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WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 
Adres poczty elektronicznej: biuro@oipip.elblag.pl    

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

szkolenia@oipip.elblag.pl 
Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: redakcja@oipip.elblag.pl  

Księgowość: ksiegowosc@oipip.elblag.pl 
                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

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

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

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

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

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

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

Wydanie biuletynu informacyjnego, które przesyłamy dziś do Państwa zawiera 
szczególnie ważne komunikaty.  Z uwagi na zbliżający się termin wyborów 
samorządowych publikujemy zestawienie dokumentów regulujących tryb 
działania komisji wyborczej, zasady przeprowadzenia posiedzeń wyborczych,  
uczestnictwa czynnego i biernego w wyborach członków naszej izby pielęgniarek  
i położnych.  

Okres wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zbiega się z gorącym 
czasem wyborów parlamentarnych. Bardzo ważny dla nas wszystkich jest wybór osób, które będą pracowały 
w Sejmie i Senacie, reprezentowały nasze interesy w najwyższych władzach państwowych. Równie ważny jest 
wybór przedstawicieli naszego środowiska zawodowego, którym damy delegacje do pracy na rzecz 
pielęgniarstwa i położnictwa w organach okręgowych izb pielęgniarek i położnych.  

Chcąc należycie zadbać o swoje potrzeby, musimy poważnie i z rozwagą wybrać swoich przedstawicieli, 
którzy będą reprezentować nasze interesy. Wybrać tych, którzy poświęcą swój wolny czas, pracę                               
i doświadczenie dla poprawy naszej zawodowej sytuacji, którzy będą nas reprezentować, w naszym imieniu 
rozmawiać i wskazywać kierunki rozwoju obu zawodów.  

Już teraz trzeba poważnie zainteresować się przyszłymi wyborami. Poszukajmy w swoim środowisku osób, 
które budzą nasze zaufanie, wyróżniają się pracowitością, sumiennością i prezentują nienaganne postawy 
moralne. A do tego wyrażą chęć reprezentowania nas, będą dysponować czasem na naukę i pracę w organach 
samorządu oraz komisjach działających przy okręgowej radzie. Zachęcam wszystkich do merytorycznej 
dyskusji i poszukiwań. 

Ważne aby obok osób doświadczonych w pracy organów samorządu, znalazły się wśród Delegatów nowe, 
młode pielęgniarki i położne, które nadadzą nowe kierunki rozwoju naszych zawodów. To dla nich tworzymy 
nowe standardy. To kolejne pokolenia pielęgniarek i położnych będą zarówno pielęgnować tradycje 
pielęgniarstwa, jak decydować o przyszłym kształcie samorządu. Pracy na rzecz środowiska zawodowego 
trzeba się nauczyć. Poznać ustawowe zadania, codzienną mozolną pracę i zrozumieć idee samorządności.                  
W naszych grupach zawodowych od lat wskazujemy na problem „luki pokoleniowej”. Brak młodej kadry, 
która zastąpi w pracy doświadczony personel odchodzący na zasłużone emerytury. Nie można dopuścić, aby 
ten sam problem utrudnił pracę samorządu. Bez młodych, mądrych, ambitnych i aktywnych członków 
samorząd nie może w sposób należyty wypełniać swoich zadań. Naszą siłą jest różnorodność, 
wszechstronność i ciągły rozwój. 

Pamiętajmy, że w organach izby pracują wyłącznie osoby, które sami wskazujemy do pełnienia tych funkcji. 
Nasz głos ma ogromne znaczenie. Szukając dróg zmierzających do poprawy i minimalizowania naszych 
problemów zróbmy to na co mamy wpływ i co do nas należy - zainteresujmy się wyborami, sprawdźmy 
rejestry wyborcze, zaplanujmy swój udział czynny i bierny w wyborach.  

Halina Nowik 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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 Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU - WYBORY 
SAMORZĄDOWE VIII KADENCJI 
  

Wyciąg z Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  
dotyczący praw wyborczych 

 
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo: 
 

1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2–4; 
 
Art. 12. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem 
członków: 
 

1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu                   
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu                 
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub 
 

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub 
środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał 
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania 
zawodu. 

 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków: 
1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy                       

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub 
 

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub 
środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał 
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania 
zawodu, lub 

 

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane                      
z oskarżenia publicznego, lub 

 

4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8 
– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony 
środek zabezpieczający. 
 

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego 
roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki 
członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki. 
 

Art. 13. 1. Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów. 
 

2. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu 
uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd. 

 

3. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków 
sądów pielęgniarek i położnych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat. 
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4. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami 
innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu. 

 

5. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed 
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika 
funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika. 

 

6. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub 
niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję                         
tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd. 

 

7. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić                            
w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 i 6–8. 

 

8. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje zawieszony w pełnieniu swojej 
funkcji w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU - WYBORY 
SAMORZĄDOWE VIII KADENCJI 

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu 

§ 1 
1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych. 
2. Na pierwszym posiedzeniu komisji, w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru 

Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej  i Sekretarza. 
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się na 7 dni przed dniem spotkania. 

Powiadomienie o spotkaniu może również być przekazywane telefonicznie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

§ 2 
1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności 

funkcję tę pełni Wiceprzewodnicząca.   
2. Decyzje o zwołaniu kolejnych posiedzeń komisji podejmuje Przewodnicząca OKW,                      

a w razie jej nieobecności Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej. 
3. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek                 

i Położnych w Elblągu. 
§ 3 

1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków komisji. 

2. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są w formie uchwał. 
3. Z przebiegu posiedzenia OKW sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, 

stosunek głosów przy podejmowaniu decyzji. Do protokołu załącza się listę obecności. 
§ 4 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę 
przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wyborcze) oddzielnie 
dla każdego rejonu wyborczego, z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania 
zawodu, a także informacji odnośnie tego  czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności 
wyłączające czynne prawo wyborcze. 

2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu umożliwia swoim członkom weryfikację 
przynależności do okręgu wyborczego oraz przysługiwania mu biernego i czynnego prawa 
wyborczego. Można to zrobić osobiście w Biurze OIPiP w Elblągu przy ul. Morcinka 10 B po 
okazaniu np. prawa wykonywania zawodu lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

3. Członek OIPiP w Elblągu niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć 
w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym. 

4. Wnioski w sprawie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być składane do 
okręgowej komisji wyborczej przez zainteresowanych członków samorządu nie później niż na 14 
dni przed terminem wyborów. Okręgowa komisja wyborcza po przeanalizowaniu wniosków 
umieszcza daną osobę we właściwym rejestrze wyborczym. 

§ 5 
1. Komisja wyborcza ustala harmonogram zebrań wyborczych, określa terminy i miejsca dla 

poszczególnych rejonów wyborczych. 
2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych umieszcza się na stronie internetowej OIPiP                    

w Elblągu, przekazuje do podmiotów leczniczych na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 
terminem wyborów. 
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3. Zapis § 5 punkt 2 nie dotyczy wyborców, którzy złożyli wnioski zgodnie z  § 4 punkt 4  niniejszego 
regulaminu. Osoby te powiadamia się o terminie i porządku zebrania po rozpatrzeniu wniosku przez 
Okręgową Komisję Wyborczą. 

4. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazuje się dzień i godzinę rozpoczęcia, miejsce 
obrad oraz planowany porządek obrad. 

§ 6 
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Wyborcza. 
2. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych na nim 

pielęgniarek i położnych należących do tego rejonu wyborczego. 
§ 7 

1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza                     
i co najmniej 2 członków komisji mandatowo-skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników 
zebrania wyborczego. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru osób do komisji 
mandatowo-skrutacyjnej ich funkcje na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele 
okręgowej komisji wyborczej. 

2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 
przeprowadzanych przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego. 

3. Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni 
funkcje doradcy. 

4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu podpisem 
w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

5. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu 
wyników wyborów przekazuje się do Okręgowej komisji Wyborczej wraz z protokołem komisji 
mandatowo-skrutacyjnej, zawiadomieniem o zebraniu wyborczym, rejestrem wyborców,                 
w którym uczestnicy zebrania potwierdzili swoją obecność, oraz zabezpieczonymi w kopercie 
oddanymi głosami. 

§ 8 
1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje  komisja mandatowo-skrutacyjna. 
2. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd, 
2) sporządzanie list kandydatów, 
3) przygotowywanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności 

alfabetycznej, 
4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów, 
5) ustalanie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy 

wybranych delegatów na okręgowy zjazd, 
6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 

3. Komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać: 
1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów, 
2) liczbę uprawnionych do głosowania, 
3) liczbę oddanych głosów, 
4) liczbę oddanych głosów ważnych, 
5) liczbę oddanych głosów nieważnych, 
6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
7) liczbę wybranych delegatów, 
8) podpisy członków komisji. 

4. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba ustalona 
uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów 
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Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji powołania Okręgowej 
Komisji Wyborczej nie ma wpływu na ważność wyborów. 

§ 9 
1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się podczas zebrania wyborczego pisemnie. 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, imię, nazwisko oraz zawód 

kandydata, miejsce pracy kandydata. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział                        
w zebraniu wyborczym uprawniony uczestnik, w tym samodzielnie kandydat. 

3. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu wyborczym, składa ustne oświadczenie                      
o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kandydaci powinni przedstawić krótki przebieg pracy 
zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym 
kandydatom. 

§ 10 
1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, równą 

liczbie osób uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu wyborczym. 
2. Nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 
3. Komisja mandatowo – skrutacyjna wydaje karty do głosowania, tylko jedna każdemu 

uprawnionemu do głosowania członkowi, zgodnie z listą obecności na zebraniu wyborczym.  
4. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata, na którego 

głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie osobiście krzyżyka przy 
nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos.  

5. Głos jest nieważny, wówczas gdy:  
1) liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania, 
2) karta została przedarta, 
3) dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania. 

6. Brak jakichkolwiek wskazań na karcie do głosowania oznacza oddanie głosu ważnego.  
7. W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się drugiej karty do głosowania a oddany głos 

zalicza się do głosów nieważnych. 
 

§ 11 
1. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania, 

zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart do 
głosowania. 

2. Ustala się następujące zasady pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przy obliczaniu wyników 
głosowania: 

1) pracą komisji kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków komisji, 
2) karty do głosowania przygotowuje się w liczbie zgodnej z listą obecności, 
3) karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się                                      

i sprawdza, czy ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału                            
w głosowaniu.  

4) po wyjęciu wypełnionych kart z urny, przelicza się ilość zebranych kart, ilość 
prawidłowo oddanych głosów, ilość głosów nieważnych. 

5) z kart prawidłowo wypełnionych oblicza się liczbę głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów, 

6) ustala się  listę wybranych kandydatów, 
7) karty do głosowania wraz z dokumentacją z liczenia głosów, zabezpiecza się                           

w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejenia kopert podpis składa przewodnicząca 
komisji mandatowo-skrutacyjnej. 
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§ 12 
1. Z prac Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej sporządza się protokół, który niezwłocznie po 

zakończeniu pracy komisji odczytuje Przewodnicząca komisji. 
 

§ 13 
1. Dokumentację zebrania wyborczego  stanowią: 

a) zawiadomienie o zebraniu wyborczym, 
b) protokół z zebrania rejonu wyborczego, 
c) listy obecności  
d) karty zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd, 
e) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 
f) zabezpieczone karty do głosowania. 

 
2. Dokumentacja z zebrania wyborczego dostarczana jest bez zbędnej zwłoki Okręgowej Komisji 

Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów.  
3. W przypadku stwierdzenia uchybień mogących mieć wpływ na wynik wyborów, okręgowa 

komisja wyborcza unieważnia wybory w danym rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie 
wyborcze. 

4. Okręgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na nieprawidłowości w przebiegu wyborów, które 
można wnosić do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od daty zebrania wyborczego. 

5. W przypadku oddalenia skargi przez OKW, wnoszącemu przysługuje odwołanie do okręgowej 
rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały okręgowej komisji wyborczej oddalającej 
skargę. Uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w przedmiocie 
rozpoznania odwołania jest ostateczna. 

6. Po upływie terminu do wniesienia skargi, a jeżeli skargi zostały wniesione po zakończeniu 
procedury odwoławczej i ewentualnie po przeprowadzeniu ponownych zebrań wyborczych, 
Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie otrzymanych protokołów, stwierdza ważność 
wyborów i sporządza listę delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje Okręgowej radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

7. Lista wybranych Delegatów zawierająca imię i nazwisko oraz numer rejonu wyborczego 
publikowana będzie na stronie internetowej OIPiP w Elblągu oraz w Biuletynie Informacyjnym. 

8. Dokumentację z wyborów zabezpiecza się przed utratą wskutek zdarzeń losowych. 
9. Dokumentacja o której mowa w § 13 pkt. 1 przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przez okres jednej kadencji – do czasu zakończenia 
następnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu. 

  
§ 14 

1. Załącznikami do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej są: 
1) Załącznik nr 1 – „Zawiadomienie o zebraniu wyborczym”; 
2) Załącznik nr 2 – „Karta zgłoszenia kandydata na delegata”; 
3) Załącznik nr 3 – „Karta do głosowania”; 
4) Załącznik nr 4 – „Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”; 
5) Załącznik nr 5 – „Protokół z zebrania rejonu wyborczego”. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU - WYBORY 
SAMORZĄDOWE VIII KADENCJI 

Wykaz Rejonów Wyboczych 
 

Numer 
Rejonu 

Wyborczego 

Rejon wyborczy 
Nazwa jednostki Miejscowość Adres Uwagi 

1     
 Wojewódzki Szpital Zespolony Elbląg Królewiecka 146  

Jastalski Kowalina Franc Bayassi 
Siwiecki NEUROCHIRURGIA 
Spółka Jawna 

Elbląg Królewiecka 146  
 

Centrum Ortopedyczne Sosnowski, 
Bylicki, Kałduński, Muzyka Lekarze 
Spółka Partnerska 

Elbląg Królewiecka 146  

„KARDIOMED Janczewska, 
Kociałkowska, Ostrowski, Podjacka, 
Reszka, Skowroński, Wójcik Lekarze 
– Spółka Partnerska” 

Elbląg Królewiecka 146  

NU-MED Grupa Spółka Akcyjna Elbląg Królewiecka 146  
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej NEURO-MED  Lekarze 
Neurolodzy, Spółka Partnerska 

Elbląg Królewiecka 146  

Elbląskie Centrum Diabetologii 
Cylkowscy – Lekarska Spółka 
Partnerska 

Elbląg Królewiecka 146  

DaVita Sp.z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu 

Wrocław Legnicka 48  

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego Poradnia Chirurgii 
Onkologicznej Z. Fiedorowicz,                         
Z. Toczko i A Mazurkiewicz  
Lekarska Spółka Partnerska 

Elbląg Królewiecka 146  

Poradnia Onkologiczna Bieliński, 
Oczko-Eysmont, Ryniewicz-Zander 
Lekarska Spółka Partnerska 

Elbląg Królewiecka 146  

Frankowska spółka partnerska - 
lekarze ALERGO-MED 
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci                  
i Młodzieży 

Elbląg Królewiecka 146  

MEDESTA Lekarz Danuta Dąbrowska 
i Michał Dąbrowski Spółka Partnerska 

Elbląg Legionów 8c  

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej                  
i Chorób Układu Krążenia 

Elbląg Królewiecka 146  

Prywatny Gabinet Lekarski 
Jolanta Murawska 

Elbląg Królewiecka 146  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
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Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

2     

  Szpital Miejski  
św. Jana Pawła II 

Elbląg Komeńskiego 35 
Żeromskiego 22 

 

MR Diagnostic Spółka z o.o. Elbląg  Komeńskiego 35  
Novento Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą                 
w Poznaniu 

Poznań                   
61-663                      

Bastionowa 33  

Pallmed Sp. z.o. o z siedzibą                         
w Bydgoszczy 

Bydgoszcz   
85-796 

Roentgena 3  

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy                   
w Elblągu 

Elbląg Kwiatkowskiego 15  

Areszt Śledczy Elbląg 12 Lutego 4 A  
Lekarska Spółka Partnerska Poradnia 
Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych 
Blok i Partner 

Elbląg Żeromskiego 22  

Lekarze – Joanna Majewska, Adam 
Majewski Spółka Partnerska 

Elbląg  Żeromskiego 22  

„SANUS – Bojarska i Partnerzy 
Lekarze” 

Elbląg Zakopiańska 13 
Żeromskiego 22  

 

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

 
 
 
 
 

  

3     

 B.Braun Avitum Poland Sp.z o.o.                   
w Nowym Tomyślu 

Nowy Tomyśl 
Elbląg 

Sienkiewicza 3 
Zw.Jaszczurczego 22 

 

Centrum Medyczne Beyer Elbląg  Zw. Jaszczurczego 22  
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ELBLĄSKIE 
CENTRUM ALERGOLOGII”  

Elbląg Zw. Jaszczurczego 22  

Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Beata Madujska-
Tomczak Specjalista Pediatra 
Alergolog 

Elbląg Traugutta 27A  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

4     

 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Pasłęk Kopernika 24A  
Ośrodek Zdrowia w Pasłęku Marta 
Kucharska –Polak 

Pasłęk 11 Listopada 3  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnia Ogólna                        
i Pediatryczna „LEKARZ” 
 

Pasłęk Plac Grunwaldzki 8  
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Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PORADNIA DLA 
KOBIET Józef Rojek 

Pasłęk Piłsudskiego 5  

MEDYK Elżbieta Kardasz-Kopytko                      
i Wspólnicy Spółka Jawna 

Młynary 
Wilczęta 95 

Dworcowa 33  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

5     

 WESTA Spółka Partnerska Praktyka 
Pielęgniarska Adamiak i Partnerzy 

Elbląg Warszawska 54/62  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ALFA” Spółka Lekarzy 

Elbląg Komeńskiego 35  

EL-DER-MED A.Baran, A.Sobieszek 
- Kundro, A.Maksymiuk, T. Łukowicz,                   
K. Malanowski – Spółka Partnerska          
-Lekarze Dermatolodzy 

Elbląg Tysiąclecia 5  

Lekarska Spółka Partnerska 
„OSTOJA” W. Barton, S. 
Drewnowski, B. Piwowarska 

Elbląg Tysiąclecia 5  

Dr Pernak Lekarska Spółka Partnerska Elbląg Tysiąclecia 5  
Centrum Kliniczno-Badawcze Elbląg Studzienna  35-36A  
Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Brzezicki 

Elbląg Studzienna  35-36A  

MATER PRO VITA Centrum 
Profilaktyki Zdrowia Pasieczny Spółka 
Partnerska Lekarzy 

Elbląg Gen. Bema 42  

„Centrum Reumatologiczne  Bazela, 
Brzezicki, Drabiszczak- Piątkowska, 
Kwiatkowska, Rydecka, Sosnowska 
Lekarze – Spółka Partnerska” 

Elbląg Jana Pawła II 5A  

Centrum Lekarzy Okulistów Jacek 
Trzyna i Partnerzy 

Elbląg 1 Maja 58E  

Poradnia Rodzinna „DAR SERCA” 
lekarze A. Błaut-Kotyńska,                
B. Półtorak-Osińska, U. Skonieczna 
Spółka Partnerska 

Elbląg Bażyńskiego 2  

„VITA” Spółka Partnerska lekarzy 
Rodzinnych B. Arkabus, M. Gajda,               
J Laudańska- Łukowicz, J. Rosenau,             
I. Sękowska Przychodnia lekarzy 
Rodzinnych „VITA” 

Elbląg Bażyńskiego 2  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ZAWADA” s.c. 

Elbląg Wiejska 18  

Przychodnia Lekarska HYGEJA 
Kanclerz i Partnerzy 

Elbląg Bema 89  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „PANAKEJA” Waldemar 
Połczyński 

Elbląg Podgórna 12  
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Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „MEDICUS I” Lekarze 
K. Baranowski i Partnerzy 

Elbląg Królewiecka 195  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespół Lekarzy 
Rodzinnych „OMNIA” s.c. 

Elbląg Królewiecka 195  

Spółka Lekarska „ZDROWIE” 
Gonsior i Partnerzy Przychodnia 
Zdrowie 

Elbląg Bema 80  

SN ZPOZ „ PRZYCHODNIA 
ZATORZE” Brygida Gulda 

Elbląg Lotnicza 51  

Spółka Lekarska „DUŻY MEDYK” 
Łuba i Partnerzy  

Elbląg Myliusa 20  

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „JAŚMINOWA”                     
Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy 

Elbląg Robotnicza 79  

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „FEMINA”  

Elbląg Robotnicza 79  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „TWOJE ZDROWIE EL” 

Elbląg 
Elbląg 
Godkowo 62 
Pasłęk 

Orzeszkowej 13 
Robotnicza 79 
- 
Jagiełły 27 

 

Elbląskie Centrum Medyczne 
Lifeclinica   Sp. z o.o. 

Elbląg Węgrowska 3  

Indywidualna Praktyka Lekarska –
POZ lek. Ryszard Prusak 

Elbląg Legionów 11  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna 
„ERID” 

Elbląg Robotnicza 79  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nasza Przychodnia Michał 
Jędrzyński 

Elbląg 
Nowakowo  

Żeromskiego  2 B 
Nowakowo 47 

 

 Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „SZKOL-MED” Nowik, 
Najdek, Bajczyk i wspólnicy Spółka 
Jawna 

Elbląg Robotnicza 79  

Praktyka Położnych Rodzinnych 
„NOVA VITA” s.c. Renata Grajper, 
Katarzyna Kołecka, Elżbieta 
Fałkowska – Spółka Cywilna 

Elbląg  Obrońców Pokoju 36A  

Centrum Medyczne LUX MED Elbląg Stoczniowa 2  
Centrum Medycyny Pracy Elbląg Pestalozziego 6a  
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Elbląg Królewiecka 195  

Graniczna Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna 

Elbląg Bema 17  

Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Ginekologiczno-
Położnicza lek. Dorota Piekarska 

Elbląg Żeromskiego 2  

Indywidualna Praktyka Lekarska 
Ginekologiczno-Położnicza Krystyna 
Radziszewska-Surowiec 

Elbląg Bema 80  
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Gabinet Laryngologiczny                       
        lek. Jacek Sywula 

Elbląg Malborska 39/1  

IPP Alina Smoleńska Elbląg Bema 25  
Lekarze Ginekolodzy A. Czyżak-
Bukato, A. Luberacka-Leszczyńska,        
D. Ładyński, I. Miernik, P. Winkel 
Spółka Partnerska 

Elbląg Ogólna 53/1  

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „Poradnia dla Kobiet”     
W. Genge i. W. Drozd 

Elbląg Bażyńskiego 2  

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 
Tadeusz Gniado, Ewa Bielińska 

Elbląg Robotnicza 97  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum Stomatologii 

Elbląg Broniewskiego 51  

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego PORADNIA ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO Lekarze Marzec, 
Nesteruk, Piaścik-Zambrowska Spółka 
Partnerska 

Elbląg Królewiecka 195  

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-
Ekonomiczna 

Elbląg  Lotnicza 2  

Okręgowa Izba Pielęgniarek                                   
i Położnych  

Elbląg Morcinka 10 B  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Medyczne Centrum 
Diagnostyczne VOXEL  

Elbląg Teatralna5  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

6     

 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „WSPARCIE”                        
Elżbieta Dudycz 

Elbląg Rybna 15  

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „VITA-MED” Bogumiła 
Bełza 

Elbląg 
 
 

Rybna 15  

Hospicjum Elbląskie  
im dr Aleksandry Gabrysiak 

Elbląg 
Pasłęk 

Toruńska 17B 
Pl.Grunwaldzki 6 

 

Żłobek Miejski Nr 2 Elbląg Asnyka 4  
Żłobek Miejski Nr 4 Elbląg Zajchowskiego 1  
Żłobek Miejski Nr 5 Elbląg Kalenkiewicza 25  
Regionalne Centrum Krwiodawstwa               
i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy 
w Elblągu 

Elbląg 
Pasłęk 

Bema 80 
Pl. Grunwaldzki 8 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Elblągu Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy 

Elbląg 1 Maja 1  

Spółdzielnia Pracy „MEDYK” Elbląg Grobla św. Jerzego 14a  
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Przychodnia Rehabilitacyjna przy 
Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych 
„ELSIN” 

Elbląg Warszawska 54/62  

Szkoła Policealna  
im. Jadwigi Romanowskiej 

Elbląg Saperów 14E  

Dom Pomocy Społecznej Elbląg Pułaskiego 1c  
Dom Pomocy Społecznej 
„NIEZAPOMINAJKA” 

Elbląg Toruńska 17  

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

Elbląg Chrobrego 4  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Nr 3 

Elbląg  Mazurska 6  

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej im. św. Łazarza 
Niepubliczny Zakład Usług 
Pielęgnacyjnych w Domu Chorego 
„LAZARUS” 

Elbląg Skrzydlata 15  

Pogotowie Socjalna Elbląg Królewiecka 102  
Stowarzyszenie Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny „KARAN” 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek 
Terapeutyczny KARAN „DOM 
ZACHEUSZA” 

Elbląg Królewiecka 197  

 Zakład Aktywności Zawodowej Tolkmicko Kamionek Wielki 82  
ISPP Elżbieta Szkiler Elbląg Dąbrowskiego 7/3  
Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

7     

 Ośrodek Zdrowia „MARKUSY” 
Jadwiga Arndt 

Markusy 
82-325 

Markusy 70/1  

Zakład Lekarza Rodzinnego s.c.  
Marzenna Bardzik i Marek Bardzik 

Gronowo 
Elbląskie 
82-335 

Jegłownik Gronowska 6 
Gronowo Elbląskie 
Elbląska 11 A 

 

Pielęgniarki „DOMENA” Marek 
Arndt, Renata Peplau Spółka 
Partnerska 

Markusy Markusy 70/3  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „TOL-VITA” s.c. 
Praktyka Lekarza Ogólnego i 
Dziecięcego Radosław Wiśniewski, 
Piotr Bernecki 

Tolkmicko 82-
340 
 

Plac Wolności 1 
Suchacz 
Zakopiańska 2 
Pogrodzie 50 
Łęcze 40 

 

Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej „ESCULAP” 
Agata Zborowska 

Rychliki  
14-411 

Rychliki 110  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „MILEVITA”                         
Anna Leśniewska 

Milejewo  
82-316 

Lipowa 4  
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Dom Pomocy Społecznej Elbląg Rangóry 1  
Dom Pomocy Społecznej „KROKUS” Elbląg Władysławowo 4  
Dom Pomocy Społecznej Tolkmicko   Szpitalna 2  
Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

8     

 Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Frombork 
14-530 

Sanatoryjna 1  

Przychodnia we Fromborku Lekarze  
J. Sadocha, H. Chybińska Spółka 
Partnerska 

Frombork 
14-530 

Młynarska 4A/4  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

9     

 Powiatowe Centrum Medyczne                   
w Braniewie Spółka z o.o. 

Braniewo 
14-500 

Moniuszki 13  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 

   

10     

 „Nasz Lekarz M. Toczyska,                          
T. Drabińska-Dziąg, W. Mandecki,           
M. Dytkowski” Spółka Jawna 

Braniewo Żeromskiego 14A 
Lipowina 7 

 

Przychodnia Rodzinna „ID-MED”  
Iwona Dzitkowska-Danielewicz Sp.j.  

Braniewo Kościuszki 79  

„PRZYCHODNIA KRÓLEWIECKA” 
Marta Winiarczyk-Sapieżyńska Sp.j. 

Braniewo Królewiecka 26  

Specjalistyczne Poradnie Lekarskie 
MED-YUS  Małgorzata Yusufali 

Braniewo Gdańska 21A  

Krym Barbara Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Szkolnej 

Braniewo Kołłątaja 4  

Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

Braniewo Stefczyka 11  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PRAKTYKI 
MEDYCZNE 
 
 

Braniewo Gdańska 19  
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IPP Grażyna Rynkun Braniewo PCK 4  
IPP Teresa Gacka Braniewo Moniuszki 22A  
Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny 
Henryka Kierul  

Braniewo Elbląska 6  

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „PULS”  
Jadwiga Wójcik-Kruk 

Braniewo Plac Grunwaldu 18  

Gminny Ośrodek Zdrowia                                     
w Lelkowie 

Lelkowo 
14-521 

Lelkowo 19  

Anetta Słomczyńska-Kądziołka 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „MEDICUS”  

Pieniężno 
14-520 

Generalska 4  

Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny 
ORZECZNICTWO Marek 
Szymborski 

Braniewo Gdańska 26 
 
 

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Braniewo Królewiecka 35  
 Caritas Archidiecezji Warmińskiej 

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego 
Stacja Opieki Caritas 

Pieniężno 
14-520 

Rynek 2  

Areszt Śledczy w Elblągu Oddział 
Zewnętrzny   w Braniewie 

Braniewo Plac Grunwaldu 2a  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Braniewo Moniuszki 5  
Gminny Ośrodek Zdrowia                                   
w Płoskini 

Płoskinia  
14-526 

Płoskinia 9/1  

Członkowie samorządu wpisani do 
Rejestru Pielęgniarek i Rejestru 
Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu dopisani do listy 
Rejonu Wyborczego na własny 
wniosek 
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KALENDARIUM 
  

 
 

 

1199..  0066..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                          
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 39 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu. 

0099..0077..22001199  rr..  
  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                     
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 284P/VII/19 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 285P/VII/19 w sprawie  pomocy finansowej członkom samorządu. 

2233..0077..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                     
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 286P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 287P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 288P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 289P/VII/19 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 290P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                             
i Położnych w Elblagu, 

 uchwała Nr 291P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                      
i Położnych w Elblagu. 

3300..0077..22001199  rr..   Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                   
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 292P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 293P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 294P/VII/19 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 295P/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 

udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 
 uchwała Nr 296P/VII/19 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok dla osób obsługujących monitory ekranowe. 
0099..0088..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. Komisji 

Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono 3 wnioski                       
o przyznanie zapomóg losowych. Komisja przyznała wsparcie finansowe                           
w wysokości 6.000 zł.   

2277..0088..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                      
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 297P/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                   
w Elblągu, 
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 uchwała Nr 298P/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 
pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

 uchwała nr 299P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała nr 300P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 301P/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 
pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 302P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała nr 303P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała nr 304P/VII/19 w sprawie opracowania apelu o wsparcie finansowe 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblagu. 

2277..0088..22001199  rr..  Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu uczestniczyła w Warszawie 
spotkaniu Zespołu ds. opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska 
nauczania i wychowania 

2288..0088..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                          
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 13 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu. 

1144..0099..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu. W trakcie 
obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 286/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Połoznych w Elblągu na Okręgowy Zjazd VIII kadencji                            
i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej, 

 uchwała Nr 287/VII/2019 w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2019, 

 uchwała Nr 288/VII/2019 w sprawie aneksowania umowy o pracę ze Specjalistą 
ds. Szkoleń, 

 uchwała Nr 289/VII/2019 w sprawie aneksowania umowy cywilnoprawnej              
na obsługę prawną Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 290/VII/2019 w sprawie wytypowania przedstawicieli Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji konkursowych                         
na kierownicze stanowiska pielęgniarskie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Elblagu, 

 uchwała Nr 291/VII/2019 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 
pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 292/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 293/VII/2019 w sprawie przedłużenia umowy zlecenia                          
na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół siedziby Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

W dniu 14 września 2019 r. odbyły się również szkolenia organów izby. 
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AKTUALNOŚCI  
Zofia Kasprowicz 

Sekretarz ORPiP w Elblągu 
„Połączenie sił to początek. 
Pozostanie razem to postęp. 
Wspólna praca to sukces.” 
Henry Ford 
 
14 września br. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się wspólne posiedzenie Okręgowych Rad 
Pielegniarek i Położnych oraz członków organów izb: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej z Elbląga, 
Olsztyna i Ostrołęki. W spotkaniu uczestniczyła Pani Elżbieta Buczkowska Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych IV i V kadencji.  W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na zadania  
samorządu zawodowego i związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Podkreśliła,                             
że samorząd zawodowy sprawuje piecze i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu 
pielęgniarek  i położnych. 
W spotkaniu uczestniczył także  Pan Sebastian Irzykowski Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji. W swoim wystąpieniu mówił o kompetencjach samorządu, normach 
zatrudnienia, płacach i o planowanych zmianach, nad którymi pracuje NRPiP. 
Szkolenie dla członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych prowadziła Pani Kamilla Gólcz 
Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Okręgowych Sądów Pielęgniarek                      
i Położnuych spotkali się z Panią Beatą Rozner Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek                        
i Położnych, a szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej prowadził 
Pan Rafał Przybyszewski – radca prawny. 
 
 
 

 
 

Na zdjęciu: Sebastian Irzykowski Wiceprezes NRPiP VII kadencji, Elżbieta Buczkowska Prezes NRPiP IV i V kadencji, 
Maria Danielewicz Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie, Beata Rozner Przewodnicząca NSPiP,  

Kamilla Gólcz Przewodnicząca NKR, Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu,  
Janusz Grzegorczyk Przewodniczący ORPiP w Ostrołęce 
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PRAWO  
Pozycja Data ogłoszenia Nazwa dokumentu 
1703 2019-09-05 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r.                                    

w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych                       
i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego 

1693 2019-09-05 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 
2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych 

1640 2019-08-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień 

1629 2019-08-28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

1628 2019-08-28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

1590 2019-08-23 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw                        
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze  e-zdrowia 

1573 2019-08-21 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                
z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

1565 2019-08-20 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                            
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych                          
w podmiotach leczniczych 

1490 2019-08-08 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                      
o zawodach pielęgniarki i położnej 

1471 2019-08-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej              
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych   
w podmiotach leczniczych 

1434 2019-07-31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2019 r.                     
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 

1409 2019-07-30 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia 
odrębnego sposobu finansowania 

1405 2019-07-29 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów 
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1373 2019-07-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej        
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 

1335 2019-07-17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

1325 2019-07-17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych 
działających w formie jednostki budżetowej 

1310 2019-07-15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r.                  
w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 

1285 2019-07-11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.   
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

1267 2019-07-09 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r.                  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie 

 
Przypominamy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblagu, zawarła 

dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej 
na rok 2019/2020  w TU INTER POLSKA S.A. Nr Polisy 80672624 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne zrzeszone                                 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

Polisę zawarto na kolejny rok, od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.  Przedmiotem ubezpieczenia jest 
ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na 
osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania 
działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych                       
w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek                   
i Położnych. Suma gwarancyjna na 1 osobę wynosi 5000 euro. Składkę za dobrowolne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opłaciła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych                
w Elblągu. 

W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem, prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub telefonicznie:                             
55 233 98 79. 
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Z PRAC NIPiP 
 

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP jest niezbędny 
 
6.08. 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Etyki w w siedzibie NRPiP. Aktualnie trwają prace 
nad zmianami w „Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, które finalnie 
zostaną przedstawione w maju 2020 roku na VIII Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem 
ekspertów kodeks etyki zawodowej nie jest przeżytkiem, z którego trzeba rezygnować. Pielęgniarstwo jako 
dziedzina nauki, nie wyłącznie zawód wyostrza zagadnienia etyczne. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem 
nowej wersji „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki  i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

NIPiP wraz z polskimi etykami, prawnikami tworzą zestaw takich zapisów, które pomogą odnaleźć się we 
współczesnej medycynie, uwzględniając przy tym moralne zagadnienia. 

- Pielęgniarki, świadome swojej roli zawodowej i pozazawodowej w społeczeństwie, nieustannie od wielu 
już lat starają się chronić indywidualność każdej jednostki ludzkiej w zdrowiu i w chorobie. W ramach projektów 
promujących zdrowie uczą, jak ważne jest poszanowanie godności osobistej każdego człowieka, jego intymności, 
odrębności, prywatności – szczególnie w sytuacjach związanych z chorobą i koniecznością hospitalizacji. 
Równocześnie wskazują, jakie znaczenie ma godność osobista pielęgniarki, godność zawodu oraz wartości 
prospołeczne. 
Przez lata kodeks powstawał dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób wykonujących zawód. Wyjątkowym 
gościem Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP w Warszawie był na przykład ks. prof. Józef Tischner. Podczas 
spotkania 9 lipca 1995 roku powiedział między innymi: „W etyce obowiązuje nas respekt dla sumienia człowieka: 
nie wolno nikogo zmuszać do działań wbrew jego sumieniu. To jest negatywna zasada etyczna. Pozytywna zasada 
jest taka, że należy dążyć do tego, aby każde zachowanie pielęgniarki było zgodne z jej sumieniem. (…) Etyka 
określa dobroć czynu, podkreślając, że nie jest to czyn doskonały, bo nie jesteśmy istotami doskonałymi i nie 
możemy wszystkiemu zaradzić. Mamy tylko dwie ręce i dwie nogi, trzeba rozróżnić dobroć i doskonałość. (…) 
Należałoby uwypuklić wartość pielęgniarki jako istoty, która zna inaczej, głębiej pacjenta, bo lekarze od maszyn 
dowiadują się, co dzieje się w środku człowieka, natomiast pielęgniarka musi sobie zdawać sprawę z tego,                          
że zaszczepia siłę życia”. 

Na II Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie został przedstawiony                                
i zatwierdzony pierwszy kodeks wraz z komentarzem prof. Ireny Wrońskiej. W tym komentarzu można było 
przeczytać między innymi: „Wskazania etyczne kodeksu i komentarze formułowane są w aspekcie pluralizmu 
światopoglądowego polskich pielęgniarek i położnych, uwzględniają więc zarówno poglądy etyczne, źródłem 
których jest religia, jak i poglądy etyczne odwołujące się do doświadczenia moralnego ludzkości, do ogólnych 
norm moralnych. Więzią, która zbliża i scala całą społeczność pielęgniarek i położnych jest współprzyczynianie się 
do dobra drugiego człowieka zagrożonego cierpieniem oraz wspólna ich opiekuńcza postawa współczucia                          
i odpowiedzialności”. 

Aktualnie obowiązujący Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 
został zatwierdzony (w nieco zmienionej wersji) 9 grudnia 2003 r. na IV Krajowym Zjeździe Pielęgniarek                         
i Położnych w Warszawie. Rozpoczyna się od słów przyrzeczenia: „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję 
nadany mi tytuł pielęgniarki/położnej i uroczyście przyrzekam”.  

W siedmiu krótkich punktach zapisano wszystko to, do czego osoba wykonująca zawód świadomie się 
zobowiązuje. Ujęte jest w nich zobowiązanie do sprawowania profesjonalnej opieki, pomocy w cierpieniu,                              
w zapobieganiu chorobom oraz do obowiązku wdrażania do praktyki nowych zdobyczy nauki. Zapisane jest też 
odniesienie do godności pacjenta, godności zawodu, tajemnicy zawodowej oraz rzetelności w wykonywaniu zadań. 

Kodeks zawiera zbiór zasad etycznych, jest pomocą i przewodnikiem przy podejmowaniu decyzji              
i działań. Nie zawiera nakazu konieczności postępowania. Jest ważnym dokumentem, który promuje pozytywne 
zachowania oraz motywuje do indywidualnego pozytywnego myślenia. Stanowi potrzebną bazę do formułowania 
ocen i sądów. Kodeks etyki wypełnia przestrzeń pomiędzy ustawą o zawodach i ustawą o samorządzie 
zawodowym. Spełnia oczekiwania korporacji zawodowej. Nieprzestrzeganie podczas wykonywania zawodowych 
zadań i czynności zapisów ujętych w kodeksie jest przewinieniem. Nieznajomość zapisów ujętych w kodeksie nie 
zwalnia nas od odpowiedzialności. 
Kodeks etyki zawodowej, będący dla pielęgniarek pomocnym, niezwykłym drogowskazem może                              
wpływać pozytywnie na kreowanie jeszcze bardziej pozytywnego wizerunku pielęgniarki/położnej                                     
w społeczeństwie. Może też zmniejszać ilość niepozytywnych ocen i opinii tych, którzy z reguły krytykują. 
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Z PRAC NIPiP 
 

Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii  
dzieci i młodzieży 

 
Pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów  
(23.07.) projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług 
medycznych. 
 
Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce od wielu lat wskazuje na niepokojące 
zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Policyjne statystyki podają, że w 2017 roku 
samobójstwo popełniło 116 osób w wieku 7-18 lat. Wielu tych śmierci można by uniknąć, gdyby dzieciom                           
w kryzysie psychicznym w odpowiednim momencie dać wsparcie odpowiedniego specjalisty – psychiatry czy 
psychologa. 
 
Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy zakłada, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie 
psychoterapii dzieci i młodzieży, będzie mógł przystąpić nie tylko lekarz lub psycholog, ale każda osoba 
wykonująca zawód medyczny, np. pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny. 
Jeszcze szybciej zdobyć specjalizację będzie mogła osoba legitymująca się dorobkiem naukowym lub zawodowym, 
jeśli minister zdrowia uzna jej dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. 
 
W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektowane zmiany wpłyną na zwiększenie zainteresowania 
odbywaniem tego typu szkolenia specjalizacyjnego przez pielęgniarki, co z pewnością przełoży się na łatwiejszy 
dostęp do profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. 
 

Źródło: NIPiP 

 
Przedłużono rozporządzenie w sprawie „1200” do marca 2020 r 

  
Wspólne działania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doprowadziły do przedłużenia zmiany rozporządzenia, 
które gwarantuje kontynuacje wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. 
 
W dniu 27 sierpnia 2019 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie                  
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
Rozporządzenie przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb 
przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są 
objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy                       
o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost 
wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych. 
 

Źródło: NIPiP 
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Z PRAC NIPiP 

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami - nowe kompetencje pielęgniarki 

12.09.2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia 
wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. 
Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania                       
i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. 

Problematykę dotycząca profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami dotąd regulowało wiele 
aktów prawnych. Nowe ustawa jest pierwszym tego typu, który zapewnia kompleksowość oraz 
integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. 
Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania 
zdrowia. 

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest określenie koordynującej roli pielęgniarki 
szkolnej. W szczególności ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym 
odpowiedzialną rolę, jaką jest profilaktyczna opieka nad uczniami, ale też integracja wszelkich 
działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. Chodzi o współpracę wszystkich osób i instytucji 
zaangażowanych w sprawowanie takiej opieki, tj. pomiędzy między podmiotami sprawującymi 
opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami 
zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz 
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka świadczenia będzie realizować 
w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że pielęgniarka współpracować 
będzie z dyrektorem oraz pracownikami szkoły, ale nie będzie pracownikiem szkoły. Za zapewnienie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, 
który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej 
gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w umowie o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz Instytut 
Matki i Dziecka. 

Źródło: NIPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.  
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

 

Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach 
pierwszego stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie 
niestacjonarnej. Dotychczas ustawa dopuszczała jedynie studia na tych kierunkach w formie 
stacjonarnej. 
 

Ustawa stanowi, iż treści programowe studiów realizowanych w obu formach są takie same, przy 
czym czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas 
trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia zawodowego 
przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia 
zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej. 
 

Zgodnie z ustawą, pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe                            
w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny                       
i kurs dokształcający będzie przysługiwać, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop 
szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.  
Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy.  
Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalany przez pracodawcę  w zależności od czasu trwania 
poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo urlop szkoleniowy                       
w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie będzie także przysługiwał pielęgniarce i położnej, która 
zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy na podstawie umowy 
zawartej z organizatorem kształcenia.  
 

Źródło: www. prezydent.pl 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                              
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
 

Celem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest modyfikacja „kwoty 
bazowej” służącej do obliczania, w okresie przejściowym, najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników podmiotów leczniczych objętych ustawą z dnia  8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 
 

Ustawa zmienia kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 
2020 r. – z kwoty 3900 zł, na kwotę 4200 zł. Ponadto ustawa wydłuża o 6 miesięcy okres 
stosowania przepisu przejściowego w art. 7 ustawy, z 31 grudnia 2019r., na 31 czerwca 2020 r. 
 

W art. 2 ustawy wprowadzono przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi określono termin na 
zawarcie porozumienia lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, o sposobie 
podwyższania na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym,                       
w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych ustawą. 
 

Źródło: www. prezydent.pl 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Recepty… 
 

Która pielęgniarka, położna jest uprawniona do samodzielnego ordynowania 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych  
i wypisywania na nie recept lub zleceń? 

 
Zgodnie z art. 15a ust. 1 „ustawy o zawodach”, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka  i położna 
posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie: 
 

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków 
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,                    
w tym wystawiać na nie recepty, 

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty 
– jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 
 

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka                     
i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty                        
w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków 
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 
leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie (art. 15a ust. 2 „ustawy                                
o zawodach”). 
 

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym powyżej, nie dotyczy pielęgniarek                        
i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich  i w szkołach położnych lub                   
w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 „ustawy                   
o zawodach”). 
 
Jaki kurs specjalistyczny uprawnia pielęgniarkę i położną do ordynowania leków 

i wypisywania recept? 
 

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 
składa się z dwóch części. 
 

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie                        
z art.15a ust. 1 „ustawy o zawodach” dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych 
posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
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Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne,                                  
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające                 
i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept. 

2) Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym 
wystawianie na nie recept. 

3) Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń. 
4)  Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia                 

i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 
działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia. 

5) Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 

6) Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 
 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie                 
z art.15a ust. 2 „ustawy o zawodach” dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia 
studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 
pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia                 
i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 
działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia 

2) Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia                   
i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. 

3) Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 
Organizator kształcenia, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept                              
dla pielęgniarek i położnych powinien realizować odrębnie dla części I i odrębnie dla części II 
programu. Po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pomyślnym, organizator 
kształcenia, odpowiednio dla części I i II, wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie                       
o ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem określonym  w przepisach prawa 
(źródło: www.ckppip.edu.pl). 
Organizatorem kursu 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; organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa 
dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz 
utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub 
innych utworzonych przez nie podmiotów – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (art. 75 i 77 
„ustawy o zawodach”). 
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W jaki sposób pielęgniarka, położna może ubiegać się o nadanie numerów 
identyfikujących recepty? 

 
Na stronach internetowych 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
Centrali NFZ znajdują się informacje w formie komunikatu bądź instrukcji dla osób uprawnionych 
do wystawiania recept refundowanych. 
 
Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiocie leczniczym                                     
(u pracodawcy) zabezpieczenie puli numerów recept refundowanych należy do tego podmiotu 
(pracodawcy). 
 

Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym (w ramach praktyk 
zawodowych/ pro familia/ pro auctore) powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie oddziału 
wojewódzkiego NFZ w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept                             
z wykorzystaniem Portalu NFZ. 
 

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych osób ubiegających się o uprawnienia do 
pobierania numerów recept, konieczne jest jednorazowe osobiste stawiennictwo i potwierdzenie 
tożsamości w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ lub delegaturze. 
 

Ważne: Pielęgniarki i położne zamierzające wystawiać recepty na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym                     
w ramach praktyk zawodowych, powinny być wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą we właściwej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Wymóg ten nie 
dotyczy pielęgniarek i położnych, które zamierzają wypisywać recepty tylko pro familia/ pro 
auctore. 
 
Opracowały 
Teresa Kuziara 
Jolanta Kubajka-Piotrowska 
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 

 

 Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział 
Wojewódzki w Olsztynie 

Nadanie uprawnień do pobierania numerów recept 
 

Osoba uprawniona, która nie posiadała dotychczas upoważnienia do wystawiania recept 
refundowanych lub jej upoważnienie wygasło, w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów 
recept powinna: 

 za pośrednictwem strony Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ https://sds.nfz-olsztyn.pl/ap-recepty/  wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz 
wniosku dla pracownika), 

 przekazać wypełniony elektronicznie wniosek oraz go wydrukować i podpisać; 
 złożyć wydrukowany i podpisany wniosek w Oddziale wraz z kopią dokumentów 

potwierdzających uprawnienia zawodowe: 
 prawa wykonywania zawodu, 
 dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji; 

a w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo: 
 dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych; 
 zaświadczenia o odbyciu kursu dot. ordynacji leków.   
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Miejsce przyjmowania wniosków: 
1. Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie   

       Wydział Gospodarki Lekami ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn  pokój 106, I piętro 
2. Delegatura W-M OW NFZ w Elblągu ul. Bema 18, 82-300 Elbląg 
3. Delegatura W-M OW NFZ w Ełku ul. Chopina 15, 19-300 Ełk 

Żródło: http://www.nfz-olsztyn.pl/recepty-zmiany/nadanie-uprawnienia-do-pobierania-numerow-recept/ 
 

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział 
Wojewódzki w Olsztynie 

e-recepty 
E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" 
(System P1). Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu 
realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów 
oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. E-recepta stanowi cyfrową wersję 
dotychczasowej papierowej recepty. 
Zgodnie z art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1845)                            
od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej. 
Zgodnie z art. 95b Prawa Farmaceutycznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) wyjątek stanowią jedynie: 
recepty „pro auctore” i „pro familiae”; recepty transgraniczne; 
recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości; recepty wystawiane przez lekarza albo pielęgniarkę lub 
położną będących obywatelem państwa członkowskiego UE a wykonujących swój zawód czasowo                 
i okazjonalnie   na terenie Polski bez potrzeby uzyskiwania wpisu; recepty na produkt leczniczy, 
który nie ma pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i jest sprowadzany z zagranicy                        
w trybie importu docelowego. 
 
E-recepta umożliwia uprawnionemu pracownikowi medycznemu wystawienie recepty w formie 
elektronicznej i cyfrowego podpisania oraz przekazanie pacjentowi danych niezbędnych do jej 
realizacji. Elektroniczny zapis informacji na temat leku przepisanego przypomina obsługę recept 
tradycyjnych, jednak niesie za sobą szereg korzyści dla lekarza, takich jak: 

 oszczędność czasu, który lekarz może poświęcić pacjentowi; 
 zmniejszenie kosztów związanych z wydrukiem papierowym; 
 poprawa czytelności oraz wiarygodności recepty; 
 uproszczenie procesu wystawiania recepty, który zwykle ogranicza się do dwóch kroków: 

wyboru leku z bazy BLOZ i określenia jego dawkowania. 
E-recepta pozwala na znaczne usprawnienie pracy lekarza i podmiotu leczniczego. Pozwala 
znacząco zmniejszyć liczbę wizyt w placówce spowodowanych tylko koniecznością otrzymania 
kolejnej recepty na stale przyjmowane leki. 
W celu umożliwienia wystawiania recept elektronicznych oraz podłączenia się do Systemu P1 należy 
skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl . Złożenie wniosku jest 
możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod adresem:  https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/ . 
 
POMOC TECHNICZNA CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) 
Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00: 

 tel: 19 457; 
 e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl . 

Źródło: http://www.nfz-olsztyn.pl/recepty-zmiany/e-recepty/              
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WOKÓŁ ZAWODU 
Opinia w sprawie kompetencji pielęgniarek w zakresie leczenia ran, dobierania 

opatrunków oraz zdejmowania szwów, przygotowana przez Panią Agnieszkę 
Ambroziak radcę prawnego NRPiP 

 

 
Żródło: www.oipip.gda.pl/aktualnosci 
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WOKÓŁ ZAWODU 
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WOKÓŁ ZAWODU 
 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Celem kształcenia podyplomowego jest doskonalenie umiejętności szybkiego i elastycznego 
przyjmowania nowych zadań oraz dostosowania ich do potrzeb społeczeństwa, w tym głównie 
uzupełnienia braków wynikających z postępu wiedzy ogólnej i medycznej.  

Art. 66 ust 1 Ustawy o zawodzie: Ustala się następujące rodzaje kształcenia 
podyplomowego: 

1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”; 
2) kurs kwalifikacyjny  
3) kurs specjalistyczny; 
4) kurs dokształcający. 

Nadzór nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych sprawuje Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (zwane dalej CKPPiP), działające na podstawie 
zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10) oraz Zarządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 29). 

Kursy specjalistyczne 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy                              
o zawodach, ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności                       
do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. 

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która: 

 posiada prawo wykonywania zawodu 
 została dopuszczona do kursu w wyniku przeprowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego. 
Zgodnie z §34 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia czas trwania kursu specjalistycznego 

obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie może trwać dłużej niż                               
3 miesiące. Pielęgniarka lub położna, która złożyła egzamin po kursie specjalistycznym z wynikiem 
pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. 

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu po kursie specjalistycznym, 
pielęgniarka/położna może przystąpić ponownie do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez 
organizatora kształcenia, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia zaliczenia kursu 
specjalistycznego (§35 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia). 
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Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego zamieszczone są programy 
kursów specjalistycznych. Wśród kursów dla pielęgniarek są: 

 Dializoterapia 
 Endoskopia 
 Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku 
 Kompresjoterapia 
 Leczenie ran - program obowiązuje . 
 Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 
 Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 
 Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi 
 Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł 

promieniowania 
 Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) 
 Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 
 Pediatryczna domowa opieka paliatywna 
 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie 
 Podstawy opieki paliatywnej 
 Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 
 Szczepienia ochronne 
 Wykonanie badania spirometrycznego 
 Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego 
 Wykonywanie i ocena testów skórnych 
 Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 

 
Kursy specjalistyczne dla położnych: 

 Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 
 Leczenie ran 
 Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 
 Onkologia ginekologiczna 
 Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym 
 Szczepienia ochronne 

 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: 

 Edukator w cukrzycy 
 Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 
 Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny 

CPWI 
 Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 
 Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
 Podstawy języka migowego 
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
 Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 
 Terapia bólu ostrego u dorosłych 
 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 
 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 
 Wywiad i badanie fizykalne  
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Kursy dokształcające 

Kurs dokształcający, zgodnie z Art. 73 ust. 1, ma na celu pogłębienie  
i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej. 

Do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:  

 posiada prawo wykonywania zawodu; 
 została zakwalifikowana do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia 

za pośrednictwem SMK. 
Kursy dokształcające są najkrótszą formą kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych. Programy kursów opracowywane są przez organizatora kształcenia. Trwają najczęściej 
1-2 dni. 

W systemie SMK dostępnych jest bardzo dużo kursów dokształcających. Wśród kursów 
dokształcających w SMK można wyróżnić: 
1. dla pielęgniarek i położnych: 

 Alternatywne formy komunikacji 
 Antybiotykoterapia w zakażeniach szpitalnych 
 Aspekty leczenia ran 
 Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń zdrowotnych 

małoletnim pacjentom 
 Bezpieczeństwo pacjenta operowanego 
 Cewnikowanie dzieci 
 Dokumentacja medyczna w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej 
 Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 
 Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne 
 Kaniulacja naczyń żylnych i obwodowych 
 Komunikacja interpersonalna 
 Niepożądane zdarzenia medyczne w pracy pielegniarki i połoznej 
 Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego 
 Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentem onkologicznym 
 Podnoszenie i przemieszczanie pacjentów 
 Prawa pacjenta w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej 
 Profilaktyka zakażeń 
 Przymus bezpośredni 
 Rehabilitacja przyłóżkowa. Zapobieganie powikłaniom wynikającym  

z unieruchomienia 
 Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran 
 Wypalenie zawodowe pielęgniarek i położnych 
 Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia 
 Zasady dezynfekcji i sterylizacji 
 Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 

2. dla pielęgniarek: 
 Cewnikowanie pęcherza moczowego u chłopców i mężczyzn 
 Cewnikowanie dzieci 
 Dializoterapia 
 Dokumentacja medyczna 
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 Insulinoterapia praktyczna 
 Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku 
 Kompresjoterapia 
 Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi 
 Prowadzenie samokontroli w zespole stopy cukrzycowej 
 Żywienie enteralne i pielęgnacja dostępu enteralnego 

3. dla położnych: 
 Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie 
 Badanie cytologiczne szyjki macicy-zasady pobierania i wykonywania wymazu 

cytologicznego. Rola położnej w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki 
macicy 

 Interpretacja ciążowego zapisu kardiotokograficznego 
 Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 
 Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 
 Prowadzenie ciąży przez położną 
 Techniki szycia krocza 

 

Opracowała: Magdalena Budziszewska 

 
 
 
 
 

Gratulacje 
Uczestnikom kursów specjalistycznych organizowanych przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                  
„Wywiad i badanie fizykalne” oraz „Szczepienia ochronne” 

serdecznie gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu. 
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DZIAŁ SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU INFORMUJE 
 

DZIAŁ SZKOLEŃ INFORMUJE 

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

1) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – zgłoszenia 
przez SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 5 października 2019 godz. 9:00 

2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – zgłoszenia przez  
SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 12 października 2019 godz. 9:00 

 
Bardzo proszę o składanie wniosków przez System Monitorowania Kształcenia. Osoby, które mają problemy 
z zalogowaniem do SMK lub trudności ze złożeniem wniosku, proszę o kontakt  z Działem Szkoleń – w środy 
i piątki od 9:00-12:00. 

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy (co najmniej 15 osób). 

Osoby zainteresowane innymi kursami proszone są o przysyłanie informacji meilowo: 
szkolenia@oipip.elblag.pl  

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

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.                          
o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 576, 577 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez 
pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych 
wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia. Kurs kwalifikacyjny trwa około 6 miesięcy. 

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania 
zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski  o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – koszt 
dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych na kształcenie.  

Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy regularnie opłacają składki 
członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego dostępny pod adresem: (http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf ) 

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE     
 

2019.10.24-25 – Gdańsk – Konferencja OD PEDIATRII DO GERIATRII                
– WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ. ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI  I POŁOŻNEJ 
 

Szanowni Państwo 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz                     
z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, 
Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: 
 

OD PEDIATRII DO GERIATRII – WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE 
SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. 
ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ w dniach 24-25 października 
2019r 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie (zakładka Kształcenie Podyplomowe – 
Konferencje, kursy, szkolenia): www.oipip.elblag.pl 
 
 

 

AKADEMIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – ZAPROSZENIE NA    
BEZPŁATNE SZKOLENIE 

Szanowni Państwo, 
Pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych firma Nutricia Polska Sp. z o.o. jest 
organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej w ramach, której zaprasza na bezpłatne, 
dwudniowe szkolenie z praktycznych aspektów żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. 
 

Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 5-6.10.2019r.  w 
Warszawie. Przewidzianych jest 30 szkoleń w całej Polsce od 
5.10.2019 r. do 31.12.2020 r. 
 

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz 
nocleg. Liczba miejsc ograniczona (60), decyduje kolejność 
zgłoszeń.Zgłoszenia można dokonać na platformie:  
www.pielegniarki.prenatalis-polska.pl . 
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie (zakładka 
Kształcenie Podyplomowe – Konferencje, kursy, szkolenia): 
www.oipip.elblag.pl 
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KURSY, SZKOLENIA,KONFERENCJE     
XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA DOBRZE 
URODZENI 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XIII 
Ogólnopolską Konferencję Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni 
„RENESANS NARODZIN – starego nowe początki”, która 
odbędzie się w dniach  5 – 6.10.2019 r.  Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie:  www.dobrzeurodzeni.pl 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie (zakładka 
Kształcenie Podyplomowe – Konferencje, kursy, szkolenia): 
www.oipip.elblag.pl 
 

 
 

 

 
KONFERENCJA ŻYWIENIE A ZDROWIE PROKREACYJNE KOBIETY                
– 15 LISTOPADA 2019 R. POZNAŃ 
 
 
Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019r. 
w Concordia Design  w Poznaniu. 
Poświęcona będzie planowaniu diety                       
i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. 
Spotkanie adresowane jest do zarówno do 
lekarzy, w tym szczególnie położników, jak 
również do farmaceutów, położnych                              
i dietetyków. 
Celem sympozjum jest przedstawienie 
najnowszych standardów postępowania                       
w zakresie prawidłowego żywienia  w ciąży 
oraz rekomendacji dotyczących suplementacji 
ciężarnych. 
  
Wiodącymi tematami będą: 
•    foliany i cholina w prawidłowym rozwoju ciąży 
•    nutrigenomika a zdrowie ciężarnych 
•    programowanie wewnątrzmaciczne 
•    suplementacja witaminowa ciężarnych 
 
Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji: www.zywieniekobiety.pl, na której znajdują się 
szczegółowe informacje oraz program. 
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KURSY, SZKOLENIA,KONFERENCJE     

 
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA POZ  
 
„ Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji 

świadczeń POZ” 
 

Warszawa, 27 listopada 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora: 
www.pce.com.pl  

 
 

 
 

 

 
 

 
KONFERENCJA DLA 
PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
„PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA 2019” 

 

Kraków, 7 – 9 listopada 2019 r. 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej 
stronie (zakładka Kształcenie Podyplomowe – 
Konferencje, kursy, szkolenia): 
www.oipip.elblag.pl 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY 
 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDWYBORCZEJ AKTUALIZACJI 

DANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 
 

 
W związku ze zbliżającymi się wyborami na VIII kadencję samorządu pielęgniarek                  
i położnych, pielęgniarki i położne po dniu 14 września 2019 r. powinny 
zaktualizować swoje dane w Dziale Rejestru OIPiP w Elblągu.  
 
Informacje te pozwolą przydzielić daną osobę do odpowiedniego rejonu wyborczego. 
Aktualizacją rejestru pielęgniarek i położnych, na podstawie dostarczonych 
dokumentów, zajmuje się Dział Centralny Rejestr Pielęgniarek   i Położnych.  
 
Jeżeli pielegniarka/położna nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Elblagu czy jej 
obecne miejsce zatrudnienia jest prawidłowo wskazane, system przydzieli ją do 
poprzedniego miejsca pracy. 
 
Pielęgniarka/położna chcąca uczestniczyć w zebraniu wyborczym w danym zakładzie 
pracy musi znajdować się na liście właściwego rejonu wyborczego.                              
W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej rejonu osoba traci prawo 
uczestnictwa w zebraniu, a tym samym prawo wyborcze.  
 
Zmiany w zakresie rejonu wyborczego (miejsce pracy) można zgłaszać w Dziale 
Rejestru OIPiP w Elblągu najpóźniej 14 dni przed planowanym zebraniem 
wyborczym. 
 
UWAGA: Każdy kto pracuje w kilku zakładach pracy musi zadeklarować się, który                  
z nich będzie jego rejonem wyborczym. Można być tylko i wyłącznie na jednej liście. 
W przypadku kilku miejsc pracy pielęgniarka/położna będzie umieszczana na liście 
rejonu wyborczego obejmującego podmiot, w którym jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę. 
 
(-) Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
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ARKUSZE AKTUALIZACYJNE DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM 
REJESTRZE OIPiP w ELBLĄGU 

Dane identyfikacyjne: 
Nazwisko i imię (imiona):  

Numer  
Prawa Wykonywania Zawodu: 

 

        

 

Dane do  zameldowania : 
Województwo: Powiat: Gmina: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: 

Adres e-mail Numer telefonu 

Dane do korespondencji: 
Województwo: Powiat: Gmina: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: 

Adres e-mail Numer telefonu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do korespondencji przez Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą 
Pielęgniarek i Położnych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219) na podany adres e-mail w celu otrzymywania 
newsletter-a Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych informacji i materiałów przesyłanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i 
Położnych mogących zawierać informacje od reklamodawców. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w 
odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219) na podany adres e-mail w celu otrzymywania  
biuletynu właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych oraz innych informacji i materiałów przesyłanych przez okręgową izbę 
pielęgniarek i położnych mogących zawierać informacje od reklamodawców. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, 
klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz obowiązku podania danych 

osobowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 123 ze zm.). 

 
Miejscowość, data ......................................    Podpis ................................................................................................................................... 
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Dane identyfikacyjne: 
Nazwisko i imię (imiona):  

Numer  
Prawa Wykonywania Zawodu: 

 
        

 

Dane o aktualnym zatrudnieniu: 
Stanowisko:  

Data zatrudnienia od:  
          

 

Data zatrudnienia do:  
          

 

Nazwa firmy pełna:  

NIP: Regon: 

Typ zakładu pracy: 

 

Publiczny 
 

Niepubliczny 

  

   

Inny     

  

Podtyp zakładu (szpital, dps, itp.): 
 

Adres zakładu: 
Województwo: Powiat: Gmina: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: Poczta: 
Numer telefonu Fax  

Dane o poprzednim  zatrudnieniu: 
Stanowisko:  

Data zatrudnienia od: 
 

          
 

Data zatrudnienia do: 
 

          
 

Nazwa firmy pełna: 
 

NIP: Regon: 

Typ zakładu pracy: 

 

Publiczny 
 

Niepubliczny 

  

  

 

Inny 
    

 

Podtyp zakładu (szpital, dps, itp.): 
 

Adres zakładu: 
Województwo: Powiat: Gmina: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: Poczta: 
Numer telefonu Fax  

 

Miejscowość, data ........................    Podpis Wnioskodawcy………………
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ci których kochamy 
Nie umierają nigdy 

Bo miłość to nieśmiertelnoś” 
 

Pani  
Małgorzacie MIKULSKIEJ 

 
 

najszczersze wyrazy współczucia, 
wsparcie i otuchy  
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składa personel  
Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Miejskiego  
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

 
 
 

 
 

„Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny, 
patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci               

z tamtego świata” 
 

Pani  
Zofii RYNKOWSKIEJ 

 
 

wyrazy głębokiego żalu i smutku 
wraz ze słowami wsparcia w trudnych 

chwilach z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składa personel  
Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Miejskiego  
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

 
 
 

 
 

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

zawsze będą z nami” 
 

Pani  
Irenie CZUBA 

 
 

wyrazy głębokiego współczucia, 
słowa otuchy i wsparcia po śmierci 

 

MAMY 
 

składa personel pielegniarski 
Oddziału Pediatrycznego                                   

i Niemowlęcego 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonwgo w Elblągu 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Śmierć nie boli tych, którzy odchodzą, 
lecz tych, co wśród żywych pozostają” 

 

Pani  
Krystynie RYŻEK 

 
 

wyrazy głębokiego współczucia, 
słowa otuchy i wsparcia po śmierci 

 

BRATA 
 

składają Koleżanki i Koledzy                            
z Centrum Medycznego LUXMED                  

w Elblągu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci naszej” 
 

Naszej Koleżance  
Annie KUSTROWSKIEJ 

 
 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają Koleżanki                              
z Oddziału Chirurgii Ogólnej                      

z Pododdziałem Chirurgii 
Naczyniowej  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                   
w Elblągu 

 

 
 
 
 

 
 

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

 

Pani  
Teresie SEKUŁA 

 
 

wyrazy szczerego współczucia  
i słowa otuchy  

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składa personel  
Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Miejskiego  
św. Jana Pawła II w Elblągu 
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