie powoduje, iż w ramach tych samych czynności 
dochodzi do podwójnie opłaconego świadczenia, z jednej strony przez DPS 
względem zatrudnionej tam pielęgniarki, z drugiej z strony przez NFZ 
względem pielęgniarki w ramach kapitacyjnej stawki rocznej za gotowość /§ 10 
Zarządzenia Prezesa NFZ/.   
 
 Mając na uwadze źródło finansowania obu tych działalności, ich 
odmienny charakter oraz funkcję jaka została im powierzona nie uważam za 
zasadne powierzenie przez kierownictwo DPS zatrudnionym tam pielęgniarkom 
dodatkowych obowiązków, leżących w gestii pielęgniarki POZ.   
 
  

mgr Wioletta Cichosz 
 

Radca Prawny 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 



22 

 

 

KALENDARIUM  

 

0066..1100..22001155  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalno-
Bytowej pod Przewodnictwem Pani Bożeny Tyc.  
Rozpatrzono 2 podania, przyznając zapomogi losowe w łącznej 
wysokości 2000 zł. 
 

1122..1100..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium ORPiP 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 w 
komisji egzaminacyjnej zaliczającej kurs specjalistyczny 
”Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” 
(program dla pielęgniarek i położnych) 

 

� 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 NZOZ  
„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 wydawania opinii w przedmiocie podziału 
środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 

 

� uchwała Nr 189P/VI/15 w sprawie wydania zaświadczenia   
o prawie wykonywania zawodu. 
 

1166..1100..22001155  rr ..  Pod przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz odbyło się posiedzenie 
Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. Komisja w trakcie 
obrad rozpatrzyła 24 podania dot. częściowej refundacji kosztów 
związanych z kształceniem podyplomowym. 
 

2200..1100..22001155  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalno-
Bytowej pod Przewodnictwem Pani Bożeny Tyc.  
Rozpatrzono 2 podania, przyznając zapomogi losowe w łącznej 
wysokości 2000 zł. 
 

2244..1100..22001155  rr ..  W dniu 24 października 2015 r. odbył się VII Sprawozdawczo-
Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
Uchwała Nr 1/VII/15 w sprawie przyjęcia porządku obrad VII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu, 
Uchwała Nr 2/VII/15 w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz 
Komisji Zjazdowych VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Uchwała Nr 3/VII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu za okres VI 
kadencji, 
Uchwała Nr 4/VII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za okres VI kadencji, 
Uchwała Nr 5/VII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za okres VI 
kadencji, 
Uchwała Nr 6/VII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu za okres VI kadencji, 
Uchwała Nr 7/VII/15 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Uchwała Nr 8/VII/15 w sprawie liczby członków organów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Uchwała Nr 9/VII/15 w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Uchwała Nr 10/VII/15 w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, 
Uchwała Nr 11/VII/15 w sprawie wyboru Przewodniczącej 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Uchwała Nr 12/VII/15 w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, 
Uchwała Nr 13/VII/15 w sprawie wyboru Członków Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, 
Uchwała Nr 14/VII/15 w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, 
Uchwała Nr 15/VII/15 w sprawie wyboru Członków Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, 
Uchwała Nr 16/VII/15 w sprawie wyboru Członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, 
Uchwała Nr 17/VII/15 w sprawie wyboru Delegatów na VII Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
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1100..1111..22001155  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się pierwsze powyborcze 
posiedzenie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
dokonano wyboru I Zastępcy ORzOZ, którym została Pani Helena 
Dziekańska. Drugim Zastępcą ORzOZ wybrano Panią Małgorzatę 
Bili ńską.  

  1133..1111..22001155  rr     W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się pierwsze powyborcze 
posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Pani 
Justyny Tomkiewicz. W trakcie obrad dokonano wyboru 
Wiceprzewodniczącej OKR, którą została Pani Magdalena 
Budziszewska oraz Sekretarza OKR. Na to stanowisko powołano Panią 
Barbarę Kardasz. 

1166..1111..22001155  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się pierwsze powyborcze 
posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pod 
przewodnictwem Pani Bożeny Machura. W trakcie obrad dokonano 
wyboru Wiceprzewodniczącej OSPiP w Elblągu, którą została Pani 
Grażyna Choińska. 

1177..1111..22001155  rr ..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się pierwsze posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych w Elblągu . W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

� uchwała Nr 1/VII/15 w sprawie zarządzenia wyborów 
Wiceprzewodniczącej, Sekretarza, Skarbnika, Członków 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz określenia 
zadań w/w komisji, 

� uchwała Nr 2/VII/15 w sprawie ustalenia składu Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 3/VII/15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 4/VII/15 w sprawie  wyboru Sekretarza Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 5/VII/15 w sprawie  wyboru Skarbnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 6/VII/15 w sprawie wyboru Członków Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 7/VII/15 w sprawie powołania komisji problemowych 
działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych                  
w Elblągu, 

� uchwała Nr 8/VII/15 w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń, 

� uchwała Nr 9/VII/15 w sprawie podziału zadań członków 
Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych,  
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� uchwała Nr 10/VII/15 w sprawie upoważnienia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu do działania 
w imieniu Okręgowej Rady, 

� uchwała Nr 11/VII/15 w sprawie upoważnienia członków 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych                      
i zaciągania zobowiązań finansowych,  

� uchwała Nr 12/VII/15 w sprawie upoważnienia przedstawicieli 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do 
zawierania z Ministrem Zdrowia umów na przekazanie dotacji ze 
środków budżetowych na realizację zadań przejętych od 
administracji państwowej oraz finansowanie działalności 
informacyjno-edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych w okresie 
od IV kwartału 2015 r. do końca VII kadencji w roku 2019, 

� uchwała Nr 13/VII/15 w sprawie powołania Pełnomocników 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do wykonywania 
niektórych zadań ustawowych samorządu,  

� uchwała Nr 14/VII/15 w sprawie zatwierdzenia warunków pracy               
i płacy Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 15/VII/15 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
osób pełniących funkcje z wyboru w organach Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 16/VII/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
urealnionego planu finansowego (przychodów i wydatków) 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 17/VII/15 w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 18/VII/15 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru 
pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                
i Położnych w Elblągu, 

� uchwała Nr 19/VII/15 w sprawie wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i skreślenia z rejestru 
pielęgniarek i położnych,  

� uchwała Nr 20/VII/15 w sprawie wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i skreślenia z rejestru 
pielęgniarek i położnych, 

� uchwała Nr 21/VII/15 w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,  
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� uchwała Nr 22/VII/15 w sprawie wydania nowego zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych               
w Elblągu, 

� uchwała Nr 23/VII/15 w sprawie skierowania na odbycie 
przeszkolenia, pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,  

� uchwała Nr 24/VII/15 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów 
do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych,  

� uchwała Nr 25/VII/15 w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

� uchwała Nr 26/VII/15 w sprawie wytypowania przedstawicieli 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych do składu komisji 
konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego  
z Przychodnią SPZOZ w Elblągu,  

� uchwała Nr 27/VII/15 w sprawie druku kalendarzy na rok 2016. 
2244..1111..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Fałkowskiej. 

0011..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji pod przewodnictwem  
Pani Bożeny Lewandowskiej. 

0011..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń pod przewodnictwem 
Pani Elżbiety Fałkowskiej. 

0033..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej pod przewodnictwem  
Pani Bożeny Tyc. 

0077..1122..22001155  rr ..  Okręgowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Pani Justyny 
Tomkiewicz przeprowadziła kontrolę działalności finansowo-księgowej 
OIPiP w Elblągu za okres III kwartału 2015 r. 

0088..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego pod 
przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej. 

0088..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu.  
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 

� uchwała Nr 1P/VII/15 w sprawie wydania nowego zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                  
w Elblągu, 

� uchwała  Nr 2P/VII/15  w sprawie skierowania na odbycie 
przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 
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Najlepsze Życzenia Bożonarodzeniowe, 
zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,  

wielu doskonałych pomysłów i ich realizacji,  
a także powodzenia w Nowym Roku – niech przyniesie same radości i korzyści, 

 a przede wszystkim niech będzie jeszcze bardziej udany od poprzedniego 
 

Życzy Komisja Redakcyjna 
 
 

 
 
 
 
 

� uchwała Nr 3P/VII/15  w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej, 

� uchwała Nr 4P/VII/15 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek                         
i położnych, 

� uchwała Nr 5P/VII/15 w sprawie   wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek                        
i położnych, 

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

� uchwała Nr 7P/VI/15 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek                                   
i położnych. 
 

1155--1177..  
1122..22001155  rr ..  

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

1188..1122..22001155  rr ..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

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

DZIAŁ SZKOLEŃ 
82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B 

tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93 e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl  izbaelb@wp.pl 
Nr konta  04 1160 2202 0000 0000 5025 8566 

 

Szkolenia planowane na 2016 rok 

l.p Kurs/szkolenie 
Planowana liczba 

uczestników Termin kursu  

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
chirurgicznego” dla pielęgniarek 

30 osób I kwartał 

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
epidemiologicznego” dla pielęgniarek i położnych 

2x30 osób I, II kwartał 

3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
geriatrycznego” dla pielęgniarek 

30 osób I kwartał 

4. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla 
pielęgniarek 

30 osób III kwartał 

5. 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel ęgniarstwa 
psychiatrycznego” dla pielęgniarek 30 osób II kwartał 

6. 
Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa” dla pielęgniarek 2x25 osób I, III kwartał 

7. 
Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek  
i położnych 

2x25 osób II, IV kwartał 

8. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek 2x25 osób I, IV kwartał 

9. Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla 
pielęgniarek 

25 osób II kwartał 

10. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla 
pielęgniarek i położnych 

2x25 osób I, III kwartał 

 
� UWAGA! Terminy rozpoczęcia zależne od ilości zgłoszeń. W razie większej 

liczby chętnych istnieje możliwość rozpoczęcia większej liczby edycji danej 
formy kształcenia 

� koszt kursu w zależności od ilości zgłoszeń, kursy kwalifikacyjne 1000-1400zł, 
kursy specjalistyczne 330-450zł 

� Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych może zorganizować każdy kurs                         
w zależności od zapotrzebowania środowiska i ilości osób chętnych do podjęcia 
danej formy kształcenia. 

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
                                                    Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 

                          Oddział  w Gdańsku 
                                                            80-210 Gdańsk, ul . Dębinki 7   

 

Szanowni Państwo  

              Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Koło Liderów 

Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP, zapraszają pielęgniarki do udziału w XI 

Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2015”. 

Celem konkursu jest  wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim 

przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska 

pielęgniarskiego. 

Konkurs składa się z trzech etapów:  

� Pierwszy etap trwa do 10.01.2016 – wyłonienie oraz zgłoszenie uczestników 

Konkursu w poszczególnych placówkach Ochrony Zdrowia (druk w załączeniu, 

prosimy o odesłanie zgłoszeń na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra 

Pielęgniarstwa, PTP Oddz. w Gdańsku; 80-210 Gdańsk ul. Dębinki 7   

� Drugi etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 05.02.2016r. godz.12.oo 

– test wiedzy (etap ten odbywa się w całej Polsce tego samego dnia).    

� Trzeci etap – przedstawienie projektu przed Komisją konkursową szczegóły dotyczące 

terminu oraz tematyki pracy pojawią się w terminie późniejszym, na stronie 

internetowej Zarządu Głównego PTP  w formie Komunikatu nr 2.     

W załączeniu przesyłam druk zgłoszenia.  

Jednocześnie chciałam zachęcić pielęgniarki/pielęgniarzy do udziału w powyższym 

przedsięwzięciu.    

                                                                             W imieniu Zarząd Gdańskiego Oddziału PTP 

                                                                                                   dr n. med. H. Nowakowska  

                                                                               Przewodnicząca Oddziału PTP w Gdańsku   
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KOMUNIKAT NR 1 

                  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  

oraz 

Koło Liderów Pielęgniarstwa 

zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału  

w XI Konkursie „Pielęgniarka Roku” 

Celem konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy poziom 

przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz 

środowiska pielęgniarskiego  

Harmonogram Konkursu: 

1. I etap Konkursu - wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych  

- do 10 stycznia 2016 roku. 

2. II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP  - 5 lutego 2016 r.  godzina 

12:00(miejsce zostanie podane bezpośrednio zainteresowanym). 

3. III etap – ocena finalistów- pierwsza dekada kwietnia Warszawa  (szczegóły zostaną podane 

w Komunikacie nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl ). 

Informacje dodatkowe: 

• mgr Małgorzata Dawidowska 

KOORDYNATOR BIURA PTP 

ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa 

Tel. 22 39 81 872, Kom. 530 553 324 

e-mail: biuroptp@gmail.com 

Załącznik: 

1. Karta Zgłoszenia  

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych 

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny www.ptp.na1.pl 

Al. Reymonta 8 lok 12,  tel. +48 (0) 22 39 81 872; 

email: biuroptp@gmail.com;  
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KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„PIEL ĘGNIARKA ROKU 2015” 
1.Imię i nazwisko  ________________________________________________________________ 

2.Data urodzenia   ________________________________________________________________ 

3.Adres zamieszkania______________________________________________________________     

_______________________________________________________________________________ 

4.Telefony kontaktowe_____________________________________________________________ 

5. Adres e-mail ___________________________________________________________________ 

6.Miejsce pracy ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7.Stanowisko  ____________________________________________________________________ 

8.Staż pracy w zawodzie  ___________________________________________________________ 

9.Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział……………………………… 
 Tak *  od kiedy  ______________________________ 
 Nie*   
10.Działalność na rzecz pielęgniarstwa (przynależność do towarzystw naukowych, sekcji     
zawodowych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, itp.) z wyłączeniem     obligatoryjnej 
przynależności do samorządu pielęgniarskiego: 
 
  Tak*       jaka  ______________________________________________________________ 
 
                                     ____________________________________________________________________________________ 

 Nie*  
 
 * odpowiedź zaznacz krzyżykiem             
 
  
____________________________                   ____________________________              ____________________________ 
 podpis i pieczęć przełożonego                                     podpis i pieczęć                                        czytelny podpis kandydata 
            Pielęgniarki Naczelnej / Przełożonej 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie i przetwarzanie moich 
danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Pielęgniarka Roku 2015” i tylko na 
cele w/w konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

* niepotrzebne skreślić 

 

____________________________                     ____________________________ 

                miejscowość, data                                                                                                                            czytelny podpis kandydata 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH                              
W ELBL ĄGU 

 
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. 

W dniu 24 października 2015 r. Delegaci Okręgowej Izby Pielęgniarek                             
i Położnych w Elblągu w trakcie obrad VII Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zjazdu dokonali wyboru członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu. Do składu w/w organu na okres VII kadencji (lata 2015-2019) 
powołano: 

1. Bożenę MACHURA – Przewodnicząca OSPiP w Elblągu 
2. Grażynę CHOIŃSKĄ – Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu 
3. Katarzynę KABUŁA – Członek OSPiP w Elblągu 
4. Joannę MENDALKA – Członek OSPiP w Elblągu 
5. Elżbietę OSMAŃSKĄ – Członek OSPiP w Elblągu 
6. Beatę SKOCZEŃ – Członek OSPiP w Elblągu 
7. Danutę ZABŁOCKĄ - Członek OSPiP w Elblągu 
8. Małgorzatę MARCZYŃSKĄ - Członek OSPiP w Elblągu 

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

 

 
mgr Bożena MACHURA 

Przewodnicząca  
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
ZAWODOWEJ  PIEL ĘGNIAREK I POŁO ŻNYCH                                           

W ELBL ĄGU 
 

Zgodnie z zapisem 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. 
 

W dniu 24 października 2015 r. Delegaci Okręgowej Izby Pielęgniarek                             
i Położnych w Elblągu w trakcie obrad VII Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zjazdu dokonali wyboru członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Elblągu. Do składu w/w organu na okres VII kadencji (lata 2015-
2019) powołano: 

1. Reginę ZIMNOCH – ORzOZ 
2. Helenę DZIEKAŃSKĄ – I Zastępca ORzOZ 
3. Małgorzatę BILIŃSKĄ – II Zastępca ORzOZ 
4. Beatę ARASIMOWICZ-WARSZA – Zastępca ORzOZ 
5. Elżbietę DUDYCZ – Zastępca ORzOZ 
6. Ewę KUBIK – Zastępca ORzOZ 

 

Członkowie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 
w godz. 15.00-16.00 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 
 

mgr Regina ZIMNOCH 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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Harmonogram Dyżurów 
Okr ęgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
na rok 2016 

 

L.p Data Imi ę i nazwisko osoby pełniącej dyżur 
1 05.01.2016 r. Regina Zimnoch 

19.01.2016 r. Beata Arasimowicz-Warsza 

2 
 

02.02. 2016 r. Regina Zimnoch 
16.02. 2016 r. Małgorzata Bilińska 

3 
 

01.03. 2016 r. Regina Zimnoch 
15.03. 2016 r. Elżbieta Dudycz 

4 
 

05.04. 2016 r. Regina Zimnoch 
19.04. 2016 r. Helena Dziekańska 

5 
 

10.05. 2016 r. Regina Zimnoch 
24.05. 2016 r. Ewa Kubik 

6 
 

07.06. 2016 r. Regina Zimnoch 
21.06. 2016 r. Beata Arasimowicz –Warsza 

7 05.07. 2016 r. Regina Zimnoch 
19.07. 2016 r. Małgorzata Bilińska 

8 02.08. 2016 r. Regina Zimnoch 
16.08. 2016 r. Elżbieta Dudycz 

9 06.09. 2016 r. Regina Zimnoch 
20.09. 2016 r. Helena Dziekańska 

10 04.10. 2016 r. Regina Zimnoch 
18.10. 2016 r. Ewa Kubik 

11 08.11.2016 r. Regina Zimnoch 
22.11.2016 r. Beata Arasimowicz-Warsza 

12 06.12.2016 r. Regina Zimnoch 
20.12.2016 r. Małgorzata Bilińska 

 
 

 
mgr Regina Zimnoch 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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„ Umarłych wieczność trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”  

W. Szymborska 
 

Pani Teresie WIERZBICKIEJ 
 

wyrazy głębokiego  współczucia            
z powodu śmierci 

 

OJCA 
 

 składa Personel Pielęgniarski   
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
ZOZ we Fromborku 

 

 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą” 
 

 
Pani Elżbiecie WYSOCKIEJ 

 

Wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składają Koleżanki 
z Oddziału Psychiatrii 
Elbląskiego Szpitala 

Specjalistycznego z Przychodnią 
SPZOZ w Elblągu 

 

 
 
 

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

 
Pani Mirisławie ZGÓRSKIEJ 

 

wyrazy głębokiego  współczucia                     
z powodu śmierci 

 

TEŚCIA 
 

 składa Personel Pielęgniarski   
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
ZOZ we Fromborku 

 
 

 

 
 

 

„ Nigdy nadto życia, zawsze śmierć zbyt wczesna” 
 

 

Pani Dorocie ŻMUDA 
 

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci 

 

BRATA 
 

składają Koleżanki  z Oddziału 
Laryngologii i Okulistyki Elbląskiego 

Szpitala Specjalistycznego z 
Przychodnią SPZOZ w Elblągu 
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POŻEGNANIA 
„Mo żna odejść na zawsze, by stale być blisko” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„ Umarłych wieczność trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”  

W. Szymborska 
 

 
Pani Jadwidze SŁODKOWSKIEJ 

 
Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
 

BRATA 
 

 składa Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu 

 
 
 

 

 
 

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

ks. Jan Twardowski 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła                    

od nas nasza droga koleżanka                
 

Aniela KĘDZIERSKA-ZYŚK 
 

Położna, przez lata związana  ze 
110 Wojskowym Szpitalem Garnizonowym  

w Elblągu 
 

Rodzinie i najbliższym wyrazy współczucia                   
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych                     

w Elblągu oraz Koleżanki 
  
 

 
 
 

„ Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień” 
 

 

Pani  
Elżbiecie BENDYK 

 
Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają Koleżanki Pielęgniarki                      
z Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

SPSZOZ Szpital Miejski                                     
im. Jana Pawła II w Elblągu 
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Odkryj PROFESJONALNĄ lini ę VITAPIL®  
i podaruj swoim WŁOSOM  prawdziwe piękno! 

 
 
VITAPIL®  
60 tabletek na 2 miesiące stosowania 
 

Suplement diety VITAPIL® to profesjonalny 

preparat, którego składniki pomagają 

zachować mocne, gęste i zdrowe włosy oraz 

skórę głowy. Działa od wewnątrz – nie tylko na 

łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę 

i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się 
wyraźnie grubsze, elastyczne, bardziej lśniące 
i pełne witalności. Zawiera 16 składników 

aktywnych, w tym bambus i dużą 
ilość biotyny.  
 
 
VITAPIL PROFESJONALNY LOTION 125 ml, NOWOŚĆ 
 
VITAPIL Lotion dzięki działającej 

wielokierunkowo formule, zapobiega 

nadmiernemu wypadaniu włosów oraz 

stymuluje porost nowych. Inteligentne 

połączenie składników pozwala na codzienne 

stosowanie, bez ryzyka podrażnień.  

Po zastosowaniu włosy stają się odbudowane, 
wzmocnione i wygładzone. Delikatnie 

pachnie i jest przyjemny w użyciu. 

Zawiera kompleks stymulujący 
wzrost włosa – 2-HGS. 
 
VITAPIL® mama, NOWOŚĆ 
60 tabletek na 2 miesiące stosowania 
 
Suplement diety VITAPIL® mama 

został opracowany z myślą o kobietach 

po porodzie, w okresie laktacji. Zalecany 

jest w celu uzupełnienia diety w witaminy, 

składniki mineralne oraz naturalną krzemionkę 

z bambusa. Kompozycja preparatu jest 

bezpieczna dla mam karmiących, 

a jednocześnie zapewnia kompleksowe 
wsparcie zdrowia skóry głowy 
oraz włosów. 
 

 

THE ORIGINAL HAIR GROWTH PRODUCTS 

MOCNE, LŚNIĄCE WŁOSY. 
www.vitapil.pl 

www.nutropharma.pl 


