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

 pielęgniarek i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 
Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

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

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

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby udzielają:  
mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 12.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 12.00  
 

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

mgr Zofia KASPROWICZ– Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     
Dyżury w biurze izby: 
- wtorki  godz. 15.00 – 17.00  
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
 

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                        
Dyżur w biurze izby:                                                                                                                                                          
- wtorki w godz. 15.00 – 17.00 
                       

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

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   
mgr Bożena MACHURA wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Grażyną CHOIŃSKĄ pełnią dyżur     
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Uścinowicz,  Zastępca Przewodniczącej: 
Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 
DZIAŁ SZKOLEŃ przy OIPiP w Elblągu – Specjalista Magdalena Budziszewska  
Dział Szkoleń czynny w  środy i piątki  w godz. 8.00 – 15.00 
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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W NUMERZE - DZIAŁY TEMATYCZNE 
 

1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP w ELBLAGU 

2. Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP w ELBLĄGU 

Kalendarium 

Wydarzenia 

Informacje Działu Szkoleń OIPiP  

3.   PRAWO 

4.   WARTO WIEDZIEĆ 

5.   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

6.   WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 

 

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy 

 

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu 
własnym i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu życzę 
Państwu dużo zdrowia, sił i energii do realizowania planów i marzeń 

osobistych i zawodowych, dużo ciepła, miłości i przyjaźni ze strony 
najbliższych, wspierających nasze działania. 

Niech zbliżający  się czas da wiele radości ze spotkań w gronie 
najbliższych, możliwości odpoczynku i chwil refleksji, nabrania sił dla 

realizacji planów w Nowym Roku. 
  

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Halina Nowik Przewodnicząca 
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SŁOWO  
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Szanowni Państwo! 
 
Upłynął kolejny pracowity rok. Przed nami kilka świątecznych 
dni i magiczna sylwestrowa noc. Jak każdego roku, to doskonały 
czas podsumowań i nowych planów. 
Mijający rok przyniósł nadzieję na realną  poprawę sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych. Stopniowe wdrażanie 

postanowień zawartego Porozumienia pozwala na nutę optymizmu. Dzięki staraniom                         
i mozolnej pracy zarówno przedstawicieli samorządu, związków zawodowych jak                                  
i ministerstwa zdrowia realizowane są kolejne kroki Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce. Włączono do płacy zasadniczej znaczną część wzrostu wynagrodzeń, 
objęto wzrostem wynagrodzeń „pielęgniarki praktyki”, ustalono nowy sposób wyliczania 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w lecznictwie szpitalnym, trwają prace nad 
zmianą wskaźników w ustawie o płacy minimalnej. Wprowadzono dodatkowe terminy 
weryfikacji list pielęgniarek i położnych objętych wzrostem wynagrodzenia. 
 
Na następny rok zaplanowano i przygotowano kolejne działania. Oczekujemy  wprowadzenia 
już od początku roku nowego produktu, odrębnie finansowanego tzw. porady pielęgniarskiej 
oraz  dodatkowych sześciu dni urlopu szkoleniowego. 
Oczywiście nie zapominamy o tych, których nie udało się jeszcze objąć podwyżkami. Sprawa 
płac między innymi pielęgniarek będących pracownikami sanepidów, stacji krwiodawstwa, 
domów opieki społecznej, medycyny pracy wciąż pozostaje kwestią nieuregulowaną. 
Do pełnego zadowolenia z poprawy warunków pracy i płacy jeszcze bardzo daleko,                          
ale dotychczasowe sukcesy pozwalają na poczucie satysfakcji i nadzieję, że zmiany idą                     
w dobrą stronę. 
 
Wśród wielu obowiązków zawodowych i domowych, porządków, zakupów, wypieków warto 
zadbać o chwilkę wytchnienia i wszystkie te rzeczy, które wprowadzają nas w radosny 
świąteczny nastrój. 
 
Zatrzymajmy się przy dźwiękach świątecznej muzyki, zapachu pierników i choinki, zachwyćmy 
się blaskiem bombek i migotaniem świec. 
 
Niech Świąteczne dni Bożego Narodzenia wypełnią się prawdą, miłością i spokojem. 
A nadchodzący Nowy Rok niech rozbudzi najśmielsze marzenia i  pozwoli na ich spełnienie. 
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz własnym składam 
Państwu i Waszym bliskim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
 
Halina Nowik 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Kalendarium 

  

 

2233..1100..22001188  rr..  
  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto uchwałę Nr 237P/VII/18 w sprawie wpisu 
pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

0088..1111..22001188  rr..  Członkowie Prezydium ORPiP w Elblągu uczestniczyli w zorganizowanym przez 
ORPiP w Olsztynie spotkaniu z Konsultantami w dziedzinie Pielegniarstwa                            
i Położnictwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po spotkaniu odbyło się 
posiedzenie organu w trakcie którego przyjęto uchwałę Nr 238P/VII/18 w sprawie 
wytypowania przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych do prac 
komisji konkursowej na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą. 

1133..1111..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się bezpłatne szkolenie nt.” RODO w 
indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej. Szkolenie prowadziła 
firma Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie. 

1166..1111..22001188  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                        
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 19 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu. Ponadto 
opracowano projekt zmiany druku wniosku, który przedstawiony zostanie na 
najbliższym posiedzeniu ORPiP. 

2277..1111..22001188  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. 
Komisji Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono                       
3 wnioski o przyznanie zapomóg losowych.  Komisja przyznała zapomogi                           
w łącznej wysokości 4.500 zł. W trakcie obrad komisja opracowała projekt zmian 
regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu 
zawodowego. 

3300..1111..22001188  rr..  Przedstawiciele ORPiP, ORzOZ oraz OSPiP w Elblągu uczestniczyli w konferencji 
zorganizowanej przez OIPiP w Gdańsku nt.” Położna w nauce i praktyce czyli                      
jak bezpiecznie realizować profesję położnej–kwalifikacje zawodowe                                         
i odpowiedzialność prawna, problemy praktyczne wykonywania zawodu”. 

55--66..1122..22001188  rr..  Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek                            
i Położnych. 

1111..1122..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 229/VII/18 w sprawie  druku kalendarzy na rok 2019, 
 uchwała Nr 230/VII/18 w sprawie  zakupu prenumeraty rocznej czasopisma 

Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych, 
 uchwała Nr 231/VII/18 w sprawie  prenumeraty czasopism fachowych na 

rok 2019, 
 uchwała Nr 232/VII/18 w sprawie  określenia wstępnego terminu 

przeprowadzenia XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych                  
w Elblągu oraz powołania komitetu organizacyjnego zjazdu, 

 uchwała Nr 233/VII/18 w sprawie  współorganizacji konferencji naukowej 
 uchwała Nr 234/VII/18 w sprawie  kontynuacji dostępu do wirtualnej 

czytelni IBUK.pl., 
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 uchwała Nr 235/VII/18 w sprawie  zmiany formy zatrudnienia Samodzielnej 
Księgowej, 

 uchwała Nr 236/VII/18 w sprawie  współorganizacji konferencji naukowo-
szkoleniowej, 

 uchwała Nr 237/VII/18 w sprawie  inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 238/VII/18 w sprawie  organizacji uroczystych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, 

 uchwała Nr 239/VII/18 w sprawie  zmiany Regulaminu przyznawania 
zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego, 

 uchwała Nr 240/VII/18 w sprawie  zmiany Regulaminu dofinansowania 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

 uchwała Nr 241/VII/18 w sprawie  zasad wynagradzania etatowych 
pracowników Biura OIPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 242/VII/18 w sprawie  powołania biegłego rewidenta, celem 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego OIPiP za rok 2018, 

 uchwały od  Nr 243/VII/18  do Nr 249/VII/18 w sprawie  wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w związku ze śmiercią, 

 uchwała Nr 250/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                       
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 251/VII/18 w sprawie  wymiany prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 252/VII/18 w sprawie  pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 253/VII/18 w sprawie  pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 254/VII/18 w sprawie  wygaśnięcia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

 uchwała Nr 255/VII/18 w sprawie   wydania duplikatu prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki, 

 uchwała Nr 255/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawicieli Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do składu komisji konkursowej na 
kierownicze stanowisko pielęgniarskie w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu, 

 uchwała Nr 255/VII/18 w sprawie podziału kosztów dotacji ze środków 
budżetowych na realizację zadań przejętych od administracji państwowej 
oraz środków przekazywanych na działalność informacyjno-edukacyjną, 

 uchwała Nr 256/VII/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 14/VII/15 Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 listopada 2015 r.                        
w sprawie zatwierdzenia warunków pracy i płacy Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP w Elblągu 
 

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich 
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniach 13-15 wrzesień 2018 roku w Kielcach                                    
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu  odbył się                      
XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiegopod hasłem: „ Współczesne 
pielęgniarstwo – dynamika zmian i wezwań do działań”.   
 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, jako towarzystwo naukowe od ponad 60 lat prowadzi 
intensywne działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. Aktywnie uczestniczy                            
w  procesie zmian, odnosząc się do dorobku naukowego i zawodowego liderek pielęgniarstwa 
przy równoległej intensywnej pracy na rzecz przygotowania przeobrażeń związanych                            
z dynamicznym przebiegiem nowych wyzwań w codziennej coraz trudniejszej pracy 
pielęgniarek. Jednym z nadrzędnych celów jest integracja wszystkich środowisk działających 
na rzecz pielęgniarstwa w tym szczególnie budowanie współpracy z odbiorcami usług czyli 
społeczeństwem.  
 
W programie XIV Kongresu znalazły się doniesienia naukowe z wiodących ośrodków 
naukowych w Polsce, przegląd najnowszych wyników badań w pielęgniarstwie i położnictwie 
oraz rekomendacje w zakresie opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, przebywającym                  
w szpitalu czy środowisku domowym. Prace naukowe przedstawione były w następujących 
sesjach:  

1. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy. 
2. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta.  
3. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek. 
4. Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej. 
5. Historia i etyka pielęgniarstwa. 
6. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta. 
7. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek.  

Udział w tematycznych warsztatach pozwolił na doskonalenie praktycznych umiejętności. 
Interdyscyplinarne spotkania i możliwości podzielenia się badaniami naukowymi 

prowadzonymi przez pielęgniarki                     
w decydujący sposób wpływa na stan 
wiedzy, ale przekłada się również na 
praktykę pielęgniarską.  
 
Z ramienia Koła Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniars w Elblągu 
działającego przy EUH-E                                            
w Kongresie uczestniczyły Panie: 
Bożena Gajewska, Barbara Kardasz, 
Zofia Kasprowicz, Bożena Machura, 
Beata Skoczeń i Barbara Rzepczyńska. 
Udział w kongresie zaowocował 

pogłębieniem wiedzy, nawiązaniem kontaktów zawodowych oraz wspaniałymi przeżyciami 
podczas pobytu oraz  w trakcie zwiedzania pięknych i magicznych okolic Kielc.  
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 

 

„Praktyka działania organów dyscyplinarnych” 
Konferencja Warmińsko Mazurskiego  

Forum Zawodów Zaufania Publicznego 
Olsztyn, 19.10.2018 r. 

 

Warmińsko – Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego zorganizowało kolejną 
konferencję poświęconą problemom, które dotyczą działalności wszystkich samorządów 
zawodowych. Tym razem pochylono się nad pracą organów dyscyplinarnych. Konferencję 
przeprowadzono w podziale na trzy panele tematyczne. Pierwszy panel poświecono wymianie 
dotychczasowych doświadczeń i próbie odpowiedzi na pytanie: Jak przeciwdziałać 
przedawnieniu w postepowaniu dyscyplinarnym?. Drugi panel zatytułowano: Wykonywanie 
orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usuniecie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne. 
Natomiast trzeci – Solidarność zawodowa a postepowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy 
wynikające z prowadzonych postepowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria                             
i praktyka. 
 
W trakcie konferencji przedstawiciele każdego z samorządów zabierali głos dzieląc się swoim 
doświadczeniem w zakresie prowadzonych postepowań. Okręgową Izbę Pielęgniarek                           
i Położnych w Elblągu reprezentowały: Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i                                
Położnych w Elblągu Bożena Machura, oraz członkowie Okręgowego Sądu Panie: Beata 
Skoczeń i Małgorzata Marczyńska. Obecna była również Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halina Nowik.  
 
Konferencja stała się tez okazją do złożenia podziękowań Dziekanom Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Olszynie za dotychczasowe pełnienie funkcji Przewodniczących 
Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Przez najbliższy rok 
funkcję tę będą sprawować przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 
Uczestnicy konferencji 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
  

Monika Kaśkiewicz 
Położna, członek ORPiP w Elblągu 

 
Relacja z konferencji 

„Położna w nauce i praktyce czyli jak bezpiecznie realizować profesję 
położnej – kwalifikacje zawodowe i odpowiedzialność prawna, problemy 

praktyczne wykonywania zawodu” 
Gdańsk, 30.11.2018 r. 

 

Dnia 30.11.2018 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Gdańsku zorganizowała 
konferencję dedykowaną położnym zatytułowaną POŁOŻNA W NAUCE I PRAKTYCE 
CZYLI JAK BEZPIECZNIE REALIZOWAĆ PROFESJĘ POŁOŻNEJ – KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, PROBLEMY PRAKTYCZNE 
WYKONYWANIA ZAWODU. Z ramienia OIPiP w Elblągu w konferencji udział wzięły                      
4 położne – Elżbieta Fałkowska (Wiceprzewodnicząca ORPiP), Monika Kaśkiewicz (Członek 
Okręgowej Rady), Joanna Mendalka (Członek OSPiP) oraz  Małgorzata Bielińska (Zastępca 
ORzOZ). 
 
Konferencję otworzyła Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku mgr Anna Czarnecka. Pierwszy 
wykład poprowadziła dr Joanna Olszewska, która jest Wojewódzkim Konsultantem                                    
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego w Województwie Pomorskim. 
W wykładzie pod tytułem  „Położna – kształcenie i dobre praktyki w zawodzie”.                             
Pani Konsultant przedstawiła najważniejsze aspekty pracy położnych, możliwości rozwoju, 
pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Wykład  był też 
refleksją na temat etycznego wymiaru ich pracy  i zakończył się zdaniem które warte jest 
zacytowania w całości. „Położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna 
przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz 
wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, 
pracowitości i doskonałości.” 
 
Drugi wykład poprowadziła Pani mgr Leokadia Jędrzejewska, która jest Krajowym 
Konsultantem Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego. Mówiła ona o Standardzie 
organizacyjnym opieki okołoporodowej w świetle wchodzących 1 stycznia 2019 roku nowych 
przepisów prawnych. Pani Konsultant zwróciła szczególna uwagę na aspekty, które nie były 
realizowane bądź pomijane w trakcie opieki okołoporodowej a były to: 

 zbyt mała ilość (10%) pacjentek posiadało plan porodu, 
 niewielka ilość porodów w pozycjach wertykalnych w szpitalach oraz problem                       

w ocenie ich ilości (niewiedza na temat porodów wertykalnych i brak umiejętności                    
w ich prowadzeniu), 

 kontakt „skóra do skóry” był zapewniony w sposób ciągły  przez 2 godziny po 
porodzie tylko w około 49% szpitali, 

 oznakowanie po porodzie fizjologicznym  noworodka tylko w 57% szpitali 
wykonywała położna prowadząca poród, w 43% szpitali była to pielęgniarka/położna 
neonatologiczna. 
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W nowym standardzie jest kilka zmian o których należy wspomnieć. Zmiany te dotyczą 
opieki nad ciężarną, min. wprowadzenie oceny ryzyka i nasilenia objawów depresji, 
konieczności konsultowania ciężarnej przez osobę sprawującą opiekę (lekarz bądź położna                         
co 3-4 tygodnie), skierowanie przez lekarza pacjentki do położnej POZ (i odnotowanie tego 
faktu w dokumentacji). Nowy standard zwraca również uwagę na większe wsparcie                            
w karmieniu piersią, które ma obejmować edukację przedporodową. Należy wzmocnić 
znaczenia kontaktu „skóra do skóry”, badanie noworodka przez lekarza neonatologa powinno 
odbyć się dopiero po zakończonym kontakcie, czyli po upłynięciu 2 godzin. Istotne jest 
również dostarczenie matce przez położne spójnych i zgodnych z aktualną wiedzą informacji 
na temat laktacji w zakresie korzyści i metod karmienia piersią lub mlekiem kobiecym.                             
W przypadku konieczności dokarmiania noworodka należy uwzględnić prawidłowy dobór 
metod dokarmiania, przeprowadzić instruktaż ręcznego pozyskiwania mleka, a podawanie 
mleka początkowego wprowadzić jedynie na zlecenie lekarza. Położna powinna poprowadzić 
ocenę odżywienia noworodka, oraz udzielić porady laktacyjnej z uwzględnieniem oceny 
anatomii i fizjologii piersi matki i jamy ustnej dziecka. 
 
Kolejny wykład poprowadziła prof. Dorota Karkowska – prawnik, która mówiła o błędach 
systemowych i zapobieganiu im w codziennej praktyce. Rozwinęła one szerzej temat 
wykonywania zleceń lekarskich przez położne. Mówiła o tym, że położna ma prawo wglądu 
do całej dokumentacji medycznej pacjenta i uzyskania uzasadnienia wykonania danego 
zlecenia od lekarza w przypadku gdy ma ona uzasadnione wątpliwości. Pani Profesor 
podawała również przykłady błędów organizacyjnych, które najczęściej są przyczyną 
późniejszych roszczeń pacjenta, są to min.: 

 powierzenie pełnienia dyżuru osobie nieposiadającej odpowiednich kwalifikacji                       
i doświadczenia, 

 niewłaściwe przechowywanie leków,  
 wadliwe oznakowanie leków,  
 niedopilnowanie właściwego rytmu pracy,  
 niewystarczająca liczba personelu w stosunku do aktualnych potrzeb oddziału,  
 zaniedbania w prowadzonej dokumentacji medycznej. 

 
Kolejną prelegentką była Pani psycholog Natalia Thiemann, która poprowadziła wykład                        
na temat istoty prawidłowej komunikacji w zespole interdyscyplinarnym oraz z pacjentem. 
Zaraz po niej wystąpiła w imieniu dr Grażyny Rogali-Pawelczyk pani Beata Rusin-Hajdasz, 
która jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Tytuł wykładu 
brzmiał:„Jak bezpiecznie wykonywać wysoce odpowiedzialną profesję Położnej. 
Różnorodność zagrożeń.” Był to bardzo ciekawy wykład, w którym Pani Rzecznik zwróciła 
uwagę na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób staranny i rzetelny 
ponieważ zgodnie z przepisami prawa jest ona materiałem  dowodowym w wielu sprawach. 
Dokumentacja musi być prowadzona czytelnie, na bieżąco, bez luk w zapisach, należy unikać 
lakonicznych wpisów i prawidłowo korygować ewentualne błędy.  
Pani Rzecznik wymieniła najczęstsze zachowania za które karane były położne w toku 
różnych postępowań, były to min.:  

 wykonanie ustnego zlecenia lekarskiego,  
 niewykonanie zlecenia pisemnego,  
 nieudzielenie pomocy pacjentowi („poród uliczny” na oddziale szpitalnym),  
 nierzetelne i niedokładne prowadzenie dokumentacji,  
 wykonywanie czynności bez uprawnień (pielęgniarka POZ wykonująca zapis KTG),  
 naruszenie przepisów wykonywania zawodu (nieprawidłowe prowadzenie porodu, 

vacum bez zgody, uciskanie brzucha, ale także mówienie do pacjentki po imieniu), 
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 przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów,  
 kradzież pieniędzy i przedmiotów,  
 alkohol na dyżurze. 

 
Po wystąpieniu Zastępcy NRzOZ, głos zabrała Pani mgr Anna Zaremba-Duszota pełniąca 
funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdańsku. W kilku 
słowach omówiła nieprawidłowości zawodowe oraz prewencję szytą na miarę potrzeb                            
i wyzwań w zawodzie położnej. Ostatnią prelegentką była mgr Beata Balon – położna POZ, 
której tytuł wykładu brzmiał:„Istota prawidłowej dokumentacji na przykładzie 
dokumentowania pracy Położnej POZ.” Wykład był bardzo ciekawy i cenny dla wielu 
zgromadzonych na sali położnych. Pani Beata omówiła zasady przechowywania 
dokumentacji (20 lat, a w przypadku dziecka do 2 r.ż. 22 lata, natomiast w przypadku zgonu 
lub uszkodzenia ciała 30 lat), oraz przypadki udostępniania dokumentacji osobom trzecim,                      
a także omówiła składowe dokumentacji położnej POZ. 
Na konferencję z powodów służbowych nie dotarł Sędzia Rafał Terlecki, jednakże w jego 
imieniu przedstawiono podsumowanie jego wykładu z którego dowiadujemy się, że: 

 uprawnienie jest kategorią prawną, a kompetencja jest kategorią faktu – są to 
umiejętności wykonywania w sposób prawidłowy i profesjonalny danej czynności;  

 zakres uprawnienia jest zarazem prawną granicą działania osoby uprawnionej, brak 
uprawnienia oznacza działanie na własne ryzyko; 

 jeżeli popełnimy błąd działając poza granicami uprawnienia, to brak uprawnienie nie 
będzie okolicznością łagodzącą lecz obciążającą; 

 bezpieczeństwo pacjenta to pierwsza okoliczność, która jest badana w zdarzeniu 
medycznym; 

 prowadzenie dokumentacji medycznej jest nie tylko obowiązkiem, ale i najlepszą 
formą wykazania swojego dobrego działania. 

Konferencja zakończyła  się po godzinie 13 rozdaniem Certyfikatów uczestnictwa, po którym 
zaproszono uczestników na obiad i dyskusje w kuluarach.  
 

 
 

Uczestniczki konferencji, od lewej: Małgorzata Bilińska, Joanna Mendalka, Monika Kaświewicz, Elżbieta Fałkowska 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Zmina Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków 

samorządu zawodowego 
 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega Regulamin przyznawania zapomóg losowych 
dla członków samorządu zawodowego. Wzrasta wysokość zapomogi do kwoty 2.000 zł. 
Prosimy o zapoznanie się z w/w regulaminem. 

 

REGULAMIN 
przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego  

 
1. Zapomogi losowe przyznawane są w ramach środków finansowych określonych uchwałą 

budżetową Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych na rok bieżący. 
2. Prawo do korzystania z funduszu zapomóg przysługuje jeden raz w trakcie trwania kadencji. 
3. Prawo do korzystania z pomocy finansowej mają członkowie Izby regularnie opłacający 

składki członkowskie, przez okres, co najmniej 2 lat. 
4. Pomoc materialna może być udzielona członkowi izby w przypadkach losowych.Za przypadki 

losowe uważa się:  
 klęski żywiołowe – pożar, powódź, wichurę, 
 inne  zdarzenia  losowe, 
 choroba członka samorządu lub jego najbliższej rodziny, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 
5. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej składa: 

 pielęgniarka, położna występująca o zapomogę w swoim imieniu, opiekun prawny,  
pełnomocnik, 

 pełnomocny przedstawiciel ORPiP. 
6. Nie przyznaje się zapomóg socjalnych. 
7. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu składa się wraz oświadczeniem w celu przekazania kwoty zapomogi na wskazane 
konto bankowe, stanowiącym załącznik nr 2  w biurze izby w terminie do 3 miesięcy od 
czasu zdarzenia losowego. 

8. Do wniosku należy dołączyć: 
 W przypadku choroby:dokumentacja potwierdzająca chorobę, dokumenty 

potwierdzające koszty leczenia i diagnostyki np.: faktury imienne z  gabinetów 
lekarskich, sklepów medycznych.   

 W przypadku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych: zaświadczenia z policji, 
straży pożarnej, urzędu gminy, inne. 

9. Zapomoga losowa może być przyznana do kwoty 2.000,00 zł.  
10. Komisja ds. Socjalno-Bytowych przyznaje zapomogi zwykłą większością głosu, przy 

obecności, co najmniej połowy składu osobowego komisji. Wzór decyzji stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu.   

11.  Z posiedzenia Komisji ds. Socjalno-Bytowych sporządza się protokół. Wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

12. Postanowienia komisji wykonuje specjalista ds. rejestru, prawa wykonywania zawodu                             
i księgowości, zatrudniony w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

13. Kwotę przyznanej zapomogi pracownik izby przelewa na wskazane przez wnioskodawcę 
konto bankowe. 

14. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zapomogi losowej                            
w terminie 14 dni od dnia posiedzenia komisji.  

15. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od negatywnej decyzji Komisji                        
ds. Socjalno-Bytowych do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

16. Odwołanie składa się za pośrednictwem Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                    
w Elblągu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Komisji ds. Socjalno-Bytowych. 

17. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu jest ostateczna. 



13 

 

Załącznik Nr 1                            
do Regulaminu  przyznawania zapomóg losowych  dla członków samorządu zawodowego 

 

WNIOSEK 
o udzielenie zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu 

1.  Imię i nazwisko: 

2.  Nr. Prawa wykonywania zawodu  

3.  Nr. telefonu: 

4.  Adres zamieszkania: 

 

Wnoszę o przyznanie zapomogi losowej w związku z: 
……………………………………………………………….…………………………..………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

  
Do wniosku dołączam: 

o dokumentacja potwierdzająca chorobę         

o  dokumenty potwierdzające koszty leczenia i diagnostyki, 

o  dokumenty potwierdzające przypadki losowe, 

o  inne dodatkowe dokumenty (jakie wymienić) …………………. 

      …………………………………………………………………..  

Oświadczam, że: 

1. Znana mi jest treść Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków 
samorządu zawodowego. 

2. Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji  
(art. 233.6 Kodeksu karnego). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia mojego 
wniosku j.w. i jego realizacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że 
podanie tych danych jest dobrowolne. 

…………………………………………… 
                                   podpis wnioskodawcy 
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Poświadczenie zakładu pracy * o opłacaniu składek członkowskich 

 

Zaświadcza się, że wnioskodawca od dnia……………………. Regularnie opłaca składki 
członkowskie na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek  i położnych. 

 

 

……………………………..                                    …………………………….…………….. 

Data            Pieczątka i podpis działu finansowego 

 

 

*w przypadku, gdy składki członkowskie odprowadzane są indywidualnie, poświadczenia o 
składkach dokonuje Biuro OIPiP w Elblągu 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu  przyznawania zapomóg losowych  dla członków samorządu zawodowego 

 
…………………………………..                                        Elbląg dnia ………………………  

Nazwisko i imię  

…………………………………. 

Adres zamieszkania  

……………………………………………………… 

Nr. telefonu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Proszę o przelanie kwoty zapomogi na wskazane poniżej konto bankowe: 

nazwa banku …………………………………………………………………………………….                                   

Nr konta 

                          

 

 

Uwaga !!! 

Numer rachunku bankowego prosimy pisać wyraźnie i czytelnie. W przypadku nieczytelnego 
zapisu przelew wypłaty nie będzie dokonany. 

 

 

 

Data ………………………                            …………………………….. 

                                                                      Podpis posiadacza rachunku 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Od dnia 1 stycznia 2019 r.zmianie ulega druku  

Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu 

 
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  

ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 

1. Dane personalne wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko ......................................................................................................  

tel. kontaktowy  ..................................................................................................... 
nr prawa wykonywania zawodu ............................................................................ 
adres zamieszkania  ……………………………………………………………… 

 
2. Miejsce pracy: 

Nazwa i adres zakładu pracy .................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
3. Dane dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego,  

o refundację, którego wnioskodawca ubiega się: 
Pełna nazwa formy doskonalenia zawodowego:  

................................................................................................................................. 
Nazwa i adres organizatora kształcenia: .................................................................  

................................................................................................................................. 
Czas trwania szkolenia od ......................................... do .......................................  

 
4. Oświadczenie wnioskodawcy: 

 
Oświadczam, że: 
1. Znana mi jest treść Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia 

zawodowego członków OIPiP w Elblągu. 
2. Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji(art. 

233.6 Kodeksu karnego). 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia 

mojego wniosku j.w. i jego realizacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em 
poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym 
czasie, jak również że podanie tych danych jest dobrowolne. 

 
...........................................                                                ........................................... 

                      data                                                                        czytelny podpis wnioskodawcy     
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5. Poświadczenie zakładu pracy* o opłacaniu składek 
 
Zaświadcza się, ze wnioskodawca od dnia ................................................... regularnie 
opłaca składki członkowskie na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
                   
 

...........................................                                ...................................................... 
                      data                                                            pieczątka i podpis działu finansowego      

 
 
 
 
 
 

DECYZJA KOMISJI 
DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
Przyznano (odmówiono) Pani (u)........................................................................ 
refundację za kształcenie i doskonalenie zawodowe. 
Decyzję odmowną komisja uzasadnia : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................... 
 
                                    Podpisy komisji szkoleniowej 
 

 1. ………………………. 
 2. ………………………. 
 3. ………………………. 

4. ………………………. 
5. ………………………. 

 
 
  ...........................................   
  data            
 
                                                  
* w przypadku, gdy składki członkowskie odprowadzane indywidualnie poświadczenie  
   o składkach dokonuje Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
informuje… 

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

1) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                                               
i intensywnej opieki  dla pielęgniarek – planowane rozpoczęcie 29 grudzień 2018 – 
zgłoszenia można już dokonywać przez SMK – kurs zamieszczony w systemie 

2) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek                        
i położnych – rozpoczęcie I kwartał 2019 – zgłoszenia od stycznia 2019 przez SMK 

3) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie I kwartał  2019 r. – 
zgłoszenia od stycznia 2019 przez SMK 

 
Ze względów organizacyjnych Dział Szkoleń osoby zainteresowane kursami prosi                                 
o przesyłanie informacji na   e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl – imię nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, rodzaj kursu. W momencie zamieszczenia planu kursu w systemie 
SMK zainteresowane osoby otrzymają informację o terminie rozpoczęcia kursu                                   
i konieczności wysłania wniosku poprzez system SMK.  
Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy                                  
(co najmniej 15 osób). 
 

Osoby zainteresowane innymi kursami proszone są o przysyłanie informacji meilowo: 
szkolenia.izbaelb@wp.pl  

 

Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną należy założyć konto w Systemie 
Monitorowania Kształcenia (SMK) - https://smk.ezdrowie.gov.pl/ oraz profil pielęgniarki 
(potwierdzony przez OIPiP). 
 

Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja, to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123                   
z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy                       
i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie                   
w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu 
specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja trwa 
ok. 15-18 miesięcy. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, która posiada 
prawo wykonywania zawodu; co najmniej przez 2 letni staż  w zawodzie w okresie ostatnich 
5 lat i została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK” . 

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych 
świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny trwa około                                
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6 miesięcy. Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada 
prawo wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została 
dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem 
SMK. 

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 
określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny 
trwa ok. 3 miesięcy. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która 
posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

 

Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy specjalistyczne 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” i „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                              
i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, 
ratunkowego, czy rodzinnego. 
 
Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania  to 50% poniesionych kosztów merytorycznych 
na kształcenie.  Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu, którzy regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin 
Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego). 
 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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Komunikat I 
Szanowni Państwo 

 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna we współpracy z Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych, Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu oraz 
Kołem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa 
do udziału w     Konferencji Naukowej pt. 
 

„Problemy wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym” 
 

Termin konferencji: 15.03.2019  roku; godzina 10.00 – 15.00 
Miejsce Konferencji:   Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna  
Zgłoszenia udziału należy kierować do 31.01.2019 na adres konferencja@euh-e.edu.pl  
korzystając z załączonej karty zgłoszenia. 
 

Zależy nam, by w konferencji wzięli udział zarówno naukowcy jak i praktycy mający kontakt 
z osobami w wieku podeszłym. Ogromnie cenny będzie także udział seniorów, którzy 
chcieliby wypowiedzieć się na tematy dla nich ważne. 
 

Ramowy program Konferencji obejmuje: 
1. Aspekty medyczne wieku podeszłego, w tym bezpieczeństwo seniora w domu                               

i w placówkach leczniczych 
2. Aspekty psychologiczne wieku podeszłego.  
3. Aspekty socjalne w funkcjonowaniu osób starszych. 
4. Varia. 

 

Informujemy, że planowane jest wydanie specjalnego zeszytu kwartalnika naukowego EUH-
E Acta Elbingensia. Zapraszamy do przesyłania streszczeń i artykułów na adres 
konferencja@euh-e.edu.pl do 31.01.2019 roku. 
Wymogi redakcyjne za mieszczono w załączniku. 
Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
Bieżące informacje o konferencji można uzyskać pod numerami: 
OIPiP w Elblągu: 55 233 98 79 lub 55 235 53 93 
EUH-E Dziekanat WNoZ: 55 239 38 11 
 

W KOMUNIKACIE II prześlemy do uczestników program Konferencji. 
 
Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
dr Marzena Sobczak 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Konferencja naukowo - szkoleniowa 

„Problemy wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym” 
Elbląg, 15 marca 2019 

Imię   

Nazwisko  

Adres e-mail   

Telefon kontaktowy  

Typ uczestnika * 

 

Czynny 

Bierny 

Student EUH-E 

Student UTW 

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/-y  
publikacją  
w monografii konferencyjnej?* 

 

Tak  

 

Nie  

Afiliacja   

 

 

*właściwe podkreślić 
 
Prosimy o zaakceptowanie poniższych zgód formalnych:  
Dokonując rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez Organizatorów Konferencji oraz Biuro 
Organizacji Konferencji 
 

………………………………………… 
Podpis 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna informuje, że: Administratorem 
Pani/Pana Danych Osobowych jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą ul. Lotnicza 2, 
82-300 Elbląg, reprezentowana przez Rektora 
 
……………………………………… 
Podpis  
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Wymogi redakcyjne dla Autorów 
 

1.Objętość  tekstu – około 13-15 stron, teksty napisane w programie Microsoft Word w formacie A4, 
2.Tekst zasadniczy 12 Times New Roman, interlinia  1,5. 
3.Tekst przypisu – 10 Times New Roman, interlinia  1,0, przypisy na dole strony 
4.Skróty w przypisach standardowe, łacińskie 
5.Przykładowe przypisy: J. Kobrzeniecka, Starzenie się i starość, PWN, Warszawa 2012,. s. 114.  
J. Błoński, Postępowanie administracyjne, [w:] J. Boć (red.)  Zadania administracji, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 10. 
6.Streszczenie we języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5)  
7.Marginesy stron L, P, G, D – 2,5, odstęp pomiędzy wierszami  1,5. Wielkość akapitu – 1 cm.  
8.IIustracje, rysunki i tabele muszą być numerowane, ich tytuł umieszczamy nad tabelą, rysunkiem, 
wykresem, źródło podajemy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, 10 Times New Roman.  
Tabela 1. Negatywny aspekt pojmowania procesu starzenia się i starości 
BIOLOGICZNE PSYCHICZNE  SPOŁECZNE SOCJALNE 
Schorowany Z zaburzeniami pamięci Niepotrzebny Bez domu 
O lasce Z tikami nerwowymi Samotny Zależny od 

rodziny 
Zgarbiony Chory psychicznie Źle zaadoptowany do nowych 

miejsc 
Mało zamożny 

Z zaburzeniami 
wzroku 

O ograniczonym zasobie 
wiedzy 

Sfrustrowany przejściem na 
emeryturę 

Żyjący skromnie 

Źródło: J. Kobrzeniecka, Starzenie się i starość…, op. cit. s. 114.  
Rysunek 4. Pomoc społeczna w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. A. Zych, Słownik..., op. cit. s. 151. 
 
9.Kompozycja artykułu 

 Imię i nazwisko autora, tytuł, stopień naukowym, miejsce zatrudnienia 
 Temat 
 Streszczenie w języku polskim 
 Streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem) 
 3-4 słowa kluczowe w języku polskim i angielskim 
 Wstęp 
 Rozwinięcie - obowiązują śródtytuły 
 Podsumowanie 
 Bibliografia 

 

POMOC SPOŁECZNA 

pomoc w 
usługach 

pomoc 
środowiskowa 
i rzeczową pomoc w zakresie 

zaspokojenia 
potrzeb 
kulturalnych 

pomoc 
instytucjonalna 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przystąpiła do 
inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy”. Popieramy 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 
niektórych innych ustaw – przygotowany w ramach inicjatywy 
obywatelskiej. Jest to inicjatywa, która zmierza do uzależnienia 
przyjęcia dziecka do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego                   
w publicznej szkole podstawowej od wykonywanych szczepień 
obowiązkowych. Poparcia inicjatywy udzieliły: Naczelna Rada 
Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Komisja 
Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej 
Polskiej. Obywatelski projekt ustawy „Szczepimy, bo myślimy”                    
w dniu  6 grudnia 2018 r. trafiła do Marsszałka Sejmu, który ma                
14 dni na przyjęcie zawiadomienia. Gdy to zrobi, inicjatorzy akcji 
będą mieli trzy miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów, aby ich 
projekt trafił pod obrady Sejmu.Dlatego, w dalszym ciągu 
zachęcamy do zbierania podpisów pod projektem ustawy.                          
Na stronie http://szczepimybomyslimy.pl/znajduje się mapka                    
z punktami, gdzie można złożyć podpis pod projektem ustawy.                    
Na stronie tej znajduje się również do pobrania lista do zbierania 
podpisów oraz projekt ustawy, który zamieszczamy poniżej. 

 

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – „Szczepimy – bo myślimy”  
Autorzy projektu: Robert Wagner Marcin Kostka  

 

 Ustawa z dnia … 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw  
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany:  
w art. 131:  
a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:  
„Niezależnie od kryteriów przyjęcia wskazanych w ustępach poprzedzających, w każdym przypadku, kryterium 
obowiązkowym przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata 
wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do 
szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów”,  
b) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Przepisy ust. 1 – 7a, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu 
ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 
względu na niepełnosprawność”;  

Art. 2. 
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) w art. 11 po 
ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„Niezależnie od brzmienia ust. 2, statut powinien zawierać zapis, że warunkiem obowiązkowym przyjmowania dzieci jest 
przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych”.  

Art. 3. 
W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217, z późn. zm.) w art. 
12 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy:  
„wydaje zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez dziecko wymagane przepisami, obowiązkowe szczepienia ochronne 
lub zaświadczenie potwierdzające przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem zawartym 
w obowiązujących przepisach”.  

Art. 4. 
1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
2. Przez pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania ustawy, jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące placówki 
publiczne, mogą samodzielnie decydować o uwzględnianiu zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie jako elementu 
obligatoryjnego przy rekrutacji, jednakże po upływie tego okresu wszystkie jednostki prowadzące publiczne żłobki, 
przedszkola czy szkoły są zobowiązane do stosowania przepisów w brzmieniu niniejszej ustawy.  

Art. 5 
Niniejsza ustawa upoważnia Ministra właściwego do spraw zdrowia do utworzenia, w drodze rozporządzenia, rejestru 
będącego centralną ewidencją zaszczepionych dzieci, do których, poza urzędami publicznymi, miałyby dostęp osoby 
zarządzające placówkami oświatowymi, o których mowa w niniejszej Ustawie. 
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PRAWO  
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika 
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2186 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r.      
w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez 
sąd 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r.     
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów 
leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu 
finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych 
wolności 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r.           
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r.                 
w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
komórek, tkanek i narządów 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r.                
zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci 
 
Dz.U. z 2018, poz. 2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (dot. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych!) 
 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.                   
w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Czy Pielęgniarki POZ mają możliwość zakupu w aptekach 

ogólnodostępnych produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu 
przeciwwstrząsowego na podstawie art. 68 ust. 4 i 7 i art.96 ust. 1 pkt.3                      

i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne                                    
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2211 z późn.zm.) 

 
OPINIA PRAWNA 

Czy pielęgniarki POZ mają możliwość zakupu w aptekach ogólnodostępnych produktów 
leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego na podstawie art. 68 ust. 4                     
i 7 i art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. art. 68 ust. 4 i 7 i art. 96 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne, nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego 
zastosowania u pacjenta produktów leczniczych oraz produktów leczniczych wchodzących                      
w skład zestawów przeciwwstrząsowych, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju 
udzielanego świadczenia zdrowotnego. Minister właściwy do spraw zdrowia określa,                                     
w drodze rozporządzenia: wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, uwzględniając rodzaj 
udzielanego świadczenia oraz wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów 
przeciwwstrząsowych, ratujących życie. 
 

Z powyższych przepisów nie wynika możliwość kupowania w aptekach ogólnodostępnych 
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego przez 
pielęgniarki poz. 
 
Recepty mogą być wystawiane: 

 dla osoby wystawiającej, zwanej dalej “receptą pro auctore”, 
 małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej, zwanej dalej 

“receptą pro familiae; 
 recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawionej przez osobę 

uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym 
recepta została wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanej 
dalej “receptą transgraniczną”; 

 recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości; 
 recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie 

lekarza, albo pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (art. 95b. Prawo farmaceutyczne). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą 
być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy                    
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz na które pielęgniarki                         
i położne mają prawo wystawiać recepty do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 
stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 
ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które 
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mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 
94), pielęgniarki i położne maja prawo wystawiać recepty na leki zawierające substancje 
czynne jak poniżej: 

1) leki przeciwwymiotne 
1. Ondansetronum wszystkie dostępne postacie 
2. Aprepitantum wszystkie dostępne postacie 
3. Thiethylperazinum wszystkie dostępne postacie 

2) leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego 
1. Nystatinum postacie do podawania na skórę i błony śluzowe 
2. Metronidazolum postacie na skórę i błony śluzowe 

3) ginekologiczne leki przeciwzakaźne 
1. Nystatinum postacie do podawania dopochwowego 
2. Natamycinum postacie do podawania dopochwowego 
3. Clotrimazolum postacie do podawania dopochwowego 
4. Metronidazolum postacie do podawania dopochwowego 

4) leki stosowane w niedokrwistości Acidum Folicum postacie do podawania 
doustnego 

5) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła 
Phenoxymethylpenicillinum postacie do podawania doustnego 

6) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok Amoxicillinum 
postacie do podawania doustnego 

7) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych Trimethoprim 
postacie do podawania doustnego 

8) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej 
Doxycyclinum postacie do podawania doustnego 

9) leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry Oxytetracyclinum + 
Hydrocortisoni Acetas postacie do podawania na skórę 

10)  środki znieczulające działające miejscowo 
1. Lidocainum postacie podawane na skórę i błony śluzowe 
2. Lidocainum roztwór do wstrzykiwań** 
3.  Lidocainum + Prilocainum postacie do podawania na skórę i błony 

śluzowe 
11)  leki przeciwbólowe 

1. Tramadolum postacie do podawania doustnego i doodbytniczego 
2. Tramadolum + Paracetamolum 

12)  anksjolityki Hydroxyzinum postacie do podawania doustnego 
13)  leki przeciwpasożytnicze 

1. Mebendazolum postacie do podawania doustnego 
2. Pyrantelum postacie do podawania doustnego 
3. Crotamitonum postacie do podawania na skórę 

14)  leki rozszerzające oskrzela 
1. Salbutamolum postacie do podawania wziewnego 
2. Ipratropii Bromidum postacie do podawania wziewnego 

15)  witaminy Cholecalciferolum postacie do podawania doustnego 
16)  płyny infuzyjne 

1. sól fizjologiczna dożylnie we wlewie kroplowym 
2. glukoza 5% dożylnie we wlewie kroplowym 
3. płyn Ringera dożylnie we wlewie kroplowym 
4. płyn wieloelektrolitowy (PWE) dożylnie we wlewie kroplowym 

 



27 

 

Zgodnie z Załącznikiem 3 wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu 
przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza 
dentystę, felczera lub starszego felczera do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 
stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów 
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.                                
z 2011 r. Nr 18, poz. 94 z późn. zm.), w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego 
życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną wchodzą: 
   1) Glucosum 20 % lub 40 % – roztwór do wstrzykiwań; 
   2) Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu   
       do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne; 
   3) Natrii chloridum 0,9 % – roztwór do wstrzykiwań; 
   4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do  
        wstrzykiwań 
Płyny infuzyjne: 

1) Glucosum 5 % – roztwór do infuzji; 
2)  Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg 

+ 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych. 
Powyższe wyliczenie jest wykazem, które musi zawierać każdy zestaw przeciwwstrząsowy, 
brak jakiegokolwiek produktu leczniczego powoduje, że zestawu nie można uznać za 
przeciwwstrząsowy. 
Z porównania powyższych wyliczeń produktów leczniczych zawartych w zestawie 
przeciwwstrząsowym oraz wykazu substancji czynnych zawartych w lekach ordynowanych 
przez pielęgniarki i położne wynika, że z zestawu przeciwwstrząsowego mogą one 
wystawić recepty jedynie na: Natrii chloridum 0,9 % – roztwór do wstrzykiwań i Glucosum 
5 % – roztwór do infuzji. 
Natomiast zgodnie § 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.                          
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1831), uprawnionymi do zakupu produktów 
leczniczych w hurtowni farmaceutycznej są pielęgniarki i położne prowadzące: 
a) indywidualną praktykę pielęgniarską i położniczą, 
b) indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską i położniczą, 
c) grupową praktykę pielęgniarską i położniczą, 
– w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki                            
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) oraz w zakresie produktów 
leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane 
przez pielęgniarki i położne. 
Reasumując: 
Z powyższych uregulowań wynika, że wszystkie produkty lecznicze wchodzące w skład 
zestawu przeciwwstrząsowego pielęgniarka/położna może zakupić w hurtowni 
farmaceutycznej, natomiast w aptece ogólnodostępnej jedynie Natrii chloridum 0,9 % – 
roztwór do wstrzykiwań i Glucosum 5 % – roztwór do infuzji. 

 

Źródło NIPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ 

KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE 
DZIAŁAŃ NRPIP DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANYCH PROBLEMÓW W ZAKRESIE 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W KSZTAŁCENIU 
PODYPLOMOWYM 

Szanowni Państwo, 
 
W związku z napływającymi informacjami i prośbami o interwencje od członków samorządu, 
w sprawie nieprawidłowości szkoleń prowadzonych przez jednego z  organizatorów 
 kształcenia, uprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 5 
grudnia 2018r. podjęła decyzję o zwróceniu się z prośbą o pomoc i interwencję: do Ministra 
Zdrowia, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych oraz Urzędu 
Ochrony Konkurencji  i Konsumentów. 
 
Z inicjatywy samorządu  odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami 
NRPiP, CKPPiP  oraz z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych które 
dokonały wpisu do rejestru w/w organizatora. 
 
Z uwagi na powagę sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować o podjętych  
działaniach. 


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

CKPPiP informuje, że Krajowy Instytut Medyczny proponuje pielęgniarkom i położnym 
ukończenie kształcenia podyplomowego z pominięciem przepisów regulujących system 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa 
Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że Krajowy Instytut 
Medyczny prowadzący portal  https://medical.edu.pl/, proponuje pielęgniarkom i położnym, 
ukończenie kształcenia podyplomowego metodą e-learning-u tj.: poza obowiązującym 
Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz                                    
z pominięciem przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek                      
i położnych, w tym zwłaszcza  art. 67 ust.4 pkt. 3), ust. 4a i ust.11, art. 71 ust.2 pkt.3), art.72 
ust. 2 pkt.2), art. 73 ust.2 pkt.2), art. 75 ust.1 pkt.2), art.76 i art.80 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz.123 z późn.zm.) oraz § 40 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761). 
 
W związku z powyższym, ukończenie kształcenia prowadzonego przez podmiot nie 
posiadający statusu organizatora kształcenia podyplomowego,  o którym mowa w art. 75 ww. 
ustawy, skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania tego kształcenia jako 
kształcenia podyplomowego w rozumieniu ww. ustawy oraz ryzykiem niezakwalifikowania 
do egzaminu państwowego. 

Beata Szlendak 
Z-ca Dyrektora 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

Jacek Chojnacki 
Radca Prawny 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
   

XVIII OZPiP w Elblągu 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ustaliła wstępny termin organizacji 
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
 
Wstępny termin zjazdu ustalono na dzień 9 marca 2019 r. 
 
Serdecznie prosimy Delegatów o rezerwację terminu. 
 


 

Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra 
 

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedłużyła dostęp do 
platformy IBIK Libra na dalszy okres do dnia 2 grudnia 2019 r. Na platformie jest dostęp do 
520 wybranych pozycji. 
 
Wszystkie wydane w minionym roku kody PIN przekazane pielęgniarkom i położnych nadal 
będąsą ważne i dotychczasowi użytkownicy mogą korzystać z zasobów czytelni IBUK Libra. 
 
Osoby zainteresowane dostępem do platformy IBUK Libra proszone są o kontakt e-mailowy 
z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ( izbaelb@wp.pl). 
 


 
Z przyjemnością informujemy, że Okregowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
przystąpiła do współorganizacji bezpłatnej, jednodniowej konferencji naukowo szkoleniowej 
dedykowanej środowisku pielęgniarskiemu, poświęconej tematyce opieki nad raną 
przewlekłą. 
 
We współpracy z Evereth Publishing Sp z o.o. oraz Elbląską Uczelnią Humanistyczno – 
Ekonomiczną planujemy organizację w/w konferencji na dzień 15 kwietnia 2019 r. 
 
Już wkrótce na naszej stronie internetowej zamieszczony zostanie Komunikat w tej sprawie. 
Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji ! 
 




Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej 
 

W związku z planowanymi w 2019 r.obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Państwa z prośbą                         
o przekazywanie informacji dotyczących jubileuszy pracy zawodowej: 20 lecia, 25 lecia,                   
30 lecia, 35 lecia, 40 lecia itd., przypadających w roku 2019. Prośbę kierujemy szczególnie do 
Koleżanek i Kolegów Pielęgniarek/Pielęgniarzy /Położnych prowadzących praktyki 
zawodowe, wykonujących zawód w NZOZ i Praktykach Lekarskich, Żłobkach, Domach 
Pomocy Społecznej, Poradniach. Zgłoszenia prosimy przesyłać do Biura Okręgowej izby 
Pielęgniarek i Położnych wyłącznie za wiedzą i zgodą osób obchodzących jubileusz pracy 
zawodowej.   
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda 
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od 
daty ich powstania. 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

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

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć: 
 w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz  

kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu), 
 w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 

oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
specjalizacji, 

 w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły 
wyższej – część „A” i „B” (suplement), 

 w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, 

 w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres 
pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w 
poprzednim zakładzie, 

 w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię 
dowodu osobistego. 
 

(-) Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
Pani  

Helenie DZIEKAŃSKIEJ 
Zastępcy Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej 

 

wyrazy współczucia i słowa otuchy 
 z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają Członkowie ORPiP oraz 
Członkowie Organów OIPiP  

w Elblągu 
 

 
 

 
 

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

 

Pani 
Mirosławie TELUS 

 
wyrazy głębokiego współczucia                                       

z powodu śmierci 
 

TEŚCIA 
 

składa personel pielęgniarski 
Szpitla Psychiatrycznego                               

we Fromborku 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 „Czas wszystko zabiera, bo zabrać jest w stanie, 
lecz nigdy nie zabierze, tego co w sercu zostaje.” 
 

Pani 
Stanisławie TRENDOWICZ 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają Koleżanki 
z Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Miejskiego                                      
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 

 
 

 
 

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

 
Naszej Koleżance 

Teresie KUNIEWICZ                             
i Rodzinie 

  
wyrazy współczucia i słowa wsparcia                                      

z powodu śmierci 
 

TATY 
 

składają Pracownicy Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 

Chirurgii Naczyniowej 
Wojewódzkiegi Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jest taki ból o którym nie trzeba nic mówić. 
Bowiem najlepiej wyraża go milczenie.” 

 
Pani 

Beacie POCAŁUJKO 
 

wyrazy współczucia 
 i słowa otuchy  

z powodu śmierci  
 

MAMY 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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

 
Pani 

Grażynie HABUDA 
  

wyrazy szczerego współczucia                              
i słowa otuchy z powodu śmierci 

 

MĘŻA 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie.                              
W krzyżu miłości nauka.” 

 
Pani 

Janinie SKURZYŃSKIEJ 
 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci  

 
MAMY 

 
składają  

Koleżanki i Koledzy 
z Powiatowego Centrum Medycznego                   

Sp. z o.o. w Braniewie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

„Jak trudno żegnać kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami” 

 
 

Pani 
Bożenie POZARZYCKIEJ 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
   

MĘŻA 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

z Powiatowego Centrum Medycznego                   
Sp. z o.o. w Braniewie 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bliscy odchodzą w pamięci                                   
na wieczny sen, na wieczny czas ” 

 
Pani  

Ewie SIEDLIK 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                        
z powodu śmierci 

   
TEŚCIOWEJ 

 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

„Gdy odchodzą nasi bliscy,  
nagle w miejscu staje czas ” 

 
Pani  

Irenie HOŁODIUK 
 

wyrazy głębokiego współczucia              
z powodu śmierci 

   
TEŚCIA 

 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

W. Szymborska 
 

Pani 
Helenie DZIEKAŃSKIEJ 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
 

TATY 
 
 

składają Koleżanki i Współpracownicy 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II                                  

w Elblągu 
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