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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  

 
Adresy poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

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

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

Strona internetowa: www.izbapiel.elblag.pl  
Adres nowej strony internetowej: www.oipip.elblag.pl 

 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacje na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby 
udzielają:   
 

mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 11.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00  
 

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

mgr Barbara KARDASZ – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     
Dyżury w biurze izby: 
- środy  godz. 15.00 – 17.00 
- czwartki   godz. 15.00 – 17.00  
 

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

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      
mgr Regina ZIMNOCH wraz z Zastępcami ORzOZ pełni dyżur w biurze izby przyjmując interesantów                     
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 
 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   
mgr Zofia KASPROWICZ wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Bożeną MACHURA pełnią dyżur                             
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00-16.00 

 

Biuletyn redaguje Komisja Informacyjna w składzie: Przewodnicząca - Barbara Kardasz , Członkowie: Marzena Sobczak,                            
Halina Nowik,  Teresa Piekarz, Monika Kaśkiewicz, Aleksandra Balkiewicz, Zofia Kasprowicz oraz Regina Zimnoch.  
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ … 

 

2.  AKTUALNOŚCI – WYKAZ NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 

3.  Z PRAC NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
   

4. CO SŁYCHAĆ W IZBIE – Korespondencja w sprawie nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek                     
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.                          
 

5.  KALENDARIUM 
 

6.  WOKÓŁ ZAWODU – Opinie Konsultantów Krajowych. Przegląd 
aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie opieki 
zdrowotnej z uwzględnieniem przepisów dot. wykonywania zawodów. 
 

7.  MY TEŻ TAM BYLIŚMY – Relacja z kongresu. 
 

8.  NASZE PUBLIKACJE 
 

9.  KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

10.   JUBILEUSZE I GRATULACJE  
 

11.   KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
 

12.   POŻEGNANIA  

W związku ze składaniem podań o dofinansowanie kosztów kształcenia  
i doskonalenia zawodowego po terminie określonym w „Regulaminie dofinansowania kosztów 

kształcenia i dokształcania zawodowego” pragnę przypomnieć wszystkim ubiegającym się o nie, 
że warunkiem przyznania dofinansowania kosztów kształcenia jest złożenie wniosku                           

w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia                                                       
(Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 1). 

Wysokość dofinansowania związanego z kształceniem i doskonaleniem zawodowym 
wynosi 30% poniesionych kosztów (Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 3). 

Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może 
przekroczyć kwoty 750zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) w okresie trwania jednej kadencji,                          

tzn. w ciągu 4lat. (Regulamin z dnia 01.06.2012 §3 pkt. 4). 
 

Specjalista ds. Szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP… 

Witamy po wakacjach !!! 
 

Szanowni Państwo ! 
 
 
 

 
Po urlopach, pełni nowych wrażeń i doświadczeń, wracamy do 
naszych codziennych obowiązków. Powraca stały, dobrze nam znany, 
zaplanowany rytm pracy. 

 
Będziemy kontynuować wcześniej podjęte zadania zmierzające do poprawy warunków 

naszej pracy. Na łamach bieżącego biuletynu przedstawiamy Państwu treść apelu 
wystosowanego, wspólnie z OIPiP w Olsztynie, do Posłów na Sejm RP z regionu Warmii                                    
i Mazur. Domagamy się w nim konkretnych działań zmierzających do zmiany treści 
rozporządzenia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia, przedstawiamy problem 
narastającego kryzysu związanego ze spadkiem liczby pielęgniarek pracujących i osób 
kształcących się w tym zawodzie. Prezentujemy również dotychczasowe rezultaty: interpelację 
Pani Iwony Arent Posła na Sejm RP w przedmiotowej sprawie i odpowiedź Ministerstwa 
Zdrowia.  

 
Zapraszamy serdecznie do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Pielęgniarstwo – nauka i praktyka”, której jesteśmy współorganizatorami, zaplanowanej na 
24-25 października 2013 r w Olsztynie. Dla osób zainteresowanych udziałem postaramy się 
zorganizować wspólny dojazd. W tej sprawie prosimy kontaktować się z biurem Izby.  

 
Poszerzamy również ofertę kształcenia podyplomowego prowadzonego na terenie 

naszej Izby o kolejne kursy i szkolenia. Mamy nadzieję, że uda nam się chociaż częściowo 
pomóc w realizacji państwa potrzeby edukacyjnej. Zapraszamy do współpracy.  

 
Halina Nowik 
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AKTUALNOŚCI 
 

Nowe akty prawne – sprawdź www.mz.gov.pl 

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub 
choroby zakaźnej  
Dz.U.13.848 → z dnia 26 lipca 2013 r. 
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających                         
w formie jednostki budżetowej   
Dz.U.13.769 → z dnia 3 lipca 2013 r. 
 

OBWIESZCZENIE  MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2013 r.  w sprawie 
wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 
formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku 
zdarzenia medycznego 
Dz.U.13.750 → z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie 
Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji  
Dz.U.13.721 → z dnia 24 czerwca 2013 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na 
zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
Dz.U.13.969 → z dnia 19 czerwca 2013 r. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów  i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Pismo Jacka Rostowskiego Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obciążenia 
podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń 

podyplomowych 

                                                                              Warszawa, dnia 3 ] lipca 2013 r. 

DD3/8213/228/MCA/l 3/RD-3 8094 

Pani 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 

Prezes 
Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
ul. Pory 78 lok. 10 
02-757 Warszawa 

 

W związku z wnioskiem o zwolnienie z obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, uprzejmie 
wyjaśniam co następuje. 
 

W piśmie z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr NRPiP-DS.014.90.2013.KS poinformowaliście Państwo, że 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wypełniając obowiązek wynikający  z ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) prowadzą 
bezpłatne szkolenia dla członków samorządu. Szkolenia są realizowane z budżetu izby utworzonego                    
z obowiązkowych składek członkowskich, a uczestnicy szkoleń otrzymują od organizatorów 
informację o wysokości uzyskanych przychodów (tzw. PIT-8C). 
 

Pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów zwróciło się o opinię w tej sprawie do 
Ministerstwa Zdrowia. 
W odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2013 r. Nr MZ-PP-073-9113-3/RJ/13 resort zdrowia poinformował, 
że kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych zostało uregulowane w rozdziale 6 ustawy                          
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 61 ww. ustawy, pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej 
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo  do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach 
kształcenia podyplomowego.Za spełnienie tego obowiązku, uważa się również kształcenie 
podyplomowe odbywane w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie                            
w ochronie zdrowia. Pielęgniarka i położna może uczestniczyć w kształceniu podyplomowym na swój 
wniosek, na podstawie skierowania pracodawcy do organizatora kształcenia, na podstawie umowy 
zawartej z organizatorem kształcenia lub bez takiego skierowania, na podstawie umowy zawartej                                
z organizatorem kształcenia. 
Poza samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, podmiotami uprawnionymi do kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych są również organizatorzy kształcenia, o których mowa                        
w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.  
Zgodnie z tym przepisem, organizatorami kształcenia mogą być: 

1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 
            medycznych oraz podmioty lecznicze; 

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 
           kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej. 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Aktualnie w kraju jest 237 organizatorów kształcenia, uprawnionych do prowadzenia kształcenia 
podyplomowego (dane Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych). 
 

Źródłem finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być środki 
finansowe pochodzące: z budżetu państwa, ze składek pozostających w dyspozycji okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych, od pracodawcy (w formie częściowego dofinansowania lub całkowitego 
sfinansowania szkolenia), ze środków własnych pielęgniarek i położnych oraz ze środków UE. 
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, specjalizacja jest 
dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach 
posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek lub położnych, 
które mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Specjalizacja jest 
dofinansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
W roku bieżącym, w ramach środków budżetu państwa przewiduje się dofinansowanie 1850 miejsc 
szkoleniowych na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych. Kwota dofinansowania jednego miejsca 
szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji wynosi 4 337 PLN. 
Jednocześnie koszt jednostkowy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zależy od 
rodzaju kształcenia podyplomowego (tzn. specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, kursu 
specjalistycznego oraz kursu dokształcającego) i czasu trwania tego kształcenia. 
Z danych będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia (udostępnionych przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych) wynika, że koszty kształcenia podyplomowego zebrane ze 
wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych kształtują się następująco: 
1) specjalizacja 4 200-5 740 PLN (Warszawska OlPiP - średni koszt - 4 866 zł), 
2) kurs kwalifikacyjny 1 300-1 900 PLN (Warszawska OlPiP - średni koszt - 1 920 zł), 
3) kurs specjalistyczny 350 - 860 PLN (Warszawska OlPiP - średni koszt - 533 zł), 
4) kurs dokształcający 160 - 290 PLN (Warszawska OlPiP - średni koszt - 427 zł). 
 

Przechodząc na grunt prawa podatkowego należy zauważyć, iż zgodnie art. 84 Konstytucji RP, każdy 
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych                  
w ustawie. W konsekwencji, wszelkiego rodzaju preferencje podatkowe stanowią odstępstwo od 
zasady powszechności opodatkowania, którą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej „ustawa") konkretyzuje art. 9 ust. 1. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 
21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 
zaniechano poboru podatku. 
 

Dochody, które nie mieszczą się w zakresie ww. art. 21, 52, 52a i 52c, lub od których nie został 
zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, podlegają opodatkowaniu. 
Dotyczy to między innymi nieodpłatnych świadczeń z tytułu bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, których wartość ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy. 
Tego rodzaju świadczenie należy wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować według skali 
podatkowej. 
 

Zwolnienie z obciążeń podatkiem dochodowym dochodów pielęgniarek i położnych uzyskanych                 
z tytułu korzystania z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, skutkowałoby zróżnicowaniem 
podatników na gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez faworyzowanie wyłącznie 
jednej grupy zawodowej. Ponadto wywołałoby negatywne skutki finansowe dla dochodów budżetu 
państwa oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego partycypujących we wpływach z tego 
podatku, co nie służyłoby stabilizacji polskich finansów publicznych w momencie, kiedy gospodarka 
znajduje się w fazie spowolnienia. 
 

Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, iż w wyroku z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt KI 1/06 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, „że z Konstytucji nie wynika obowiązek przyjmowania przez 
ustawodawcę, w dziedzinie ciężarów i świadczeń publicznych, wyłącznie rozwiązań korzystnych dla 
podatników. Nie wynika też z niej obowiązek, by ustawodawca – rozstrzygając wątpliwości 
wynikające ze stosowania niejasnych przepisów - musiał działać zawsze na korzyść podatników.  
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Ustawodawca waży bowiem potrzeby państwa  i społeczeństwa oraz obowiązki, nakładane na organy 
państwa Konstytucją i ustawami  i stosownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wolą polityczną, 
zadbać musi o środki na ich sfinansowanie". 
 

„Równowaga budżetowa i stan finansów publicznych są wartościami podlegającymi ochronie 
konstytucyjnej. Wynika to z całokształtu regulacji konstytucyjnych zawartych w rozdziale X 
Konstytucji, zwłaszcza zaś z art. 216 oraz art. 220 Konstytucji, ale także z art. 1 Konstytucji, który 
stanowi, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli." (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K 47/01). Z kolei w wyroku   z dnia 12 grudnia 
2012 r. sygn. akt K 1/12, Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, „że większość pozycji budżetowych 
(a przez to również potencjalnych oszczędności) rozpatrywana z osobna, w proporcji do całości 
budżetu państwa wydaje się być nieistotna, niemniej suma wielu nawet niewielkich jednostkowo 
oszczędności może mieć istotne znaczenie dla kondycji całego budżetu państwa". Powyższa zasada 
dotyczy zarówno strony wydatkowej jak i dochodowej finansów publicznych. 
 
 
 

 

Podziękowania dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami 

używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 2010/32/UE z dn. 10.05.2010 r. w sprawie wykonywania 
umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki 
zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1 czerwca 2010 r., str. 66).                       
W dniu 27 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na 
zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (poz. 696). 
 

Powołane rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie 
ostrymi narzędziami przeznaczonymi do cięcia, kłucia, mogące spowodować zranienie 
lub przeniesienie zakażenia. 
 

W celu ochrony pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami stosuje się wszelkie niezbędne 
środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.  
 

W myśl zapisów § 3 rozporządzenia przed wyborem tych środków eliminujących pracodawca 
dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia 
w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym 
stanowisku pracy. 
§ 4 ust. 1 rozporządzenia wskazuje działania, które musi podjąć pracodawca w celu zapewnienia 
pracownikom bezpieczne wykonywanie świadczeń zdrowotnych, m.in. takich jak opracowanie                               
i wdrożenie procedur postępowania z narzędziami, odpadami medycznymi, Pracodawca, 
uwzględniając wyniki oceny ryzyka, podejmuje działania eliminujące lub ograniczające ryzyko 
wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń, a ponadto w myśl art. 6 rozporządzenia: 

 zapewnia pracownikom stały dostęp do instrukcji oraz innych sporządzonych w formie 
papierowej i elektronicznej informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków 
ochrony indywidualnej, określonych w procedurach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 cyt. 
rozp., a także obowiązujących przepisach z zakresu bhp przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych; 

 promuje dobre praktyki zapobiegania narażeniu, w szczególności opracowuje w konsultacji 
z przedstawicielami pracowników materiały informacyjne dotyczące tych praktyk; 

 prowadzi wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
o którym mowa w § 10 cyt. rozp.; 

 informuje pracownika o: 
a) ryzyku związanym z narażeniem, 
b) zasadach postępowania w przypadku narażenia, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 9 cyt. 

rozp., w tym o badaniach lekarskich, badaniach laboratoryjnych, poekspozycyjnym 
szczepieniu ochronnym, uodpornieniu biernym oraz profilaktycznym leczeniu 
poekspozycyjnym, z których pracownik może skorzystać w przypadku zranienia lub kontaktu 
z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, 

c) osobach wykonujących zadania służby bhp oraz sprawujących profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami. 

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia pracodawca prowadzi systematyczne szkolenia mające na celu 
zapobieganie narażeniu i jego skutkom, uwzględniając problematykę określoną w ust. 2 powołanego 
przepisu. Szkolenia przeprowadza się w trybie ustalonym w przepisach rozp. MGiP z dn. 27.07.2004 
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. 
zm.). 



11 

 

Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE   

§ 9 niniejszego rozporządzenia określa procedurę postępowania pracodawcy z pracownikiem u 
którego doszło do zranienia ostrym narzędziem lub kontaktu z krwią lub innym potencjalnie 
zakaźnym materiałem biologicznym. 

W § 8 omawianego rozp. określono sposób postępowania w odniesieniu zarówno do pracownika, jak 
i pracodawcy, w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem lub kontaktu z krwią lub innym 
potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. W związku z tą procedurą pracodawca prowadzi 
wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zawierający informacje 
wskazane w § 10 ust. 1 cyt. rozp. W wykazie tym nie zamieszcza się danych osobowych. 

Pracodawca, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Raport, o którym mowa, powinien zawierać w szczególności informacje określone w § 
11 ust. 2 cyt. rozp. Pracodawca jest obowiązany udostępnić raport pracownikom. W myśl § 12 cyt. 
rozp. pierwszy raport sporządzony powinien być nie później niż do dnia 28 lutego 2014 r. 

  
Opracował: 

Marcin Kosmalski 
Asystent ds. prawnych 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



12 

 

CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
Poniżej prezentujemy korespondencję dotyczącą podjęcia działań zmierzających do zmiany treści 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 
r., poz. 1545) 
 
Szanowny Pan/Pan 
Poseł na Sejm RP 

 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu apelują do wszystkich osób 
mających wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce o aktywne włączenie się w podejmowanie działań zmierzających do zmiany treści 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek                         
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r. poz. 1545). 
 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek          
i położnych z założenia miało stanowić narzędzie, którym powinien posługiwać się kierownik podmiotu leczniczego w celu określenia 
zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i wskazanie liczby pielęgniarek/położnych do sprawowania opieki nad pacjentami. 

Zmiana zapisów wypracowanych przez kilkuletnią pracę ekspertów, które zostały zamieszczone w projekcie w/w rozporządzenia oraz 
nieuwzględnienie wyników badań naukowych spowodowało, iż rozporządzenie nie stanowi żadnego wyznacznika dla obliczania rzeczywistego 
zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie. W aktualnym stanie kierownik podmiotu leczniczego decyduje o czasie opieki bezpośredniej co oznacza,                        
iż każdy kierownik wg własnego uznania może go określać nie uwzględniając potrzeb pacjentów, a jedynie osobiste cele. Sytuacja ta jest  całkowicie 
pozbawiona merytorycznego spojrzenia na bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę                                        
w lecznictwie stacjonarnym w Polsce powinna być ustalana   w oparciu o badania naukowe. 
Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom  z uwzględnieniem realizacji potrzeb, niezbędnych 
dla prawidłowego procesu terapeutycznego, zapewniającego skrócenie okresu leczenia i przygotowania pacjenta do samoopieki dla zwiększenia 
potencjału pacjenta w realizacji codziennych zadań związanych z pełnieniem ról społecznych, w tym pracą i nauką. 

Naszym zdaniem polityka zdrowotna powinna opierać się na ocenie kosztów nie tylko związanych z zatrudnianiem personelu, ale przede 
wszystkim na ocenie kosztów wynikających z niezatrudniania tego personelu w odpowiedniej liczbie.  

Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych (m.in. takich 
jak: zakażenia dróg moczowych, zapalenia płuc, zakończone niepowodzeniem akcje reanimacyjne, zapalenie żył czy też zakażenia ran 
pooperacyjnych). Niewystarczająca  obsada pielęgniarska to większa śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w sztuce                             
i zdarzeń niepożądanych. Ograniczenie liczby pielęgniarek  w placówce opieki zdrowotnej obniża również satysfakcję z otrzymywanej opieki.  
Normy zatrudnienia to także niezbędny element dla zapewnienia pielęgniarkom i położnym bezpiecznego środowiska pracy, środowiska, które 
spowoduje zatrudnianie nowego personelu  i będzie promować te zawody jako bezpieczne i dające satysfakcję.  

Według opinii ekspertów WHO w najbliższych latach kryzys dotyczący liczby pielęgniarek będzie wzrastał, a szczególnie dotkliwie 
będzie odczuwalny w państwach cechujących się wysoką średnia wieku obecnych pielęgniarek, do których należy również Polska. 
Jako dowód potwierdzający powyższe twierdzenia przedstawiamy dane z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedziba w Olsztynie: 
 

1) Rotacja zawodowa pielęgniarek 
rok Liczba pielęgniarek nabywających uprawnienia emerytalne Liczba absolwentek UWM  w Olsztynie  

- kierunek pielęgniarstwo 
2013 176 40 
2014 164 44 
2015 185 28 
2016 228 ? 
2017 237 ? 

  
2) Struktura wiekowa pielęgniarek zarejestrowanych w OIPiP w Olsztynie: 

 Grupa wiekowa Liczba zarejestrowanych pielęgniarek czynnych zawodowo: 
Powyżej 60 roku życia 889 

50-60 lat 2611 
40-50 lat 2922 
30-40 lat 767 

Poniżej 30 roku życia 362 
  

 

1) Rotacja zawodowa pielęgniarek w OIPiP w Elblągu  
rok Liczba pielęgniarek nabywających uprawnienia emerytalne Liczba absolwentek  EUH-E   w  Elblągu  

 - kierunek pielęgniarstwo 
2013  31  0 
2014 31 0  
2015 37 50  
2016 35 ? 
2017 44 ? 

  
2) Struktura wiekowa pielęgniarek zarejestrowanych w OIPiP w Elblągu : 

 Grupa wiekowa Liczba zarejestrowanych pielęgniarek czynnych zawodowo: 
Powyżej 60 roku życia  78 

50-60 lat  745 
40-50 lat 780  
30-40 lat 235 

Poniżej 30 roku życia 44  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
 

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia niejednokrotnie podkreślają, że ustalanie    i przestrzeganie norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych, jak też organizacja pracy podmiotu leczniczego należy do kierownika podmiotu leczniczego, który powinien respektować 
regulacje w tym zakresie. Należałoby jednak postawić następujące pytanie: „czy regulacje w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek 
tworzone powinny być na podstawie wyników badań naukowych czy jednak mają funkcjonować jako „bubel” prawny opierający się na 
wiedzy i całkowitej odpowiedzialności kierownika podmiotu leczniczego? 
Z poważaniem  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
  
Wyjaśnienia Ministra Zdrowia na interpelację Pani Iwony Arent, Posła na Sejm RP 
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KALENDARIUM 
  

0055..0066..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej, pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. 
Komisja przyznała jedną zapomogę na kwotę 1.000 zł.  

1111..0066..22001133  rr..  Zakończyło się trwające od 21.05.2013 r. postępowanie kontrolne Okręgowej Izby Pielęgniarek                       
i Położnych w Elblągu prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. 

1188..0066..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Heleny Dziekańskiej. 

2211..0066..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. Komisja pod 
przewodnictwem Pani Justyny Tomkiewicz rozpatrzyła 21 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego.  

2255..0066..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu Pani Bożeny Machura. 

2277..0066..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                              
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 79P/VI/13 w sprawie przedłużenia umowy-zlecenia z Samodzielną 

Księgową Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 80P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 81P/VI/13 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 82P/VI/13 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 83P/VI/13 w sprawie modernizacji strony internetowej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 84P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
Prezydium ORPiP zatwierdziło również treść Stanowiska ORPiP w Elblągu w sprawie wniosku 
XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 
2013 r. dotyczącego norm i obsady personalnej pielęgniarek zatrudnionych w Powiatowym 
centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie. 

0022..0077..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i 
Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

0044..0077..22001133  rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu pod przewodnictwem Pani Barbary Michniewicz 
przeprowadziła kontrolę działalności merytorycznej OIPiP w Elblągu za okres I półrocza 2013 r. 

0055..0077..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Posiedzeniu 
przewodniczyła Pani Jadwiga Moczek. 

1166..0077..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Beaty Arasimowicz-Warsza. 

3300..0077..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu Pani Zofii Kasprowicz. 

0066..0088..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                              
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

2200..0088..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Pani Małgorzaty Bilińskiej. 

2277..0088..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                                   
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 85P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 86P/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
 uchwała Nr 87P/VI/13 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 
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 uchwała Nr 88P/VI/13 w sprawie odmowy stwierdzenia ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
w Elblągu. 

2277..0088..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych                           
w Elblągu Pani Bożeny Machura. 

0022..0099..22001133  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji Informacyjnej. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Barbara 
Kardasz. 

0033..0099..22001133  rr..  Dyżur w siedzibie OIPiP Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu Pani Reginy Zimnoch. 

0055..0099..22001133  rr..  W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się jubileuszowy koncert z okazji                         
25 – lecia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

0066..0099..22001133  rr..  Z okazji 20 - lecia stacjonarnego Hospicjum Elbląskiego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka                                    
w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja konferencji pn.: „XI Konferencja Opieki 
Paliatywnej. XX – lecie stacjonarnej opieki w Warmińsko-Mazurskim. Elbląg 2013”. 

 

 
07/25 2013  
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Artykuł pochodzi z lipcowego wydania  "Rynku Zdrowia" http://www.rynekzdrowia.pl/ 
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WOKÓŁ ZAWODU 

Opinia w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas 
gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne 

oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, 
szpitalny oddział ratunkowy. 

 

Katowice, dnia 19.05.2013 r. 

Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom operacyjnym jest zapewnienie 
pacjentowi, u którego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa,  także takie 
postępowanie, które nie prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpitalnego, za które byłaby 
odpowiedzialna pielęgniarka, a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne elementy 
wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia i organizacji pracy. 
 

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do przestrzegania 
wielu procedur tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynikających ze specyfiki 
bloku operacyjnego.  W myśl zapisów ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie  i przestrzeganie procedur zapewniających ochronę 
przed zakażeniami szpitalnymi odpowiedzialny jest kierownik podmiotu. 
Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględnia także aspekt prawidłowej organizacji 
pracy. Decyzje administracyjne, które zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom operacyjnym                   
w trakcie dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać pracę w innych oddziałach w mojej 
opinii są niewłaściwe, bowiem naruszają zasadę tzw. hermetyzacji bloku. Po wejściu w obręb bloku, 
ubraniu czystych ubrań operacyjnych, czapki, maski i zdezynfekowanego obuwia , personel nie może 
opuszczać bloku. Jest to jedna  z zasadniczych zasad ograniczających i umożliwiających eliminację 
ryzyka powstawania zakażeń szpitalnych. W przypadku przemieszczania się personelu szpitala 
pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne 
oddziały szpitalne, pomimo stosowania środków prewencyjnych takich jak mycie rąk, może dojść do 
wzrostu ryzyka transmisji zakażeń i translokacji endogennej flory oddziałów i zatrudnionego 
personelu. Taki ruch personelu ma charakter krzyżowy i w mojej opinii rodzi niebezpieczny wzrost 
ryzyka transmisji zakażeń  szpitalnych, nie sprzyja zachowaniu reguł higieny. Od pielęgniarek 
operacyjnych wymaga się rzetelnego przestrzegania ogromnej odpowiedzialności zawodowej, 
umiejętności znakomitej organizacji stanowiska pracy, wysokiego reżimu sanitarno-higienicznego, 
ładu i porządku. Jednak, aby wymagać od wysoko wykwalifikowanej kadry personelu 
pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  takich efektów, w pierwszej kolejności 
muszą być stworzone odpowiednie warunki pracy. 
 

Pragnę zauważyć, iż  wyżej opiniowany problem został przeze mnie podjęty już w roku 2008                                
i upubliczniony w dokumencie pod nazwą „Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku 
operacyjnym  w godzinach od  19.00 do 7.00  pomocy w  sprawowaniu opieki pielęgniarskiej                            
w oddziale dziecięcym w czasie, gdy  nie są wykonywane  zabiegi operacyjne”. Od tego czasu moja 
opinia w tej sprawie nie uległa zmianie, stała się bardziej aktualna, biorąc pod uwagę aktualne 
zagrożenia i sytuację w zakresie zakażeń, ich aspekty prawne, prawa pacjentów, aspekt roszczeń                      
w kontekście zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialność i etykę zawodu pielęgniarskiego. 
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Wniosek: 
Pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku operacyjnym  nie powinny być 
kierowane do pomocy w sprawowaniu opieki  nad pacjentami w innych oddziałach szpitala                      
w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne.     
  
Reasumując: 
Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie  prewencji  zakażeń przez kadrę kierowniczą szpitali,       
w tym bloków operacyjnych w porozumieniu z personelem stanowią  najlepszą gwarancję wysokiej 
jakości świadczeń i bezpieczeństwa chorych i personelu. 
 
Podpisano 
dr n. med. Beata Ochocka 
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
 
 

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania 
przez pielęgniarkę kleszczy 

Zgodnie z art.2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r 
(Dz.U.2011.174.1039) zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym i polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Art. 2 ust 1pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz U.                 
z 2013 r., poz.654) określa, że świadczenia zdrowotne są działaniami służącymi zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Wykonywanie zawodu 
pielęgniarki zgodnie z zapisem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej polega w szczególności na: 
1. rozpoznaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, 
2. rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta, 
3. planowaniu i sprawowaniu opieki nad pacjentem, 
4. samodzielnym wykonywaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,   

      diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności   
      ratunkowych, 

5. realizowaniu zleceń lekarskich w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, 
6. orzekaniu o rodzaju świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 
7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
  

Art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarkę obowiązek stałego 
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może 
odbywać się w ramach szkoleń, o których mowa w art. 66 ustawy i może być uzupełniane w ramach 
szkoleń wewnątrzzakładowych. 
Biorąc pod uwagę, że usuwanie kleszczy mieści się w czynnościach określanych jako pierwsza pomoc 
przedlekarska ich usunięcie powinna wykonać każda przeszkolona w tym zakresie osoba, tym bardziej 
pielęgniarka jako przedstawiciel  samodzielnego zawodu medycznego. Po wykonaniu zabiegu 
pielęgniarka ma obowiązek pouczenia pacjenta o konieczności obserwacji miejsca po usunięciu 
kleszcza oraz możliwości pojawienia się rumienia wędrującego lub innych objawów tj.  gorączka 
powyżej 38°C, zmęczenie, ból głowy, ból pleców i kończyn, kaszel, katar, objawy żołądkowo 
jelitowe, utrata łaknienia, nudności. W sytuacji zaobserwowania powyższych objawów pacjent 
powinien skontaktować  się z lekarzem celem wdrożenia leczenia. 
  
Kraków 09.07.2013r                                                                     dr hab. Maria Kózka 
                                                                                    Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa 
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Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na pismo wystosowane przez ORPiP                               
w Koninie w sprawie odpłatności za korzystanie z gabinetów profilaktyki i pomocy 

przedlekarskiej 

W związku z pismem OIPiP/173/MZ/13, przekazanym do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej, 
uprzejmie informuję. 
Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,                    
a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.                                  
o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, 
poz.1027, z późn.zm.) oraz następujące akty wykonawcze: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr 139, poz. 1133), 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139,                              
z późn.zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1139 z późn.zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu 
obowiązkowych szczepień oraz prowadzenia i dokumentacji szczepień ( Dz.U. Nr 237, poz. 
2018 z późn.zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu orzekania                              
o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. Nr 139, poz. 
1134). 

Obecnie zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują: 

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na 
podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w miejscu określonym 
w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

2. Lekarz dentysta – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej; 

3. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna                                
w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,                      
z późn.zm.) określa kompetencje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie spraw oświaty. 
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub 
placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w 
szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Ponadto, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
systemie oświaty, zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
Tym samym należy uznać, że żądanie opłat od pielęgniarki środowiska nauczania                               
i wychowania lub higienistki szkolnej za korzystanie z gabinetu w celu udzielania świadczeń 
uczniom szkoły stanowi działanie sprzeczne z tym obowiązkiem. 

Z poważaniem 
 Jerzy Deneka  
Z-ca Dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych 
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Kwalifikacje wymagające uzupełnienia 
Opracowanie: mgr Piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska, Dział Merytoryczny w Biurze NIPiP, Konsultant Merytoryczny: mgr piel. Tadeusz 
Wadas. 

Oto przegląd aktów prawnych regulujących organizację oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. 
Wskazujemy te stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty graniczne uzupełnienia kwalifikacji 
zawodowych. 
 

Rodzaj wykonywanej 
pracy 

stanowisko pracy 

Podstawa prawna Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia  
– obwarowane datą graniczną 

Przełożona pielęgniarek, 
położnych, zastępca 
przełożonej pielęgniarek, 
położnych 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 

 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, 
lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie. 
Tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji                    
i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy                      
w zawodzie. 
Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w zawodzie. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz 6 lat pracy w zawodzie. 

Pielęgniarka oddziałowa, 
zastępca pielęgniarki 
oddziałowej 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok w szpitalu. 
Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie   w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne                     
w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok w szpitalu. 
Licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia                                
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu. 
Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu. 

Położna oddziałowa, zastępca 
położnej oddziałowej 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 

Tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok w szpitalu. 
Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne                              
w zawodzie położna oraz 1 rok w szpitalu. 
Licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu. 
Licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu. 

Pielęgniarka koordynująca i 
nadzorująca pracę innych 
pielęgniarek 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 

 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok w szpitalu. 
Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w 
zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok w szpitalu. 
Licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia                             
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu. 
Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w 
szpitalu. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu.  
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Rodzaj wykonywanej 
pracy 

stanowisko pracy 

Podstawa prawna Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia  
– obwarowane datą graniczną 

Położna koordynująca                                
i nadzorująca pracę innych 

położnych 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 

 

Tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok w szpitalu. 
 

Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne                         
w zawodzie położna oraz 1 rok w szpitalu. 
 

Licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu. 
 

Licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu. 

 

Edukator do spraw 
diabetologii 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego oraz 2 lata pracy w zawodzie. 
 

Licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2 lata 
pracy w zawodzie. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2 lata pracy w zawodzie. 
 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny w dziedzinie 
edukator w cukrzycy oraz 1 rok w ośrodku o profilu diabetologicznym. 
 

Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy 
oraz 2 lata  w ośrodku o profilu diabetologicznym. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny                                
w dziedzinie edukator  w cukrzycy oraz 2 lata w ośrodku o profilu diabetologicznym. 
 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (w okresie przejściowym do dnia                           
31 grudnia 2020 r.), licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa (w okresie przejściowym do dnia 31 
grudnia 2020 r.) oraz 5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (w okresie przejściowym do 
dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz 5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym. 
 

Edukator do spraw laktacji Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
 

Tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. 
 

Licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczego. 
 

Tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 1 rok pracy                         
w zawodzie. 
 

Licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 2 lata pracy w zawodzie. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz               
2 lata pracy  w zawodzie 
 

Tytuł magistra na kierunku położnictwo (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz 
2 lata pracy  w zawodzie. 
 

Licencjat położnictwa (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz 5 lat pracy      
w zawodzie. 
Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 
2020 r.) oraz 5 lat pracy w zawodzie. 
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WOKÓŁ ZAWODU 
 

Rodzaj wykonywanej 
pracy 

stanowisko pracy 

Podstawa prawna Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia  
– obwarowane datą graniczną 

Specjalista do spraw 
epidemiologii lub higieny i 
epidemiologii 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 3 lata w szpitalu. *UWAGA Okres przejściowy, 
oznaczony do 31 grudnia 2020 roku, jest niespójny z art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.), 
który jest przepisem szczególnym i stanowi, że do 31 grudnia 2015 roku w skład zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na 
stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu 
pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
 

Tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.,* patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 
 

Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do 
dnia 31 grudnia 2020 r., *patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r., patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 

Specjalista do spraw 
epidemiologii lub higieny i 
epidemiologii 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie 
kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na 
poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych 
niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896) 
 

Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 3 lata w szpitalu. *UWAGA Okres przejściowy, 
oznaczony do 31 grudnia 2020 roku, jest niespójny z art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku           
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze 
zm.), który jest przepisem szczególnym i stanowi, że do 31 grudnia 2015 roku w skład zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały 
zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny                             
z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
 

Tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.,* patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 
 

Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do 
dnia 31 grudnia 2020 r., *patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 
 

Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie 
przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r., patrz uwaga wyżej) i 3 lata w szpitalu. 

Pielęgniarka, położna 
wchodząca w skład zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych  
 

Ustawa z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze 
zm.) 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 27 maja 
2010 roku w sprawie 
kwalifikacji członków 
zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (Dz. U. Nr 108, 
poz. 706) 
 
Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 15 marca 
2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
kwalifikacji członków 
zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (Dz.U z 2013 r., 
poz. 410) 

Art. 67 pkt 2 - do dnia 31 grudnia 2015 roku - w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą 
wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki 
epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego.  

Zgodnie z art. 15. ust. 1, pkt 2 w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą m.in. 
pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii. 

§ 3. specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii: 
1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i 
epidemiologii; 
2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa; 
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej 
wykonywanym w szpitalu. 
Rozporządzenie wprowadziło zmianę w zapisie § 3 pkt 1, obecne brzmienie: 

„1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub 
higieny i epidemiologii”. 
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WOKÓŁ ZAWODU 
Rodzaj wykonywanej 

pracy 
stanowisko pracy 

Podstawa prawna Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia  
– obwarowane datą graniczną 

Pielęgniarka, położna 
wykonująca obowiązkowe 
szczepienia ochronne 

Ustawa z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze 
zm.) 
 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 
2011 roku w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. Nr 182, 
poz. 1086) 

Art. 67. pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2015 roku - szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub 
felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na 
podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania 
szczepień ochronnych.  
 

§ 6. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i 
higienistki szkolne), przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach 
doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały 
dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w 
dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował 
problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Pielęgniarka 
anestezjologiczna 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia dnia 20 grudnia 
2012 roku w sprawie 
standardów postępowania 
medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i 
intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Dz. 
U. z 7 stycznia 2013 r., 
poz.15) 

§ 16 ust. 1. Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, 
niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla 
pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
 

§ 2 pkt 6 - pielęgniarka anestezjologiczna - pielęgniarka, która ukończyła specjalizację                                 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                    
i intensywnej opieki. 

Pielęgniarka oddziałowa 
oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii lub 
oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii dla dzieci 
albo oddziału anestezjologii 
lub oddziału anestezjologii 
dla dzieci w szpitalu 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia dnia 20 grudnia 
2012 roku w sprawie 
standardów postępowania 
medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i 
intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Dz. 
U. z 7 stycznia 2013 r., 
poz.15) 

§ 16 ust. 4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką 
oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, 
niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2018 roku. 
 

§ 4 ust. 11 Pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii 
dla dzieci w szpitalu, powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

Pielęgniarka służby 
medycyny pracy 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 września 
2011 roku w sprawie zadań 
służby medycyny pracy, 
których wykonywanie 
przez osoby niebędące 
lekarzami wymaga 
posiadania dodatkowych 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1223) 

 

§ 5. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, 
mogą wykonywać również pielęgniarki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują 
zadania służby medycyny pracy i są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
w ochronie zdrowia pracujących lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie 
zdrowia pracujących (do dnia 13 października 2016 roku).  
§ 2. 1. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zwanej dalej "ustawą", są wykonywane przez pielęgniarki, 
które: 
 1) uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia 

pracujących lub 
 2) ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia 

pracujących. 
2. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy są wykonywane przez 
pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie 
zdrowia pracujących. 
3. Zadania służby medycyny pracy określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a-d i art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
oraz - w zakresie realizowanym przez pielęgniarki - w art. 17 pkt 2, 3 i 6 ustawy są wykonywane 
przez pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w 
ochronie zdrowia pracujących.  

Pielęgniarka systemu Ustawa z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze 
zm.) 

Art. 63. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują kwalifikacje członków tych 
zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 roku.  
Art. 36 ust. 1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na: 
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu 
lub ratownik medyczny; 
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik 
medyczny. 
Art. 3 pkt 6 - pielęgniarka systemu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, 
pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co 
najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach  
przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.  
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MY TEŻ TAM BYLIŚMY   

Relacja z Europejskiego 
Kongresu Terapeutów 

Stomijnych 

Paryż,  23-26 czerwca 2013 r. 

mgr Helena Dziekańska  

12 th European Counlcil of Enterostomal 
Therapy Congres 

W dniach 23-26 czerwca 2013 w Paryżu odbył się 
ogólnoświatowy kongres terapeutów stomijnych.  
Wśród zaproszonych wykładowców wystąpienia 
miało wiele światowych sław w dziedzinie  
chirurgii, onkologii, dermatologii, opieki 
stomijnej zarówno  z grupy lekarskiej jak                          
i pielęgniarskiej.  

Tematyka dotyczyła najnowszych trendów stosowanych w leczeniu nowotworów jelit, ostrego 
brzucha, powikłań pooperacyjnych jak i problemów pielęgnacyjnych z nimi związanych. Szeroko 
omawiano schorzenia związane z niewydolnością jelit zarówno ostrą jak i przewlekłą , zespołem                    
” krótkiego” jelita, leczeniem przetok, zapalenia otrzewnej, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 
Wśród nowych trendów przedstawiono procedury leczenia  z użyciem terapii ciśnieniowej, 
zastosowanie laparoskopii w chirurgii jelita grubego, omówiono i przedstawiono wyniki stosowania 
procedury wydłużania jelit u dzieci stosowanie w ramach transplantologii.  

 Z zakresu pielęgniarstwa omówiono problemy pielęgnacyjne z jakimi można mieć do 
czynienia podczas opieki sprawowanej nad pacjentem w każdym wieku. Prezentowane zagadnienia 
dotyczyły miedzy innymi: pielęgnacji skóry, oceny skóry i zmian występujących wokół stomii, 
przepuklin okołostomijnych, wypadania stomii, pielęgnowania stomii wklęsłej z zastosowaniem 
preparatów , opatrunków i sprzętu stomijnego różnych firm dostępnych na runku światowym. Szeroko 
omówiono również dość szybko rozwijający się trend dotyczący wykonywania irygacji u pacjentów 
kolostomijnych. Zaprezentowano sprzęt stosowany do tego rodzaju zabiegów, omawiano sposób 
wykonania oraz edukacji pacjentów jak i personelu medycznego wykonującego zabiegi. Duży nacisk 
położono na prawidłową edukację pielęgniarek i terapeutów stomijnych, gdyż zgodnie                                           
z przedstawionymi badaniami, to głównie od nich zależy powodzenie wdrożenia tego zabiegu wśród 
kolostomików.  

Przedstawiono i omówiono również jakość życia pacjentów stomijnych skupiając uwagę na 
aspekcie: psychologicznym, towarzyskim,  kulturowym i religijnym. Wystąpienie odnosiło się  
głównie do religii muzułmańskiej ukazano perspektywy funkcjonowania osób chorych w społeczności 
kulturowo-religijnej oraz sposób poprawy jakości życia pacjentów. Duży nacisk położono na rolę jaką 
odgrywa prawidłowa  komunikacja,  edukacja i instruktaż. Są  to elementy gwarantujące powodzenie 
w każdym aspekcie sprawowania opieki nad pacjentem i należy je umiejętnie wykorzystać w realizacji 
procesu pielęgnowania. Kongres w swoim planie zawierał  ciekawe sympozja, sesje plenarne 
oraz warsztaty. Każdy z uczestników mógł zgłębić swoje zainteresowania zawodowe, 
korzystając z bogatego doświadczenia, wiedzy i badań osób prowadzących wykłady.  

W kongresie  uczestniczyły Anna Jaroszuk i Helena Dziekańska. 
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NASZE PUBLIKACJE 
 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  W RODZINIE – cd: 
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY" 

 
                                      Barbara Kardasz                                                                            

                                                                                                       
„ Pielęgniarka/ położna zgodnie ze swoją wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć  
w zwalczaniu przejawów patologii społecznej” [1] 
 
Procedura „ Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych: 
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty,  
i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
 
Nazwa procedury „Niebieskie Karty” pochodzi od formularza, którego wypełnienie rozpoczyna 
działania interwencyjne w razie przemocy w rodzinie. 
Kolor niebieski został przyjęty, jako symboliczny dla wszystkich działań podejmowanych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy i jest stosowany także w nazwach Niebieska Linia, Niebieski pokój 
przesłuchań dla małych świadków – dzieci zeznających w sprawach przemocy w rodzinie.  
 
13 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie procedury                          
„ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy :Niebieska Karta”. 
 
Wszczęcie procedury „ Niebieska Karta” następuje przez wypełnienie formularza A w obecności 
pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. 
Aby rozpocząć procedurę nie trzeba mieć stuprocentowej pewności, że doszło do przemocy, 
wystarczy podejrzenie – oparte na konkretnych faktach i zdrowym rozsądku. 
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza A z uwagi na nieobecność pacjenta, stan jego 
zdrowia lub ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia, formularz należy wypełnić 
niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej 
jego wypełnienie. Jeśli nawiązanie bezpośredniego kontaktu jest niewykonalne, wypełnienie 
następuje bez udziału pacjenta. 
 
Ofiary przemocy mogą pomijać i ukrywać fakt doznania przemocy. Rzadko z własnej inicjatywy 
rozpoczynają rozmowę na jej temat. Dlatego istotna jest znajomość sygnałów, które mogą świadczyć  
o stosowaniu przemocy domowej wobec pacjenta: 

 opis zdarzenia jest nieadekwatny do występujących obrażeń, np. kobieta podaje, że spadła 
ze schodów, a jedyne stwierdzone obrażenie to krwiak pod okiem: 

 pacjent zgłasza się po pomoc dopiero po pewnym czasie od momentu doznania urazu, lub gdy 
obrażenia zaczęły się już goić, np. zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z obrażeniami 
ucha, a kolor siniaków wskazuje, że do urazu doszło około 3 dni wcześniej; 

              pacjent ma „skłonność ”do częstego ulegania różnym „wypadkom”, np. w kartotece pacjentki    
              w ciągu roku odnotowano osiem zgłoszeń z powodu złamań, zwichnięć, zadrapań i krwiaków,   
              za każdym razem pacjentka podawała, jako przyczynę przypadkowy upadek ( przy tym    
              kryterium należy wykluczyć schorzenia, które rzeczywiście mogą powodować zwiększoną          
             „wypadkowość”, takie jak osteoporoza, zaburzenia równowagi, czy ADHD w przypadku      
              dzieci) 

 zachowanie pacjenta jest nieadekwatne do sytuacji, np. bagatelizuje i umniejsza przyczyny 
oraz konsekwencje doznanych zranień lub zbyt emocjonalnie podchodzi do lekkich obrażeń       

 pacjent sprawia wrażenie przestraszonego, zawstydzonego, nieobecnego myślami, unika 
kontaktu wzrokowego, podrywa się za każdym razem, gdy ktoś wchodzi do pomieszczenia, 
chce jak najszybciej zakończyć rozmowę (objawy tego typu mogą być również spowodowane 
zaburzeniami psychicznymi); 
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 powtarzające się skargi na dolegliwości psychosomatyczne, np. bóle głowy, bóle w klatce 
piersiowej ,kołatanie serca ,bóle brzucha i podbrzusza, drętwienie i mrowienie kończyn; 

 zgłaszanie dolegliwości ogólnych, tj. zmęczenie, senność, apatia, trudności ze 
sprecyzowaniem dolegliwości; 

 zgłaszanie różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych: niepokoju, napadów lęku, zaburzeń snu.  
 depresja i próby samobójcze; 
 nadużywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych: leków, narkotyków, które może 

być jedyną znaną ofierze ucieczką od koszmarnej rzeczywistości; 
 niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych, nie wykupienie leków, nie zgłaszanie się na 

wizyty kontrolne, częste odwoływanie wizyt( szczególnie, jeśli wizyty odmawia partner); 
 zgłaszanie problemów z dziećmi lub bliżej nieokreślonych problemów domowych typu: 

„ostatnio mam w domu dużo stresów”, mam kłopoty ze starszym synem, nie potrafi dogadać 
się z ojcem”; 

 obrażenia w czasie ciąży, „ samoistne” poronienia, przedwczesne porody, uszkodzenia płodu. 
 problemy ginekologiczne; 
 nieplanowane i niechciane przez kobietę ciążę; 

 
W przypadku stwierdzenia powyższych sygnałów należy wprost zadać pacjentowi pytanie  
o przemoc domową. Można skorzystać z jednej lub kilku zaproponowanych form: 

 „Ma pani siniaki na plecach, których wygląd wskazuje, że powstały w różnym czasie. Jak do 
tego doszło?”. 

 „Pani Ewo wiele kobiet doświadcza w swoim życiu różnego rodzaju przemocy. Czy 
kiedykolwiek miało to miejsce w Pani życiu?”. 

 Znam wiele pacjentek, które bite przez swoich mężów ukrywały to przez całe lata, ponieważ 
się bały i wstydziły. Czy ktoś kiedykolwiek Panią uderzył?”. 

 „ Zawsze pytam o przemoc ze strony bliskich, bo jest to częsty, ale ukrywany problem, 
        a jak jest u Pani?”. 
 „Czy istniała jakaś fizyczna przyczyna poronienia – ktoś Panią popchnął, uderzył, rzucił 

            w Panią przedmiotem lub stało się coś innego?”. 
     Bardzo trudno jest mówić o zaniedbaniu i przemocy ze strony własnego dziecka, które się  
     wychowało  nikt jednak nie zasługuje na takie traktowanie, szczególnie osoby starsze  

           i schorowane. Proszę opowiedzieć mi, jak Pani córka zachowuje się, kiedy wraca do domu?”. 
 „Czy była Pani kiedykolwiek zmuszana do seksu lub jakiejś innej jego formy wbrew swojej 

woli?”. 
Ofiary przemocy oczekują ze strony personelu medycznego pytań wprost o przemoc domową. 
Zapytane w sposób empatyczny i nieoceniający, w zdecydowanej większości udzielają 
odpowiedzi zgodnych z prawdą. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem, rozmowę z osobą, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, należy przeprowadzić w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz 
gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności.  
Rozmowę diagnostyczną i wypełnienie „Niebieskiej Karty” powinno przeprowadzić się na osobności. 
Pacjenta należy odizolować od osób towarzyszących lub, jeśli jest to wizyta środowiskowa, 
od domowników, w taki sposób, aby nie wzbudzać podejrzeń sprawcy. 
 
Jeśli podczas rozmowy czy udzielania pomocy obecny jest partner – sprawca przemocy, to najczęściej 
sprawia on wrażenie osoby zatroskanej o zdrowie pacjenta, zabiega o to, by stale być obecnym przy 
pacjencie, ( aby kontrolować, co pacjent oraz pielęgniarka mówią i robią), wyręcza pacjenta w 
udzielaniu odpowiedzi i nie daje mu możliwości swobodnego porozmawiania, czasem przejawia 
wrogość wobec pielęgniarki, szczególnie wówczas, gdy nie podporządkowuje się ona jego woli ( np. 
prosi o wyjście z gabinetu, czy pokoju). 
 Piśmiennictwo u autorki. 
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Przykład wypełnienia formularza „ Niebieska Karta – A” wg wzoru 

zatwierdzonego przez Radę Ministrów. 
 
„ Niebieska Karta” wypełniona przez pielęgniarkę podczas wizyty w środowisku pacjenta, która miała 
miejsce kilka godzin po awanturze domowej. 
 
Części I – XV, XVII i XIX – XXI wypełniają przedstawiciele wszystkich podmiotów uprawnionych  
do prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, część XVI dodatkowo wypełniają przedstawiciele 
policji, natomiast część XVIII dodatkowo wypełniają przedstawiciele ochrony zdrowia. 
 

PRZYKŁAD – NIEBIESKA KARTA -A 
                                                                                                                      Elbląg, 03.09.2013. 

…................................................... 
      ( pieczęć podmiotu) 
I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA  
PRZEMOCĄ W RODZINIE. 
 
1. Imię i nazwisko: Ewa Kowalska  lat 32 
2. Imiona rodziców: Anna, Jan 
3. Miejsce zamieszkania: kod pocztowy 82-300 miejscowość: Elbląg województwo: Warm.-  
    Mazurskie ulica : Smutna numer domu: 13 numer mieszkania 31 numer telefonu: 233-123-321 
4. Aktualny adres pobytu: kod pocztowy: jw. miejscowość: jw. województwo: jw. ulica: jw  numer   
     domu: jw. numer mieszkania: jw. numer telefonu: jw. 
  
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE. 
 
1. Zgłaszający: 
    Osoba, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: Ewa Kowalska 
2. Zgłaszający:  
    Inna osoba ( np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek): 
    Matka Ewy Kowalskiej. 
   1) imię i nazwisko: Anna Płatek 
   2) miejsce zamieszkania: 
      kod pocztowy: 82-300 miejscowość: Elbląg województwo: Warm.- Mazurskie ulica: Ciemna  
      numer domu: 12 numer mieszkania: 21 numer telefonu 222-333-445 
 

III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE. 
 
1. Imię i nazwisko: Piotr Kowalski lat 35 
2. Miejsce zamieszkania: kod pocztowy: 82-300 miejscowość: Elbląg województwo :Warm.-    
    Mazurskie ulica: Smutna numer domu: 13 numer mieszkania: 31 numer telefonu: 666-660.600. 
3. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą               
    w rodzinie: mąż  
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IV.CZY OSOBA, WOBEC, KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W   
RODZINIE, ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 
Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci  

Stosowała przemoc fizyczną, w tym TAK NIE Wobec kogo TAK NIE Wobec kogo 

Popychanie X   X  wszystkich 
córek 

Uderzanie X              żony X  córek Marty i 
Pauliny 

Wykręcanie rąk X  - II -  X  

Duszenie X  - II -  X  

Kopanie X  - II -   X  

Spoliczkowanie X  - II - X  córki Pauliny 

Inne ( podać, jakie) X 
bicie po 
głowie, 
ciągnięcie za 
włosy 

 żony X 
bicie po 
głowie, 
ciągnięcie za 
uszy, bicie 
pasem 

 córek Marty i 
Pauliny 

Uszkodzenia ciała w tym:       

Zasinienia X  Żony X  córek Marty i 
Pauliny 

Zadrapania X  Żony  X  

Krwawienia X  - II -  X  

Oparzenia  X   X  
Inne ( podać, jakie) X 

miejsca po 
wyrwanych 
włosach na 
głowie 

 żony  X   

Stosowała przemoc psychiczna, w tym: Tak Nie  Wobec kogo Tak Nie Wobec kogo  

Izolację X  Żony  X   

Wyzwiska X    - II -  X  wszystkich córek  

Ośmieszanie X  - II - X  - II -  

Groźby X  - II -  X  - II -   

Kontrolowanie X  - II -  X  - II -   

Ograniczanie kontaktów X  - II -  X  - II -   

Krytykowanie  X  - II -  X    

Poniżanie X  - II -  X  - II -   

Demoralizację  X  X  wszystkich córek  

Ciągłe niepokojenie X  - II -  X  - II -   

Inne ( podać, jakie)  X  X 
zmuszanie do 
perfekcyjnego 
odrabiania 
zadań 
domowych, 
czyszczenie 

 - II -  
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umywalki i 
wanny 
szczoteczką do 
zębów. 

Stosowała przemoc seksualną, w tym: Tak  Nie  Wobec kogo Tak  Nie  Wobec kogo  

Zmuszanie do obcowania płciowego i innych 
czynności seksualnych 

X  Żony  X   

Inny rodzaj zachowań, w tym.        

Niszczenie/ uszkodzenie mienia  X   X   

Przywłaszczenie mienia  X   X   

Groźba karalna/ znieważenie X  żony  X   

Zmuszanie do picia alkoholu  X   X   

Zmuszanie do zażywania środków odurzających  X   X   

Inne działające na szkodę najbliższych (podać jakie) X ciągłe 
wybudzanie ze 
snu 

 Żony X zabicie 
chomika na 
oczach córek 

   

 
V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE? 
     
Pierwsze incydenty przemocy psychicznej wobec żony miały miejsce ok. 10 lat temu., przemocy 
fizycznej i seksualnej ok. 5 lat temu. Przemoc psychiczna i fizyczna wobec córek od ok. 5 lat. 
Nasilenie przemocy występuje od ok. roku. 
 

 
VI. ZACHOWANIE 
 

 
 
Zachowanie się osoby 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie. 

Tak Nie  Tak  Nie 
trudność nawiązania kontaktu  X  nieobecna 

spokojny/na    X  podczas 

płaczliwy/a X   wizyty 

zastraszony/a X   środowiskowej. 

unika rozmów  X   

agresywny/a  X   

stawia opór policji  X   
 

VII.  OPIS MIEJSCA ZDARZENIA. 
 
        (np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, 
       ślady spożywania alkoholu, wyczuwalna woń alkoholu, inne ) 
       W mieszkaniu nie zaobserwowano śladów, które mogłyby świadczyć o przemocy. 
 
VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 
 
         Świadek I 
         1.Imie i nazwisko: Anna Płatek – matka Ewy Kowalskiej 
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         2.Miejsce zamieszkania: kod pocztowy: 82-300 miejscowość: Elbląg ulica: Jasna numer domu 5  
             numer mieszkania: 9 numer telefonu: 987-900-678 
         Świadek II 
         1. Imię i nazwisko: Brygida Płatek – młodsza siostra Ewy Kowalskiej 
         2. Miejsce zamieszkania: kod pocztowy: 82-300 miejscowość: Elbląg ,ulica: Jasna                                              
             numer domu 5 numer mieszkania 9.numer telefonu 567-890-356 
         Świadek III 
           1. Imię i nazwisko: Izabela Kowalik – sąsiadka 
           2. Miejsce zamieszkania: kod pocztowy 82-300, miejscowość: Elbląg ulica: Smutna                                       
               numer domu:13 numer mieszkania 30.numer telefonu: nie znany. 
 
IX. CZY OSOBA, WOBEC, KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE BYŁA JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UZYCIEM 
PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ UZYCIA: 

TAK                                           NIE                                NIE USTALONO  

X   CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE 
PRZEMOC W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA  SĄDOWEGO 
       
TAK                                          NIE                                 NIE USTALONO  
 
XI CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE, NADUŻYWA ALKOHOLU: 
  
TAK                                         NIE                                   NIE USTALONO:  
 
XII CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE, NADUŻYWA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI 
PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW. 
 
TAK                                     NIE                                NIE USTALONO  
   
XIII CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZNIE: 
 
XIV.  CZY OSOBA, WOBEC, KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 
RODZINIE, POSIADA BROŃ. 
     
TAK                                     NIE                                NIE USTALONO  
 

XV.   CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY 
PODEJMOWANE NASTĘPUIJĄCE DZIAŁANIA: 
Powiadomienie i interwencje policji                                                                                                                                                                                                        
Zatrzymanie                                               
Dozór policji                                              
Wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami                             
Wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób       
Wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.      
Tymczasowe aresztowanie       
Powiadomienie prokuratury                      
Wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sadowego.      
.................................................................................................................................................................... 
Poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego    
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Odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą                                     
w rodzinie                                                              
Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu                                                                                
..........................................................................................................................................................  
 Leczenie innych uzależnień.................................................................................................................  
 Zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych............................  
 …...................................................................................................................... ………………. 
 Udzielono pomocy medycznej 
 Inne działania, – jakie?...................................................................................................................................  
     

XVI.   DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJE. 

Działania podjęte przez policję. 
 
 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie 

TAK NIE TAK NIE 

Pouczenie     

Środki przymusu bezpośredniego, 
 ( jakie) 

    

Badanie na zawartość alkoholu w 
organizmie 

…................. 
Wynik 

 …................ 
Wynik 

 

Izba wytrzeźwień     

Policyjne pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych do wytrzeźwienia 

    

Policyjne pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych 

    

Policyjna izba dziecka     
 

XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że 
stosuje przemoc w rodzinie: 
lp. Imię i nazwisko Stosunek 

pokrewieństwa 
Wiek Czy się zajmuje? 

1  Ewa Kowalska Żona 32 Pielęgniarka 
   Elbląg 

2 Paulina Kowalska Córka 12 SP nr 6 kl VI b 

3 Marta Kowalska Córka 9              kl..3  d 

4   Agata Kowalska Córka 7              kl. 1  e 
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XVIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO, KTÓREJ  ISTNIEJE 
PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE. 
Ewa Kowalska 

1.Stan psychiczny: 
X pobudzony/a                      ospały/a                               X płaczliwy /a 
agresywny/a                       lękliwy /a                             X inny/ - jaki /ka 
                                                                                       …................................................... 
                                                                                                  zaniepokojony/a  
                                                                                                 zdezorientowany/a    
2. Porozumiewanie się: 

 chętnie nawiązuje kontakt                                         X trudno nawiązuje kontakt 
 małomówny/-na                                     jąka się 
 krzyczy  wypowiada się nielogicznie  
 odmawia odpowiedzi na zadawane pytania 
 porozumiewa się niewerbalnie( np. językiem migowym, gestami itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reakcja na osobę towarzysząca ( szczególnie ważne w przypadku dzieci): 
 
Ewa Kowalska – podczas rozmowy obecna jest matka P. Ewy, pacjentka zachowuje się przy niej 
swobodnie, sprawia wrażenie, że ma w niej oparcie. 
 
Dzieci obecne w domu. Sprawiają wrażenie zastraszonych, małomówne, odpowiadają tylko tak lub 
nie. Na pytania o ojca nie odpowiadają. Przed udzieleniem informacji spoglądają na matkę, jakby 
pytając o pozwolenie. Podczas całej wizyty siedzą „sztywne”, napięte i wyprostowane. 
               
3.Rodzaje uszkodzeń:- dotyczące Ewy Kowalskiej, 

 skaleczenia    ślady nakłucia    ślady ugryzienia 
X otarcia naskórka  X siniaki     krwawienia 

 ślady oparzenia   zwichnięcia     złamania kości 
 
4. Stan higieny: 
Skóra:    X czysta     brudna 
     wysuszona     odmrożona 
     odparzona     odleżyny 
     pieluszkowe zapalenie skóry 
 
Włosy:    X czyste     brudne 
     wszawica    X włosy powyrywane 
     ciemieniucha 
 
5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/ zaniedbania: 

 ubranie brudne     waga/wzrost nieadekwatne do wieku 
 rozwój nieadekwatny do wieku   wyniszczenie organizmu 
 odwodnienie                  ponawianie zgłoszeń do lekarza 
 nieskorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby 

X niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich – wykupienia i zażywania leków na astmę 
oskrzelową. 
 
6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie: 
TAK X  NIE  
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7. Przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub 
opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego; 
TAK   NIE    dzieci bez widocznych objawów zaniedbania 
 
8. Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: 
TAK   NIE X 
 
9. Podjęte leczenie: 

 przyjęto na oddział szpitalny, (jaki?)…………………………………………………………… 
 skierowano do szpitala ( jakiego?)………………………………………………………………          
 udzielono pomocy ambulatoryjnej – odesłano do domu 

X inne ( jakie?) skierowano do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania zaświadczenia o 
obrażeniach: 
 
10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju 
uszkodzeń ciała związanych z przemocą  w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju 
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.( Dz. U. nr 201, poz.1334). 
TAK X                NIE  
 
11. Wydano zaświadczenie lekarskie: 
TAK    NIE X 
 
12.Wydano skierowanie na badanie lekarskie: 
TAK    NIE X 
 
13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: 
 TAK    NIE X 
 
XIX.PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie: 
 
X powiadomienie policji    udzielenie pomocy socjalnej 
X udzielenie pomocy medycznej 

 inne, ( jakie?)………………………………………………………………………………………. 
 
2.  Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej: 

 specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
 ośrodku interwencji kryzysowej 
 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
 szpitalu 
 innych, ( jakich?)  ustalenie, że pacjentka w dniu dzisiejszym będzie nocowała u matki 

 
3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom 
 
Przekazanie informacji o konieczności udzielenia pomocy psychologicznej dzieciom- telefoniczne 
ustalenie terminu konsultacji w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
 
 
 



36 

 

4. Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone w rejonowym Komisariacie Policji. 
 
5. Inne, (jakie?) 
Skierowanie do punktu udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej. 
 

XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ. 

Zasinienia pod okiem oraz zadrapania na ręce wyglądały na obrażenia sprzed kilku dni. 

Z relacji pacjentki wynika, że jest ona ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej ze strony 
swojego męża. Dzieci doświadczają przemocy psychicznej i fizycznej. W czasie rozmowy wyglądały na 
zastraszone. Powodem może być lęk przed ojcem, wewnątrzrodzinna zasada utrzymania tajemnicy                      
i zakaz rozmawiania wprost o trudnej sytuacji domowej. Należy dokładniej przyjrzeć się relacji matki 
z dziećmi- dzieci zerkały na matkę sprawdzając, co mogą powiedzieć. 

Przemoc w rodzinie ma charakter fazowy, obecnie jest ponownie w fazie narastania napięcia. 

Pani Ewa próbowała w 2009 r. szukać pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, wycofała się 
jednak z kontaktu już po pierwszej konsultacji. Wstydzi się powiedzieć o sytuacji domowej w pracy. 
Mówi, że po pobiciach zazwyczaj bierze dni wolne do momentu wygojenia się obrażeń. 

Pacjentka potrzebuje wsparcia emocjonalnego, psychoedukacji dotyczącej mechanizmów przemocy, 
przepisów i możliwości prawnych. 

XXI. DODATKOWE INFORMACJE. 

Pacjentka była kilkakrotnie wzywana do szkoły z powodu zaniepokojenia wychowawców oraz 
pedagoga szkolnego zachowaniem córek, szczególnie Pauliny. Pani pedagog mówiła matce, że 
Paulina jest bardzo wycofana, utrzymuje chorobliwie perfekcyjny porządek na biurku, reaguje paniką 
na sytuacje, w których otrzyma słabszą ocenę lub inne dziecko przesunie jej zeszyt czy przybory do 
pisania, nie ma żadnej przyjaciółki ,reaguje unikami, gdy nauczyciel podczas lekcji niespodziewanie 
podejdzie do niej bliżej Pani Ewa mówi, że „ córka jest bardzo nerwowa 
 i strachliwa”. 
 
…………………………………………………………………. 
 
) podpis przedstawiciela podmiotu  
wypełniającego formularz „Niebieska Karta” – A”) 
 
 
……………………………………………………. 
(data wpływu formularza „ Niebieska Karta – A” 
Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 
 
 
Jeżeli w trakcie wypełniania formularza A, pracownik słuszny zdrowia uzyska informację, że pacjent 
ma już założoną „Niebieską Kartę”, lub jeśli poprzedni osobiści wszczynał procedurę, powinien 
każdorazowo wypełnić formularz A  w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia. 
 
   
 Wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 października 2010r. ( zostanie zamieszczony w kolejnym Biuletynie Informacyjnym). 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie  
wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  
serdecznie zapraszają Koleżanki i Kolegów do udziału w: 

 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Pielęgniarstwo - nauka i praktyka” 

OLSZTYN, 24-25 października 2013 r. 
 

Idea i cel konferencji 
„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” – Heraklit. 
 

Ta myśl jest ciągle aktualna i dotyczy również współczesnego pielęgniarstwa nie tylko w Polsce, ale na całym 
świecie. Pielęgniarstwo bez granic to ciągły rozwój, postęp, to korzystanie ze zdobyczy technologicznych,                        
a zarazem właściwe ich wykorzystanie w codziennej pracy. Otwartość to umiejętność dzielenia się z innymi, to 
sztuka, która powinna służyć pacjentowi. 
 

Celem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest zaprezentowanie dorobku naukowego pielęgniarek                          
i położnych, które nieustannie uczestniczą w procesie budowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. To dzięki 
ich zaangażowaniu, wiedzy i kompetencjom możemy mówić o rozwoju pielęgniarstwa i dzieleniu się swoimi 
osiągnięciami z profesjonalistami z innych krajów. 
 

Problematyka konferencji 
Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, 
poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych. 
Proponowane obszary tematyczne: 
• Pielęgniarstwo zabiegowe 
• Pielęgniarstwo zachowawcze 
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
• Pielęgniarstwo pediatryczne 
• Pielęgniarstwo geriatryczne z opieką długoterminową 
• Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 
• Organizacja i zarządzanie opieką zdrowotna 
 

Ramowy program konferencji 
Dzień I – czwartek, Hotel Warmiński 
11.00 Rozpoczęcie 
11.15-13.15 Obrady 
13.15-14.15 Lunch 
14.15-15.30 Obrady 
16.00 Uroczyste otwarcie konferencji – Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 39 
16.30-17.30 Sesja plenarna (2 wykłady) 
17.20-18.00 Koncert 
18.00 Zakończenie spotkania 
Hotel Warmiński 
20.00 Spotkanie koleżeńskie 
Dzień II – piątek, Hotel Warmiński 
9.00-10.30 Obrady 
10.30-10.45 Przerwa kawowa 
10.45-13.45 Obrady 
10.30-11.30 Sesja plakatowa 
13.45-14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
14.15-15.15 Lunch 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 
 

Sekretariat konferencji 
Renata Jeger, Wioleta Witanowska, Jolanta Stępińska 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, 10-685 Olsztyn, 
ul. Krasickiego 6, tel/fax 89 541 22 67, w. 20 
e-mail: konferencja@oipip.olsztyn.pl www.konferencja.oipip.olsztyn.pl 

 

Warunki uczestnictwa 
Konferencja 24-25.10.2013 r.: koszt uczestnictwa obejmuje udział w konferencji, materiały 
konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację i wynosi: 
• 550 zł - uczestnictwo z referatem/plakatem 
• 450 zł – uczestnictwo bez referatu/plakatu 
Podane kwoty nie obejmują kosztów noclegu. Nocleg należy zarezerwować indywidualnie. 

UWAGA: 
W przypadku przyjazdu kilku współautorów, tylko jedna osoba opłaca pełna kwotę tj. 550 zł, pozostali 
współautorzy płacą jak za uczestnictwo bez referatu. 
Prace należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi umieszczonymi na stronie internetowej. 
Wpłaty za uczestnictwo należy wnieść na konto: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, 10-685 Olsztyn,                               
ul. Krasickiego 6, 
PKO BP 33 1020 3541 0000 5202 0214 0085 
z dopiskiem ”Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji. 
Rezerwacja noclegu 
Jest możliwość rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło „Konferencja” do dnia 30 września. 
Hotel Warmiński : Tel. (89) 522 14 00; 522 15 00, Fax (89) 533 67 63 
hotel@hotel-warminski.com.pl – należy pobrać formularz rezerwacji 
• Nocleg w pokoju jednoosobowym 199 zł/dobę ze śniadaniem 
• Nocleg w pokoju dwuosobowym 239 zł/dobę ze śniadaniem 
Hotel Relaks: Tel.: (89)527-75-34; Fax: (89) 527-76-84 ; e-mail: relaks@ssmolsztyn.pl 
• Nocleg w pokoju 1 osobowym 108 zł/dobę + śniadanie 
• Nocleg w pokoju 2 osobowym 126 zł/dobę + śniadanie/osobę 
• Nocleg w pokoju 3 osobowym 135 zł/dobę + śniadanie/osobę 
Hotel Gromada 
• Nocleg w pokoju 1 osobowym 140 zł/dobę ze śniadaniem 
• Nocleg w pokoju 2 osobowym 160 zł/dobę ze śniadaniem 
 

 
WAŻNE TERMINY: 

30.06.2013r. - termin rejestracji uczestnictwa z referatem - zgłoszenia tematu pracy wraz ze streszczeniem                         
w języku polskim i angielskim na adres mailowy Sekretariatu Konferencji (maksimum 250 słów, czcionka 
Times New Roman, wielkość 12) 
30.07.2013r. - informacja o decyzji Komitetu Naukowego o dopuszczeniu pracy do prezentacji na Konferencji 
15.08.2013r. - termin nadsyłania prac i wniesienia opłaty za czynne uczestnictwo w konferencji 
15.09.2013r. - termin rejestracji uczestnictwa bez referatu i wniesienia opłaty za uczestnictwo  w konferencji 
Nadesłane przez uczestników referaty zostaną zrecenzowane, a najwyżej ocenione zostaną opublikowane                        
(6 punktów MNiSW). 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

KARTA UCZESTNIKA 
II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

Pielęgniarstwo bez granic 
OLSZTYN, 24-25 października 2013 r. 

 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:…………………………………………………………………………...…. 
 
miejsce pracy/stanowisko:……………………………………………………………………………………….. 
 
adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………….... 

(ulica, nr domu, mieszkania) 
 
kod pocztowy, miejscowość: ……………………………………………………………………………………. 
 
fax /e-mail/:………………………………………………………………………………………………………. 
 
telefon:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forma udziału w konferencji: 

 uczestnictwo w konferencji z referatem 
 uczestnictwo w konferencji bez referatu 
 uczestnictwo w konferencji w sesji plakatowej 

 
Autor/tytuł referatu/plakatu:………………………………………………………………………………… 
 
Autor referujący płaci 550 zł, współautor 450 zł. 
 
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
296 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu do celów 
organizacji konferencji naukowej.* 
 
Proszę o wystawienie rachunku dla (nazwa zakładu pracy/instytucji): 
 
Imię, nazwisko/Nazwa:………………………………………………………………………………………….. 
 
Dokładny adres: …………………………………………………………………………………………………. 

ulica/numer budynku/numer lokalu/kod/miejscowość 
 
NIP:……………………………………………………….. 
 
Tel.:………………………………………………………… 
 

Miejscowość, data:                                                                                 Podpis 
Termin nadsyłania kart bez referatu upływa 15 września 2013 
Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny na stronie: www.konferencja.oipip.olsztyn. 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 

Bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych 
"Zarządzanie podmiotami leczniczymi" organizowane                                   

w Rzeszowie 
 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
informuje, że od 01 sierpnia 2013r. rozpoczyna rekrutację na 
II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Zarządzanie 
podmiotami leczniczymi”, finansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 
rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia objęte 
ogólnopolskim projektem „Zarządzaj-Organizuj-Zmieniaj. 
Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej w służbie 
zdrowia”. 

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego w formie 
elektronicznej. 
 
Więcej informacji na stronie http://kadry-zdrowie.wsiz.rzeszow.pl/ 

07/26  

V Białostockie dni Gastroenterologiczne 25-26 października 2013 

 



41 
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Szanowni Państwo mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję   

Naukowo- Szkoleniową  organizowaną przy wsparciu programu                                                       
„Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012- 2014”. 

 

„Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej” 
 

Termin konferencji: 19 listopada 2013r. (wtorek)  
Czas trwania konferencji: godz. 09.00- 16.00 
Miejsce Konferencji: Hotel Orbis „Wrocław” ul. Powstańców Śląskich 7   Wrocław 
Koszt uczestnictwa:  50,00 zł brutto 
Cena szkolenia obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe,  zaświadczenie uczestnictwa 
w konferencji, poczęstunek.  
Organizatorzy: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych we Wrocławiu ,Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im.  J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Żywienia 
KlinicznegoProgram Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012-2014 
Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego 

Program ramowy                                            
Sesja I  
Niedożywienie ambulatoryjne -jaki to problem? 
Przewodniczą sesji: mgr Urszula Olechowska, dr Anna Zmarzły 
9.00-9.10     Otwarcie Konferencji- mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca          
                      Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu    
9.10-9.20     Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego –  Program  „Niedożywienie   Dolny Śląsk 2012-2014”. 
9.20-10.00   Niedożywienie- etiologia, patofizjologia, epidemiologia-  dr Anna Zmarzły, Wrocław. 
10.00-10.30  Rola pielęgniarki w rozpoznaniu i leczeniu niedożywienia u chorego mogącego się  odżywiać doustnie                                                                               
                     -mgr Wioletta Kosiba-Rogala, Wrocław. 
10.30-10:50  przerwa  
Sesja II  
Doustna suplementacja pokarmowa, żywienie dojelitowe. 
Przewodniczą sesji:  mgr Lidia Bartoszewska-Lublin, mgr Grażyna Smektała-Wrocław 
10:50-11:20  Rola pielęgniarki w edukacji chorego niedożywionego. Jak pomóc jeść?   Jak podawać  odżywki?-  mgr Magdalena Golinska,  
11:20-11:40  Najczęstsze wskazania do żywienia dojelitowego-  mgr Lidia Bartoszewska, Lublin. 
11:40-12:10  Zgłębniki dojelitowe. Gastrostomia odżywcza-rodzaje. Przygotowanie chorego do  założenia gastrostomii. Pielęgnacja  
                       gastrostomii. -  lic. pielęgniarstwa Joanna Magolan. 
12:10-13:10  Rola pielęgniarki w prowadzeniu i monitorowaniu żywienia dojelitowego.  Dokumentacja medyczna. Sposoby podaży diet      
                       przemysłowych. Rodzaje diet przemysłowych.  Przydatne standardy postępowania pielęgniarskiego -   
                        mgr Lidia Bartoszewska, Lublin. 
13.10- 13.40 – Lunch.  
Sesja III  
Zakażenia, żywienie pozajelitowe, problemy etyczne. 
Przewodniczą: dr Krystyna Majewska-Warszawa, dr Anna Dymczyk-Wrocław 
13:40-14:00  Problem zakażeń w leczeniu chorych niedożywionych. Dlaczego szkolenia  personelu  pielęgniarskiego są ważne?-                                  
                       mgr Grażyna Smektała, Wrocław.  
14:00-14:20  Opieka nad obwodowym i centralnym dostępem naczyniowym w trakcie  hospitalizacji- dr Anna Dymczyk, Wrocław. 
14:20-15:20  Rola pielęgniarki w prowadzeniu i monitorowaniu żywienia pozajelitowego.  Zasady pracy z cewnikiem tunelizowanym  i  
                       linią żylną w żywieniu  pozajelitowym. Profilaktyka i  leczenie zakażeń cewników naczyniowych – 
                        mgr Krystyna Majewska, Warszawa.  
15:20:15:50  Dylematy etyczne  w leczeniu żywieniowym. Wsparcie żywieniowe   u chorego  w stanie  terminalnym - dr Anna Zmarzły,  
16:00             Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

„NIEDOŻYWIENIE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ” 
WROCŁAW 19 LISTOPADA 2013R. 

Dane uczestnika 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………… 

ADRES…………………………………………………………………………………………………………….... 

ZAWÓD………………………………………………………………………………………………..…………… 

MIEJSCE PRACY (nazwa, adres)……………………………………………………………................................. 

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

e-mail…………………………………… telefon kontaktowy……………………………………………………... 

Dane do wystawienia faktury VAT 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY, NA KTÓRĄ MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA ( VAT) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRES ……………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP………………………………………………….. 
 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA ( jeśli opłatę uiszcza sam)…………………………………………. 
 
CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA FIRMY (w przypadku kiedy wnosi opłatę za uczestnika): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
1. Na jednej karcie prosimy zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji. 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.11.2013r. Organizatorzy 

Konferencji  nie zwracają wniesionej opłaty.  
3. Wypełniając Kartę uczestnictwa w Konferencji wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych podanych w karcie uczestnictwa przez Komitet 
Organizacyjny Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych tekst jednolity  (Dz. U. z 2012r. NR 101, poz. 926  z póź. zm.). 

4. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 października  2013r. na konto:  
Bank PEKAO SA O/Wrocław 63 1240 6670 1111 0000 5641 0435  z dopiskiem:  

1. Konferencja „Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej”- imię i nazwisko 
 
Tryb przyjmowania karty zgłoszenia: 
1) pocztą elektroniczną na adres:  info@doipip.wroc.pl 
2) na numer fax: 71/373 20 56 
3) przesyłką pocztową na adres: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych                    
                                                   we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50,  53-333 Wrocław 
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JUBILEUSZE i GRATULACJE 

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

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
składa niżej wymienionym Koleżankom  

które w roku 2013 obchodzą jubileusz pracy zawodowej 
 serdeczne podziękowania 

 za wieloletnią pełną poświęcenia, wyrozumiałości i cierpliwości pracę  
wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

 
 
 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MŁYNARY 
„MEDYK” Elżbieta Kardasz-Kopytko i Wspólnicy Spółka Jawna  

 
Wiesława Kołosowska – 30 lat pracy zawodowej 

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ELBLĄG 
Spółka Lekarska „DUŻY MEDYK” Łuba i Partnerzy 

 
Małgorzata Leszczyńska – 20 lat pracy zawodowej 
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JUBILEUSZE i GRATULACJE 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

Dyżury ORzOZ 

 

  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych                   

w Elblągu oraz Zastępców ORzOZ pełnią 
dyżury  w  siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B. 

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

tel. kontaktowy 55 233-98 -79 

 

Dyżury OSPiP 

 

  Przewodnicząca oraz 
Wiceprzewodnicząca  

Okręgowego Sądu Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu   

pełnią dyżury  w  siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych             
w Elblągu ul. Morcinka 10 B. 

 w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 
15.00 – 16.00    

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek             
i Położnych w Elblągu  

przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia  
1 czerwca 2011 r. o działalności 
leczniczej art. 25 ust. 3 podmiot 

prowadzący działalność leczniczą                          
w ramach praktyki zawodowej, 

niezwłocznie nie później  
niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 
medycznych przekazuje organowi 
prowadzącemu rejestr dokument 

ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia wystawiony przez 

ubezpieczyciela. 
 

Ważne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                               
i Położnych w Elblągu  

zwraca się z prośbą o aktualizację danych 
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 

 
W szczególności aktualizacji podlegają 

informacje dotyczące: 
 zmiany nazwiska 
 ukończenia kursów i specjalizacji 
 ukończenia studiów wyższych 
 miejsca zamieszkania 
 rozpoczęcia i ustania zatrudnienia 
 zmiany miejsca pracy 
 utracie dokumentu 

uprawniającego do wykonywania 
zawodu. 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

 

 

                                                                           Przewodnicząca 
        Okręgowej Rady 
        Pielęgniarek i Położnych 
        Członkowie Rady 
 
 
 
 Szanowni Państwo 
 
 
 W ubiegłym roku informowałam Panią Przewodniczącą oraz Członków Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych o organizacji Domu Seniora Pielęgniarki. Obecnie trwa remont budynku.                       
W imieniu Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach chciałabym, aby w miesiącu październiku 2013 
rozstał uruchomiony. 
 
 Zwracam się z serdeczną prośbą o ogłoszenie na swoim terenie możliwości zamieszkania                      
w Naszym Domu Koleżanek i Kolegów – pielęgniarek, położnych – emerytek, rencistek, które w 
jesieni życia bezpiecznie zechcą zamieszkać pod wspólnym dachem w pokojach 1-2 osobowych. 
 
Na terenie Domu Seniora Pielęgniarki przewidziane są pokoje hotelowe dla potrzeb wypoczynkowo-
szkoleniowych dla naszego środowiska. Dalsze prace w Domu Seniora Pielęgniarki wymagają jeszcze 
bardzo dużo nakładów finansowych. O ile koleżanki zechcą pomóc i podarować cegiełkę, to bardzo 
proszę. Za zainteresowanie się i pomoc dziękuję.  
 
W razie wszelkich pytań, proszę o kontakt na numer tel. 601256845. 

 
Nadmieniam, iż Tylmanowa leży na trasie Nowy Sącz – Nowy Targ w okolicy Krościenka, 

Szczawnicy, spływu Dunajcem w Sromowcach Wyżnych, Czorsztyna i Niedzicy. W bliskiej 
odległości znajdują się wody termalne w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej. 
 
 
        Z wyrazami szacunku 
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POŻEGNANIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

„Nie czas jest nam dany, ale chwila. 
Naszym zadaniem jest uczynić                                     

z tej chwili czas…” 
 

Koleżance 
mgr Ewie Wąsowskiej 

 

pełniącej funkcję Członka                       
Okręgowego Sądu                                        

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
 

wyrazy szczerego współczucia                                      
z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek                      
i Położnych w Elblągu               

 

 
 

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

sercach” 
 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 

TATY 
 

Pani Ewie Wąsowskiej 
 

 
składają  

koleżanki z Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Pani Małgorzacie Zalewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia                              

z powodu śmierci 
 

 TATY 
 

składa personel pielęgniarski  
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej                               

we Fromborku 
 
 
 
 

 
 
 

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

ukochane serce” 
 

Pani Zofii Murawiec  
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
 

 MAMY 
 

składają koleżanki  z I Oddziału                               
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 

Gastroenterologicznym                        
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                       

w Elblągu 
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POŻEGNANIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą…” 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 

 MĘŻA 
 

Pani Zdzisławie Klejster 
 

składają koleżanki  z I Oddziału                               
Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem Gastroenterologicznym                        
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                   

w Elblągu 
 

 

Głęboko zasmuceni żegnamy 
 

Panią IRENĘ JANISZEWSKĄ 
 Położną 

 
 

Rodzinie i Najbliższym składamy 
kondolencje i wyrazy szczerego 

współczucia 
 

  koleżanki  z Oddziału  
Położniczo-Ginekologicznego  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Elblągu  

 

 
 

„Bliscy, których kochamy zostają                      
w pamięci na zawsze” 

 

Pani Ewie Kuchcińskiej  
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
 

 TEŚCIA 
 

składają koleżanki                                                      
ze Szpitala Powiatowego w Pasłęku 

 
 

 

„Nie żyjemy, aby umierać,                                            
ale umieramy aby żyć wiecznie” 

 

Pani Reginie Kowalczyk  
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
 

 MAMY 
 

składają koleżanki   
z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  

w Pasłęku 
 

 
 

„Odeszłaś nagle trudno w to uwierzyć. 
Nie sposób się z tym pogodzić” 

 

Pani Annie Bednarz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 

 MAMY 
 

składa personel pielęgniarski  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy 

 
Od października br. rusza nowa strona internetowa  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
Mamy nadzieję, że znajdziecie tam Państwo wiele interesujących                         

informacji i bieżących wiadomości pomocnych w codziennej pracy. 
 

NASZ NOWY ADRES:  

www.oipip.elblag.pl  

 

 


