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

pielęgniarek  i położnych.
Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu.

WYDAWCA:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

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

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

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

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl
Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział 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 – 11.00
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00 

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

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

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

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

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                                   
mgr Zofia KASPROWICZ wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Bożeną MACHURA pełnią dyżur  
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30

Biuletyn redaguje Komisja Informacyjna w składzie: Przewodnicząca - Barbara Kardasz, Członkowie: Marzena Sobczak,  
Halina Nowik,  Teresa Piekarz, Monika Kaśkiewicz, Aleksandra Balkiewicz, Zofia Kasprowicz oraz Regina Zimnoch.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP
Szanowni Państwo, 
Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „ Ostatni dyżur” rozpoczęła się 
konferencją prasową w dniu 27 maja 2015 roku w Hotelu Gromada 
Centrum w Warszawie. W konferencji prasowej wzięli udział 
Przewodniczący Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, 
Członkowie Prezydium Naczelnej Rady, Przewodniczący Organów 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W trakcie konferencji przedstawiony został Raport Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych pt. „ Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego 
w świadczenia pielęgniarek i położnych”. Odbyła się również projekcja 

krótkich spotów reklamowych przybliżających kampanię oraz problemy dotykające pielęgniarki                     
i położne mediom.
Podczas konferencji uruchomiona została strona internetowa  kampanii: www.ostatnidyzur,pl na
której można podpisać Receptę (apel)kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych 
działań celem opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia 
realizowane przez pielęgniarki i położne. Recepty podpisane w formie papierowej składane będą w
Naczelnej Radzie do 10 października 2015
Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce poprzez Internet oraz regionalne konferencje „ 
Ostatni dyżur” dedykowane politykom oraz lokalnym mediom. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
Rozpoczęte działania zmierzające do poprawy  zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia 
zdrowotne, a tym samym, do poprawy naszych warunków pracy i płacy, mogą zakończyć się pomyślnie 
dla naszego środowiska. Jest to możliwe pod warunkiem, że wszyscy włączymy się do akcji.                            
Nas, pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych nie trzeba przekonywać, my wiemy, że bardzo są potrzebne 
natychmiastowe działania. 
Sukces zależeć będzie od tego ile osób w całej Polsce zostanie przekonanych o konieczności 
wprowadzenia zmian.
Przekazane Wam materiały informacyjne, zapinki, plakaty mają ułatwić przekazywanie informacji i 
początkować rozmowy. Jeżeli uda nam się zachęcić osoby do poparcia naszych żądań skierowanych 
do władz państwowych poprośmy o podpisanie „recepty na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia”. 
Poprzez złożenie tysięcy recept możemy pokazać, że wskazywany  problem dotyczy nie tylko 
pielęgniarek i położnych, ale jest powodem niepokoju całego społeczeństwa. 

(-) Halina Nowik
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
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Ostatni alarm dla Ewy Kopacz

Od momentu powołania Ewy Kopacz na urząd Prezesa Rady Ministrów, Pani Premier nie spotkała się 
ze środowiskiem pielęgniarek i położonych. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dostrzegając drastyczną sytuację zabezpieczenia 
społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek i położnych  wystosowała do Pani Premier pięć listów                        
z prośbą o spotkanie. Przez osiem miesięcy kierowania polskim rządem Ewa Kopacz nie 
odpowiedziała na zaproszenie. 
Pamiętając wydarzenia z 2007 r., kiedy Ewa Kopacz, ówczesna Minister Zdrowia, była największym 
sojusznikiem i wsparciem dla polskich pielęgniarek i  położnych, rozczarowuje bierność i brak działań 
ze strony Pani Premier. 
Opieszałość dziwi podwójnie ze względu na sytuację - w świetle najnowszych prognoz NRPiP już za 
5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Średnia wieku 
pielęgniarek w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. będzie to 50 lat. Liczba pielęgniarek na 1000 
mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to jeden z najniższych wskaźników w Europie.
Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys. 
- Jeżeli polski rząd z Ewą Kopacz na czele nie podejmie natychmiastowych działań, polskie 
społeczeństwo czeka katastrofa. To nie dotyczy nas - pielęgniarek i położnych - tylko wszystkich 
Polaków, każdego dnia pozbawiani jesteśmy opieki z powodu malejącej liczby pielęgniarek i 
położnych - komentuje sytuację prezes NRPIP Grażyna Rogala-Pawelczyk.
Polacy biorą sprawy w swoje ręce w celu zapewnienia ochrony własnego zdrowia i swoich 
najbliższych podpisując recepty, które zostaną przekazane polskim decydentom, w tym Pani Premier 
Ewie Kopacz. Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ostatni dyżur” 
zainicjonowanej przez NRPiP. Podpisy pod petycją zbierane są w całym kraju. 
Recepty można podpisywać on-line pod adresem www.ostatnidyzur.pl lub w wersji papierowej.
Okazją do złożenia podpisu będzie cykl konferencji promujących kampanię  „Ostatni dyżur” wśród 
mieszkańców i samorządowców poszczególnych regionów Polski. Najbliższe konferencje odbędą się 
w Białymstoku – 10 czerwca br., Lublinie – 16 czerwca br., Rzeszowie – 22 czerwca br. i w Kielcach
– 30 czerwca br. 

 

Poparcia akcji protestecyjnej pielęgniarek i położnych przekazały na ręce Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
również Okręgowe Rady Lekarskie w Szczecinie i Katowicach.
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Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
„Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego 
w świadczenia pielęgniarek i położnych”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała w maju 2015r  Raport dotyczący 
obecnego stanu pielęgniarstwa i położnictwa,  korzystając z najnowszych danych 
pozyskanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Zachęcamy do analizy przedstawionych danych statystycznych, które w dużej mierze 
odzwierciedlają naszą aktualną sytuację zawodową, a tym samym niedobór zabezpieczenia 
społeczeństwa w świadczenia zdrowotne. 

Poniżej prezentujemy mały fragment Raportu podkreślający skalę problemu. 

W całości Raport jest dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby oraz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

Wskażnik pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców w wybranych krajach

Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad 
pacjentem dla Polski  wynosi 5,4. Wśród 16 wybranych krajów, wskaźnik ten sytuuje Polskę na 
ostatnim miejscu i wskazuje na ograniczony w znacznym stopniu dostęp do świadczeń 
pielęgniarskich. Dla porównania np. Szwajcaria posiada wskaźnik 16, Dania – 15,4, Norwegia –
14,4, Niemcy – 11,3, Szwecja – 11, Wielka Brytania – 9,1, Czechy – 8, Hiszpania – 5,5. 
Uwzględniając demografię społeczeństwa polskiego, działania resortu zdrowia w zakresie 
polityki kadrowej pielęgniarek powinno zmierzać do osiągnięcia średniego OECD – 8,8.
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Struktura pielęgniarek zarejestrowanych w CRPiP z uwzględnieniem wieku i województwa (w%)

Struktura położnych zarejestrowanych w CRPiP z uwzględnieniem wieku i województwa (w%)
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE

Relacja ze spotkania Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej oraz 
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych                                                    

w dniu 27 kwietnia 2015 rok

W dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 11.30 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej 
oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w którym uczestniczyli: Pani Prezes                       
dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Pani Wiceprezes Teresa Kuziara, Członkowie Komisji oraz 
Zespołu (wskazani w liście obecności). Spotkanie zostało zorganizowane na zaproszenie Pani Prezes 
dr. n. med. Grażyny Rogali-Pawelczyk.
Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz ustalenie zakresu działań zmierzających 
do poprawy sytuacji w medycynie szkolnej.
Przedstawicielom pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania przedstawiono analizę 
problemów związanych z medycyną szkolną przygotowaną na podstawie informacji przesłanych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w formie prezentacji multimedialnej oraz dotychczasowe 
działania podjęte przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych związane z medycyną szkolną.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu:

1. Według pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania zasadne jest przywrócenie 
obowiązującej do końca 2014 roku możliwości wystawienia przez pielęgniarkę szkolną 
skierowań do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad postawy. 
W ramach wykonywanych przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną testów przesiewowych do 

profilaktycznych badań lekarskich jest między innymi test dotyczący zaburzeń ostrości 
wzroku. Wynik testu i zalecenia od okulisty są niezbędne do celów szkolnych, tj.
• prawidłowego usadzenia dziecka w ławce,
• zalecenia grupy ćwiczeniowej (ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych).
W przypadku, gdy lekarz rodzinny jest pośrednikiem pomiędzy pielęgniarką/higienistką 
szkolną a okulistą istnieje duże prawdopodobieństwo, że pielęgniarka nie uzyska informacji 
od okulisty o zaleceniach dla danego dziecka. Utrudni jej to objęcie opieką czynną dzieci z 
problemami zdrowotnymi w tym zakresie, przez co obniży się jakość opieki profilaktycznej 
sprawowanej nad uczniem w szkole. 

Ustalono:
Propozycja przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które 
uwzględniałyby możliwość kierowania do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad postawy 
przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

2. Zwrócono także uwagę, na aktualizację i wskazanie konkretnych testów przesiewowych                        
(m. in. siatek centylowych) i ujednolicenie dokumentacji medycznej w tym zakresie.
Lekarze i pielęgniarki szkolne używają różnych testów, siatek centylowych, w związku 
z czym nie ma spójności wykonywanych badań przesiewowych. 

Ustalono:
Propozycja zwrócenia się o stanowisko i rekomendacje w ww. sprawie do Instytutu Matki i Dziecka 
przy Ministerstwie Zdrowia.

3. Omówiono również problemy związane z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w szkole.
Problemy wynikają z braku rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących użyczenia 
i wyposażenia gabinetów szkolnych lub ujednolicenia opłat za gabinety, gdyż pielęgniarki 
szkolne ponoszą opłaty za użytkowanie i remont gabinetów.
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE

Relacja ze spotkania Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej oraz 
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych                                                    

w dniu 27 kwietnia 2015 rok

W dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 11.30 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej 
oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w którym uczestniczyli: Pani Prezes                       
dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Pani Wiceprezes Teresa Kuziara, Członkowie Komisji oraz 
Zespołu (wskazani w liście obecności). Spotkanie zostało zorganizowane na zaproszenie Pani Prezes 
dr. n. med. Grażyny Rogali-Pawelczyk.
Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz ustalenie zakresu działań zmierzających 
do poprawy sytuacji w medycynie szkolnej.
Przedstawicielom pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania przedstawiono analizę 
problemów związanych z medycyną szkolną przygotowaną na podstawie informacji przesłanych przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w formie prezentacji multimedialnej oraz dotychczasowe 
działania podjęte przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych związane z medycyną szkolną.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu:

1. Według pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania zasadne jest przywrócenie 
obowiązującej do końca 2014 roku możliwości wystawienia przez pielęgniarkę szkolną 
skierowań do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad postawy. 
W ramach wykonywanych przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną testów przesiewowych do 

profilaktycznych badań lekarskich jest między innymi test dotyczący zaburzeń ostrości 
wzroku. Wynik testu i zalecenia od okulisty są niezbędne do celów szkolnych, tj.
• prawidłowego usadzenia dziecka w ławce,
• zalecenia grupy ćwiczeniowej (ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych).
W przypadku, gdy lekarz rodzinny jest pośrednikiem pomiędzy pielęgniarką/higienistką 
szkolną a okulistą istnieje duże prawdopodobieństwo, że pielęgniarka nie uzyska informacji 
od okulisty o zaleceniach dla danego dziecka. Utrudni jej to objęcie opieką czynną dzieci z 
problemami zdrowotnymi w tym zakresie, przez co obniży się jakość opieki profilaktycznej 
sprawowanej nad uczniem w szkole. 

Ustalono:
Propozycja przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które 
uwzględniałyby możliwość kierowania do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad postawy 
przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

2. Zwrócono także uwagę, na aktualizację i wskazanie konkretnych testów przesiewowych                        
(m. in. siatek centylowych) i ujednolicenie dokumentacji medycznej w tym zakresie.
Lekarze i pielęgniarki szkolne używają różnych testów, siatek centylowych, w związku 
z czym nie ma spójności wykonywanych badań przesiewowych. 

Ustalono:
Propozycja zwrócenia się o stanowisko i rekomendacje w ww. sprawie do Instytutu Matki i Dziecka 
przy Ministerstwie Zdrowia.

3. Omówiono również problemy związane z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w szkole.
Problemy wynikają z braku rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących użyczenia 
i wyposażenia gabinetów szkolnych lub ujednolicenia opłat za gabinety, gdyż pielęgniarki 
szkolne ponoszą opłaty za użytkowanie i remont gabinetów.
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE
Jednoznaczne określenie jakie wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej powinna zapewnić szkoła, a jakie powinno pozostać 
w gestii pielęgniarki szkolnej rozwiązałoby powyższy problem.
Pielęgniarki zwróciły uwagę na problem pokrywania kosztów związanych z remontem 
gabinetów, w przypadku zalecenia Sanepidu odnośnie dostosowania pomieszczenia, 
a dyrektor szkoły nie posiada zaplanowanych środków na ww. cel. 
Pojawiły się również głosy mówiące o nakładaniu kar przez Sanepid na pielęgniarki szkolne 
za niedostosowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole.
W związku z powyższym, określenie zasad (w drodze uregulowań prawnych) odpłatności za
użyczenie pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także pokrywania kosztów remontu wydaje się być 
zasadnym. 

Poinformowano zebranych, że pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie ustalenia jednoznacznych przepisów prawa dotyczących bezpośredniego użyczenia 
i wyposażenia gabinetów szkolnych, pobierania opłat od dyrektorów szkół, trudności                          
z usytuowaniem gabinetu w pomieszczeniu innym niż szkoła zostało przesłane do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

Ustalono:
Propozycja przedstawienia pisma do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o ujednolicenie i 
dopracowanie wymogów wobec gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

4. Następnie poruszono problem umów na odbiór odpadów medycznych. Po dyskusji 
i wymiany swoich doświadczeń ustalono, że pielęgniarka ma możliwość podpisania umowy 
ze spalarnią na odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym i w tym wypadku nie ma 
obowiązku  dostosowania gabinetu do przechowywania odpadów medycznych. Takie 
rozwiązanie jest do zaakceptowania przez środowisko pielęgniarek szkolnych. 
Podjęto także dyskusje dotyczącą odpadów po fluoryzacji (szczoteczek jednorazowych) – są 
to odpady komunalne, a nie medyczne. Opinię prawną w tej sprawie posiadają pielęgniarki                  
z okolic Gdańska.

5. Kolejnym problemem, który należy rozwiązać jest brak świadczeń profilaktycznych 
dodatkowo finansowanych na rzecz uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Pielęgniarki szkolne oprócz profilaktyki fluorkowej nie kontraktują z NFZ innych programów 
zdrowotnych. Pielęgniarki współuczestniczą w realizacji programów organizowanych przez 
szkoły lub Sanepid, ale nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowych. 

Ustalono:
Propozycja zwrócenia się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zapewnienia pielęgniarkom 
szkolnym świadczeń dodatkowo finansowanych.

6. Proponowano działania zmierzające do zmiany zapisu w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych                     
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części II Warunki realizacji testów 
przesiewowych, dotyczące wskazania w ww. załącznikach uczniów ostatnich klas szkół 
ponadgimnazjalnych podlegających do badań przesiewowych i bilansowych, którzy ukończyli 
19 r. ż. Zapis jest kłopotliwy  w przypadku uczniów techników(mają ponad 20 lat) lub 
uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy niezależnie od etapu swojej nauki.

Ustalono:
Propozycja zlikwidowania ograniczeń przeprowadzania bilansu ostatniej klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej (do 19 r.ż.) i zmiana zapisu na: „wykonywanie bilansu u uczniów do ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej” bez określenia wieku ucznia.

7. Wykazano propozycję działań zmierzających do zmiany zapisów w załączniku nr 4 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części III, 
pkt 2. Propozycje dotyczyły następujących problemów:
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE
Jednoznaczne określenie jakie wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej powinna zapewnić szkoła, a jakie powinno pozostać 
w gestii pielęgniarki szkolnej rozwiązałoby powyższy problem.
Pielęgniarki zwróciły uwagę na problem pokrywania kosztów związanych z remontem 
gabinetów, w przypadku zalecenia Sanepidu odnośnie dostosowania pomieszczenia, 
a dyrektor szkoły nie posiada zaplanowanych środków na ww. cel. 
Pojawiły się również głosy mówiące o nakładaniu kar przez Sanepid na pielęgniarki szkolne 
za niedostosowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole.
W związku z powyższym, określenie zasad (w drodze uregulowań prawnych) odpłatności za
użyczenie pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także pokrywania kosztów remontu wydaje się być 
zasadnym. 

Poinformowano zebranych, że pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie ustalenia jednoznacznych przepisów prawa dotyczących bezpośredniego użyczenia 
i wyposażenia gabinetów szkolnych, pobierania opłat od dyrektorów szkół, trudności                          
z usytuowaniem gabinetu w pomieszczeniu innym niż szkoła zostało przesłane do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

Ustalono:
Propozycja przedstawienia pisma do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o ujednolicenie i 
dopracowanie wymogów wobec gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

4. Następnie poruszono problem umów na odbiór odpadów medycznych. Po dyskusji 
i wymiany swoich doświadczeń ustalono, że pielęgniarka ma możliwość podpisania umowy 
ze spalarnią na odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym i w tym wypadku nie ma 
obowiązku  dostosowania gabinetu do przechowywania odpadów medycznych. Takie 
rozwiązanie jest do zaakceptowania przez środowisko pielęgniarek szkolnych. 
Podjęto także dyskusje dotyczącą odpadów po fluoryzacji (szczoteczek jednorazowych) – są 
to odpady komunalne, a nie medyczne. Opinię prawną w tej sprawie posiadają pielęgniarki                  
z okolic Gdańska.

5. Kolejnym problemem, który należy rozwiązać jest brak świadczeń profilaktycznych 
dodatkowo finansowanych na rzecz uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Pielęgniarki szkolne oprócz profilaktyki fluorkowej nie kontraktują z NFZ innych programów 
zdrowotnych. Pielęgniarki współuczestniczą w realizacji programów organizowanych przez 
szkoły lub Sanepid, ale nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowych. 

Ustalono:
Propozycja zwrócenia się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zapewnienia pielęgniarkom 
szkolnym świadczeń dodatkowo finansowanych.

6. Proponowano działania zmierzające do zmiany zapisu w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych                     
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19 r. ż. Zapis jest kłopotliwy  w przypadku uczniów techników(mają ponad 20 lat) lub 
uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy niezależnie od etapu swojej nauki.
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gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części III, 
pkt 2. Propozycje dotyczyły następujących problemów:

11 

 

 

Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE
a. Harmonogram pracy gabinetu szkolnego (zakres dostępności pielęgniarki/higienistki 

szkolnej) powinien być ustalany indywidualnie z dyrektorem danej placówki i powinien 
uwzględniać: liczbę uczniów w szkole, godziny pracy danej placówki zgodnie z planem 
lekcji, specyfikę danej placówki. Nie powinno określać się liczby godzin dziennie lub 
tygodniowo, w których pielęgniarka powinna być dostępna w szkole; 

b. Należy zmniejszyć ilość uczniów przypadających na jeden etat pielęgniarki przy 
zachowaniu tego samego poziomu wynagrodzenia; 

c. Zwiększenie wskaźnika dotyczącego godzin pracy pielęgniarki w szkołach 
z klasami integracyjnymi, sportowymi oraz z nauką w warsztatach na terenie szkoły, 
a także uczniów szkół specjalnych w poszczególnych grupach zależnych 
od stopnia niepełnosprawności;

d. Uzyskanie jednoznacznej interpretacji dotyczącej zapisu norm liczby uczniów na jedną 
pielęgniarkę: „Szkoła podstawowa, w której liczba uczniów nie przekracza 150 osób-
440-550 uczniów”.

8. Kolejno omówiono Zarządzenie nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 27 listopada 2013 roku (z późn.zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 
Proponowano zmianę §27 w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej:

a. Dostosowanie współczynników korygujących stawkę kapitacyjną dla uczniów w 
szkołach specjalnych, sportowych:
„- uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkołach typu III (typ ucznia IIIA) –
współczynnikiem 7,0; 
- uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkołach typu III (typ ucznia IIIB) –
współczynnikiem 10;;
- uczeń z niepełnosprawnością typu C w szkołach typu III (typ ucznia IIIC) –
współczynnikiem 30,0
- uczeń w klasie z warsztatami i klasie sportowej – współczynnik 2,0”;

b. Wzrost wartości rocznej stawki kapitacyjnej.
c. Proponowano również wyodrębnić współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną 

dla szkoły podstawowej, gdyż istnieje różnica między ilością wykonywanych 
świadczeń/testów przesiewowych w szkole podstawowej, a szkole gimnazjalnej;

d. Zwrócono również uwagę na wyodrębnienie stawki kapitacyjnej dla grupy 5-cio i 
6-cio latków – ustalenie współczynnika korygującego – 2;

e. Należy rozwiązać problem związany ze szkołami liczącymi do 150 uczniów oaz 
małych szkołach wiejskich – propozycja ustalenia współczynników korygujących 
stawkę kapitacyjną dla tych szkół lub dodatku terenowego 
z powodu zwiększenia kosztów związanych z dojazdem, materiałami 
i lekami;

f. Zespół omówił również brak wzrostu stawki kapitacyjnej na fluoryzację, przy co 
rocznym wzroście kosztu zakupu fluoru;

g. Pielęgniarki z województwa lubelskiego zgłosiły prośby o zmianę zapisów 
pozwalających na refundowanie świadczeń dla uczniów – uchodźców, którzy 
uczęszczają do szkół, a nie posiadają numeru PESEL i nie mogą być umieszczani 
na listach deklaracji.

9. Proponowano zmianę w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 
2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w § 
10 pkt 5 dotyczącego dokumentacji medycznej ucznia po zakończeniu nauki. Proponowano 
zmianę zapisu na: „karta zdrowia ucznia po zakończeniu nauki przez ucznia powinna zostać 
mu wydana za potwierdzeniem odbioru”.



12

12 

 

 

Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE
10. W związku z potrzebą zmian przedstawionych wyżej zapisów w prawie związanych 

z medycyną szkolną postanowiono stworzyć standardy opieki na uczniem. Publikacja ta stanie 
się podstawą do podjęcia zmian w określonych przepisami prawa dokumentach dotyczących 
zawodu pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Istotny jest brak aktualnej metodyki 
pracy i standardów opieki nad uczniem.

Ustalono:
Propozycja opracowania standardów opieki nad uczniem w pielęgniarstwie środowiska nauczania i 
wychowania. Postanowiono, że nie ma potrzeby powoływania oddzielnego Zespołu do opracowania 
ww. standardów, gdyż cały Zespół chce uczestniczyć w ich przygotowaniu. 
Natomiast, żeby usprawnić pracę wybrano dwie osoby, które będą przewodniczyły Zespołem ww. 
sprawie, tj.:

- Agnieszka Zborowska;
- Jolanta Zając.

Większość problemów poruszonych na spotkaniu jest znana, a Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych niejednokrotnie przedstawiała swoje postulaty na spotkaniach z przedstawicielami 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w pismach przesyłanych do ww. 
Instytucji.
Pani Prezes dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk zakończyła spotkanie. Ustalono, że omawiane 
problemy oraz notatka ze spotkania zostanie przekazana członkom Zespołu ds. analizy problemów 
medycyny szkolnej oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych. Ponadto Pielęgniarki 
wyraziły chęć wymiany danych kontaktowych pomiędzy członkami Zespołu ds. analizy problemów 
dotyczących medycyny szkolnej – w związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie zgody na 
przekazanie danych.

Podsumowanie
Na spotkaniu ustalono, że pierwszym krokiem będzie przesłanie do połowy maja propozycji 
standardów opieki nad dziećmi w szkole, które będą podstawą do zmiany poruszanych problemów. 
Na spotkaniu ustalono, że zostaną przygotowane następujące pisma:

 wniosek o wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które 
uwzględniałyby możliwość kierowania do lekarza okulisty oraz do lekarza w poradni wad 
postawy przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;

 prośba o stanowisko i rekomendacje w sprawie wskazanie konkretnych testów przesiewowych 
(m. in. siatek centylowych) i ujednolicenie dokumentacji medycznej dla lekarzy i pielęgniarek 
szkolnych;

 o ujednolicenie i dopracowanie wymogów wobec gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej;

 w celu zapewnienia pielęgniarkom szkolnym świadczeń dodatkowo finansowanych;
 w sprawie likwidacji ograniczeń wiekowych. bilansu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

i zamienić zapis pozwalający na wykonywanie bilansu u uczniów do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej;

dotyczace zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 
2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w § 10 pkt 5 dotyczącego dokumentacji medycznej ucznia po zakończeniu nauki. 
Proponowano zmianę zapisu na: „karta zdrowia ucznia po zakończeniu nauki przez ucznia powinna 
zostać mu wydana za potwierdzeniem odbioru”;
Zostaną również podjęte działania dotyczące wprowadzenia zmian zapisu w załączniku nr 4 
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w części II oraz części III, które 
zostały przedstawione w niniejszej notatce.
Opracowała: Adriana Smoleńska Dział Merytoryczny NIPiP
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE

W dniu 18 maja 2015 roku o godz. 08.00 w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie odbyło się, z inicjatywy Komisji Prawa i Legislacji,  posiedzenie Komisji 
Prawa i Legislacji, Komisji ds. Położnych, Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, 
Komisji ds. warunków pracy i płacy w którym uczestniczyli: Pani Prezes dr. n. med. Grażyna Rogala-
Pawelczyk, Pani Wiceprezes Teresa Kuziara, Pani Wiceprezes Beata Żółkiewska, Pani Sekretarz 
Joanna Walewander oraz Członkowie Komisji (wskazani w liście obecności).                                         
Celem spotkania było omówienie przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia w Piśmie 
z dnia 08 maja br. propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących 
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych
przez pielęgniarki i położne.
Zagajenie i przedstawienie Porządku spotkania – dr Mariola Głowacka

Porządek spotkania Komisje przyjęły jednogłośnie

Główne  zagadnienia omówione na spotkaniu:

1. W pierwszej części spotkania omówiono Załącznik nr 3 „Warunki szczegółowe realizacji 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Ustalenia:

Przedstawiono propozycje minimalnych norm zatrudnienia dotyczące pielęgniarek 
i położnych. Propozycje przedstawiono w tabeli uwzględniając profil lub rodzaj komórki 
organizacyjnej, organizację udzielania świadczeń, hospitalizację oraz hospitalizację planową, a także 
warunki realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach leczenia jednego dnia. Projekt 
propozycji zawiera załącznik nr 1.

2. W drugiej części spotkania omówiono propozycje produktów dodatkowo finansowanych dla 
wszystkich zakresów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. 

Ustalenia:

Przedstawiono propozycję produktów wyszczególniając zakresy:  POZ – pielęgniarka rodzinna, POZ 
– pielęgniarkaw środowisku nauczania i wychowania, opieka paliatywna, opieka długoterminowa, 
położna POZ, lecznictwo szpitalne – pielęgniarki, lecznictwo szpitalne – położne, a także dotyczące 
wszystkich zakresów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. Projekt 
ww. propozycji zawiera załącznik nr 2.

Podsumowanie

Na spotkaniu stworzono dwa projekty odnoszące się do przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia 
propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia, które dotyczyły minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych oraz produktów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Opracowała: Adriana Smoleńska Dział Merytoryczny NIPiP
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Z PRAC NRPiP w WARSZAWIE

Notatki ze spotkań przedstawicieli NRPiP 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Warszawa, 19.05.2015 r., 09.06.2015 r.
W dniu 19 maja 2015 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie w którym
uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Minister Urszula
Augustyn. NRPiP reprezentowała Pani Prezes dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, Pani
Wiceprezes Teresa Kuziara oraz Członek NRPiP Pani Halina Nowik.
Celem spotkania było omówienie warunków realizacji świadczeń pielęgniarskich w placówkach 
oświatowych i wychowawczych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania.
W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze problemy pielęgniarek środowiska nauczania
i wychowania, mi. in:

1. wyposażenia oraz ponoszenia opłat za gabinety szkolne;
2. współpracy z dyrektorami szkoły, rodzicami dziecka przewlekle chorego, pedagogiem,

psychologiem i nauczycielami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dzieckiem z
problemami zdrowotnymi na terenie szkoły;

3. uregulowania uprawnień pielęgniarki w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego
i zawodów sportowych oraz zabezpieczenia opieki medycznej w trakcie organizowanych
przez szkołę zawodów, sprawdzianów, egzaminów.

Podsumowanie          
W czasie rozmowy przedstawicieli NRPiP z Panią Minister ustalono, że istnieje pilna potrzeba 
wspólnej pracy na rzecz rozwiązania przedstawionych problemów. Kolejne spotkanie robocze 
wstępnie ustalono na początek czerwca.
Notatkę sporządziły:
Teresa Kuziara - Wiceprezes NRPiP, Halina Nowik – Członek NRPiP
 

W dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 12 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie
odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz Pani Minister Urszula Augustyn. NRPiP reprezentowała Pani Wiceprezes Teresa Kuziara oraz
Członek NRPiP Pani Halina Nowik.
Celem spotkania była próba ustalenia rozwiązań dotyczących omawianych problemów warunków 
realizacji świadczeń pielęgniarskich w placówkach oświatowych
i wychowawczych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu :

1. Problemy związane z kosztami ponoszonymi przez pielęgniarki za użytkowanie, wyposażenie 
i remont gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

2. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej nad uczniami cierpiącymi na choroby przewlekłe, 
uczniami niepełnosprawnymi oraz w czasie trwania egzaminów, zawodów sportowych;

3. Warunki kontraktowania świadczeń medycyny szkolnej oraz zakres obowiązków pielęgniarki 
szkolnej.

Podsumowanie:
W czasie rozmowy przedstawicieli NRPiP z Panią Minister ustalono, że w celu rozwiązania 
omawianych problemów przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkają się z 
przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Pani Minister Urszula Augustyn zobowiązała się powołać 
spotkanie z kuratorami oświaty oraz przedstawicielami samorządu pielęgniarek.

Notatkę sporządził: Wojciech WronaDział Merytoryczny NIPiP
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

Delegaci wybrani na Siódmą Kadencję 
pracy w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W okresie od 15 maja 2015 r. do 11 czerwca 2015 r. w  jedenastu Okręgach Wyborczych utworzonych na 
obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbywały się wybory Delegatów na 
Siódmą Kadencję OIP i P w Elblągu. Wybrane osoby  w liczbie 63 uzyskały  Mandat Delegata na Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy, tym samym prawo do kolejnych wyborów do poszczególnych organów OIP i P                     
w Elblągu.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  OIP i P W Elblągu odbędzie się 24 października 2015 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza bardzo dziękuje wszystkim tym koleżankom i kolegom, którzy poczuli się                     
w obowiązku wziąć udział w wyborach. Wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy  pomyślności w 
kolejnych wyborach oraz ogrom siły, zapału i wytrwałości w pracy społecznej na rzecz całego naszego 
środowiska zawodowego.

A oto wykaz delegatów z poszczególnych Rejonów Wyborczych.

REJON WYBORCZY NR 1

1. Arasimowicz-
Warsza Beata

2. Bilińska 
Małgorzata

3. Gasperska 
Magdalena

4. Jowsa Janina Ewa
5. Kabuła Katarzyna
6. Kasprowicz Zofia
7. Kubik Ewa
8. Lewandowska 

Bożena
9. Machura Bożena

10. Malinowska 
Grażyna

11. Murawska  Regina
12. Onoszko –Półtorak 

Grażyna
13. Osmańska Elżbieta
14. Raszeja Joanna
15. Rzepczyńska 

Małgorzata
16. Ruczyńska 

Krystyna
17. Rutkowska 

Elżbieta

18. Skoczeń Beata
19. Słodkowska 

Jadwiga
20. Świdnicka Ewa
21. Tomkiewicz 

Justyna
22. Winiarczyk  

Elżbieta
23. Wrońska Bożena
24. Wysocka Bożena
25. Zabłocka Danuta

REJON WYBORCZY NR 2

1. Fiedorowicz 
Krystyna

2. Kardasz Barbara

3. Nowosad Barbara
4. Rzepczyńska 

Barbara

5. Szatkowska Alina
6. Zimnoch Regina

REJON WYBORCZY NR 3

1. Bera Lidia
2. Sonewend  Joanna
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  

REJON WYBORCZY NR 4

1. Budziszewska  
Magdalena

2. Choińska Grażyna
3. Dziekańska Helena

4. Turczyk Dariusz
5. Kaźmierczak 

Beata
6. Rubaj Katarzyna

7. Goljanek Marzena

REJON WYBORCZY NR 5

1. Kowalczyk Regina 2. Niedźwiedzka 
Barbara

3. Uścinowicz 
Małgorzata

REJON WYBORCZY NR 6

1. Ciereszko Marzena
2. Dziuba Celina
3. Fałkowska 

Elżbieta

4. Kaśkiewicz 
Monika

5. Marczyńska 
Małgorzata

6. Najdek Ewa
7. Nowik Halina

REJON WYBORCZY NR 7

1. Dudycz Elżbieta 2. Kemska Zyta 3. Tyc Bożena

REJON WYBORCZY NR  8

1. Arndt Jadwiga

REJON WYBORCZY NR  9

1. Krasińska Mariola 2. Smusz Joanna 3. Telus Mirosława

REJON WYBORCZY NR  10

1. Budko Wioletta 2. Kusińska Jolanta 3. Misiewicz Anna

REJON WYBORCZY NR 11

1. Mendalka Joanna 
Agnieszka

2. Nadziejko Marian

3. Stec-Kaniecka 
Renata

                                                                         Przewodnicząca OKW

                                                                         Barbara Kardasz
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2015  
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE

Relacja z Konferencji naukowo-szkoleniowej pn.: „Prawno-etyczny wymiar 
zawodu pielęgniarki i położnej” w dniu 20.04.2015 r.

W dniu 20 kwietnia 2015r w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej odbyła się 
konferencja naukowo – szkoleniowa zorganizowana przez Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu przy współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu EUH-E. W konferencji uczestniczyło 137 
osób oraz 26 zaproszonych gości wraz z wykładowcami.

                          Uczestnicy konferencji                                                                                   Uczestnicy konferencji
To już trzecia konferencja poświęcona dylematom etycznym w zawodach pielęgniarki

i położnej. W czasie pierwszego spotkania zastanawiano się na tym, czy w dzisiejszym pielęgniarstwie 
postawy etyczne nie chylą się ku upadkowi, czy schyłek etyki jest już faktem, czy zagrożeniem. 
W ubiegłym roku poruszony został problem dehumanizacji, jako zjawiska zagrażającego idei 
pielęgniarstwa, a jednocześnie warunku koniecznego do udźwignięcia trudu wykonywania zawodu.

Tegoroczne spotkanie poświęcono prawno – etycznemu wymiarowi zawodu pielęgniarki 
i położnej.

O tym, jak odnaleźć się w przepisach prawa, etyki, jak pracować zgodnie z własnym 
poczuciem odpowiedzialności, moralności i powinności wynikającej z wykonywanego zawodu 
opowiadali w swoich wystąpieniach wspaniali gości. Wykłady poprowadziły osoby będące uznanymi  
autorytetami w dziedzinie etyki zawodów medycznych, prawa i odpowiedzialności zawodowej.

Wzrost samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych wiąże się nierozerwalnie
ze wzrostem odpowiedzialności. Trudne warunki pracy, niedostatki kadrowe, braki sprzętu 
pomocowego przy jednoczesnym wzroście wymaganych umiejętności i kwalifikacji, wynikających 
w dynamicznego rozwoju nauk medycznych, stają się  źródłem narastających dylematów formalno –
prawnych i etycznych.

W swoim wystąpieniu Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dr Grażyna
Rogala – Pawelczyk odniosła się do problemów pielęgniarskich w realizacji świadczeń zdrowotnych. 
Dylematy etyczne omówiła w kontekście aktualnej, trudnej sytuacji zawodowej, powodującej 
konieczność wdrożenia  pilnych zmian systemowych, warunkujących poprawę jakości zabezpieczenia 
społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE

Halina Nowik, Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk,                      Uczestnicy konferencji: Anna Wiejek, Maria Danielewicz                                                                                                                                        
                                      oraz Zyta Kemska                                                Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie oraz Elżbieta Fałkowska                                            

Bardzo ważnym, oczekiwanym przez uczestników, wydarzeniem był wykład Pani prof. nadzw. dr hab. 
med. Janiny Suchorzewskiej na temat ustalania granic ratowania życia. Jak zawsze, wystąpienie Pani 
Profesor spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, a rozważania dotyczące terapii uporczywej 
i daremnej skłoniło uczestników do zadumy oraz wzbudziło wiele refleksji. Organizatorzy konferencji 
podziękowali Pani Profesor Suchorzewskiej za wieloletnią współpracę i nieocenioną pomoc 
w kształtowaniu pozytywnych postaw moralnych pielęgniarek i położnych.

                                     
              
                                                              Dr Anna Tałaj oraz 
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Halina Nowik wręczają 
podziękowania prof.nadz.dr hab.med. Janinie Suchorzewskiej

Kolejne prezentowane wykłady dotyczyły 
prawnych regulacji wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej, realizacji obowiązku 
udzielania pomocy, odpowiedzialności 
i konsekwencji wynikających z popełnienia 
błędów w sztuce pielęgniarskiej.
Przedstawiono również problematykę 

wzajemnych relacji pomiędzy pielęgniarką i pacjentem w ujęciu psychologicznym i filozoficznym.
Czas krótkich przerw, pomiędzy wykładami, wypełniło spotkanie z uczestnikami Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Stowarzyszenia  „Tacy Sami”. Zespół muzyczny „Szwagry” wystąpił ze swoim nowym 
repertuarem. Natomiast uczestnicy pracowni plastycznych przedstawili swoje prace. Można było 
kupić piękne anioły, które stały się już wizytówką konferencji o etyce i wiele innych, pięknych 
wyrobów rękodzielniczych.
Zaplanowano na rok przyszły kolejne spotkanie dla pielęgniarek i położnych, dotykające również  
problemów etyczno – moralnych, w nieco innym, nowym ujęciu.

(-) Halina Nowik Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
Elbląg, 08.05.2015 r.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej, jak co roku, był okazją do spotkania Pań                       
i Panów, Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, którzy obchodzą jubileusze pracy zawodowej. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 maja 2015 zaprosiła Jubilatów                         
na uroczysty obiad do sali bankietowej przy ulicy Wspólnej. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 
osób.

Przewodnicząca ORPiP Halina Nowik złożyła 
serdeczne życzenia dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej, satysfakcji, realizacji marzeń związanych 
z wykonywaniem zadań zawodowych, ale także 
osobistych dotyczących życia prywatnego. W swoim 
krótkim wystąpieniu  Przewodnicząca nawiązała do 
trudnych warunków pracy i płacy pielęgniarek i 
położnych. Poinformowała o dotychczasowych 
pracach samorządu oraz o najbliższych planach 
dotyczących działań zmierzających do poprawy naszej sytuacji zawodowej.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, wypełnione wspomnieniami i koleżeńskimi rozmowami o 
problemach zawodowych, a także o życiu prywatnym.

Na pamiątkę, obecni na spotkaniu członkowie 
Prezydium ORPiP rozdali Jubilatom piękne białe róże i 
kolorowe parasolki z logo elbląskiej izby.

Dziękujemy koleżankom i kolegom za liczne 
przybycie na uroczyste obchody naszego wspólnego 
święta. Już dziś zapraszamy kolejnych jubilatów na 
spotkanie w przyszłym roku. 

Halina Nowik
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WOKÓŁ ZAWODU

Relacja z X Gali konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”

    Dwudziestego trzeciego kwietnia 2015 roku w auli Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego odbyła się uroczystość związana z rozstrzygnięciem X Finału Konkursu Pielęgniarka 
Roku 2014.  Na galę przybyli przedstawiciele władz WUM, wiceminister zdrowia – Cezary 
Cieślukowski , reprezentantki Departamentu Pielęgniarek i Położnych – panie Jolanta Skolimowska i 
Beata Cholewka. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała prezes – Grażyna Rogala –
Pawelczyk. Gości witała prezes ZG PTP – Grażyna Wójcik. 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała mgr Barbara Kardasz, która w imieniu OIPiP 
w Elblągu złożyła gratulacje i wręczyła upominki Laureatom . 

Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. Kwietniowa gala była zwieńczeniem trzeciego etapu. Etap pierwszy konkursu 
polega na wytypowaniu kandydatów z poszczególnych placówek z całej Polski. Kryteria, jakie  
powinni oni spełniać to nienaganna praca, otwartość i praca na stanowisku nie kierowniczym. Podczas 
drugiego etapu, który odbywa się w miejscu właściwym dla danego oddziału PTP kandydaci mają za 
zadanie wziąć udział w teście obejmującym wiedzę na temat pielęgniarstwa – jego historii, 
aktualności, zagadnień prawnych itp. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc II etapu z każdego oddziału 
przystępują do etapu III. W tym roku zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji na 
temat: „Postęp w medycynie – pielęgniarki wobec dylematów etycznych XXI wieku”.

Laureatką I miejsca została Małgorzata Ossowska ze Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach. Miejsce drugie zajął Marek Bańczyk z Krakowa, a trzecie – Danuta Tulowska                          
z Lublina.

Pielęgniarka Roku 2014 – Małgorzata Ossowska przyjmuje nagrodę 
ufundowaną przez Ministerstwo Zdrowia

                                                                                                      Laureaci X Konkursu Pielęgniarka Roku
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WOKÓŁ ZAWODU

Podczas tegorocznego, X Finału Pielęgniarka Roku, zostały także wręczone wyróżnienia 
młodym adeptom sztuki pielęgniarskiej w rozstrzygniętym III Ogólnopolskim Konkursie Filmowym 
na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. Organizatorem konkursu był także Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Dla pielęgniarek z Elbląga wynik konkursu był 
powodem do dumy, gdyż eblążanka – Magdalena Krośnicka, która jest studentką III roku 
pielęgniarstwa na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej zdobyła w tym konkursie II 

nagrodę. Jej opiekunką 
merytoryczną była dr Marzena 
Sobczak.

Studentka EUH-E Magdalena Krośnicka i dr 
Marzena Sobczak

Kwietniową uroczystość w Warszawie uświetniła obecność gościa zaproszonego przez Organizatorów 
– Agata Młynarska.

Gość gali X Konkursu Pielęgniarka Roku – Agata Młynarska i Prezes PTP –
dr Grażyna Wójcik

 

               

Elblążanki - mgr Barbara Kardasz, studentka Magdalena Krośnicka i
            dr Marzena Sobczak w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
              23 kwietnia 2015 roku.
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Marzena Sobczak

KALENDARIUM
1144..0044..22001155 rr.. Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. 

Komisja rozpatrzyła 4 wniosków o udzielenie zapomóg losowych. 

2200..0044..22001155 rr.. Konferencja naukowo- szkoleniowa w EUH-E poświęcona prawno-etycznemu  wymiarowi 
zawodu pielęgniarki i położnej.

2222..0044..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pani Barbary Kardasz.
2233..0044..22001155 rr.. X Gala Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014 ”. W Gali uczestniczyła p. Barbara Kardasz
2277..0044..22001155 rr.. Spotkanie Komisji ds.kontraktowania świadczeń z przedstawicielami pielęgniarek szkolnych.                   

W spotkaniu uczestniczyła Pani Halina Nowik oraz Marzena Sobczak.
2288..0044..22001155 rr.. Spotkanie z Przedstawicielami Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur oraz 

Okręgowych Władz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych                                      
w Olsztynie. W spotkaniu  uczestniczyła Pani Halina Nowik.

0055..0055..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały:
 uchwała Nr 323/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Kształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała  Nr 324/VI/15  w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji 

ds.Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała Nr 325/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała Nr 326/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elbląg,
 uchwała Nr 327/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnych zaliczających kursy 
specjalistyczne nt.: „Szczepienia ochronne” Nr 03/08 (program dla pielęgniarek) 
„Szczepienia ochronne noworodków” Nr 04/08 (program dla położnych),

 uchwała Nr 328/VI/15 w sprawie nowelizacji „Regulaminu dofinansowania kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego,

 uchwała Nr 329/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 
rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połóżnych w Elblągu,

 uchwała Nr 330/VI/15 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęniarek i Położnych w Elblągu,

 uchwała Nr 331/VI/15 w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej na obsługę 
informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych,

 uchwała Nr 332/VI/15 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z 
powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat,

 uchwała Nr 333/VI/15 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu,
 uchwała Nr 334/VI/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VI/14 Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej i przyjęcia regulaminu działania komisji.

0055..0055..22001144 rr.. W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych 
Oddziału Detoksykacji  oraz III Oddziału Ogólnopsychiatrycznego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ we Fromborku. Postępowania konkursowe nie zostały 
zakończone

0088..0055..22001155 rr.. Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnych połączone z jubileuszami 30 
lecia pracy pielęgniarki i położnej.

1111..0055..22001155 rr.. Spotkaniu z Panią Poseł Elżbietą Gelert w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz innych regulujących wykonywanie zawodu. W spotkaniu 
uczestniczyły Pani Halina Nowik i Pani Maria Danielewicz.

1199..0055..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik Przewodniczącej ORPiP w Elblągu w spotkaniu przedstawicieli 
NRPiP w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
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GRATULACJE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
składam

Pani Wiolettcie Sulich-Świdnickiej
serdeczne gratulacje z tytułu objęcia stanowiska

Przełożonej Pielęgniarek
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu

Życzę Pani aby kadencja, którą Pani rozpoczęła obfitowała w dobre, konstruktywne 
decyzje służące grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Jednocześnie deklaruję 

wolę dalszej współpracy
w obszarze ochrony naszych interesów.

Halina Nowik
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

0022..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto:
 uchwałę Nr 169P/VI/15 w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem 

przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym przeszkoleniu przez pielęgniarkę  z 
powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
6 lat,

 uchwałę nr 170P/VI/15 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ,

 uchwałe nr 171P/VI/15 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla pracowników Biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

0055..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. 
Komisja rozpatrzyła 1 wniosek o udzielenie zapomóg losowych. 

0099..0066..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik w spotkaniu z Panią Urszulą Augustyn Sekretarzem Stanu, 
Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Spotkanie odbyło się w siedzibie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2233..0066..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek                    
i Położnych.

2244--
2255..0066..22001155 rr..

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

3300..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
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Marzena Sobczak

KALENDARIUM
1144..0044..22001155 rr.. Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. 

Komisja rozpatrzyła 4 wniosków o udzielenie zapomóg losowych. 

2200..0044..22001155 rr.. Konferencja naukowo- szkoleniowa w EUH-E poświęcona prawno-etycznemu  wymiarowi 
zawodu pielęgniarki i położnej.

2222..0044..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pani Barbary Kardasz.
2233..0044..22001155 rr.. X Gala Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014 ”. W Gali uczestniczyła p. Barbara Kardasz
2277..0044..22001155 rr.. Spotkanie Komisji ds.kontraktowania świadczeń z przedstawicielami pielęgniarek szkolnych.                   

W spotkaniu uczestniczyła Pani Halina Nowik oraz Marzena Sobczak.
2288..0044..22001155 rr.. Spotkanie z Przedstawicielami Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur oraz 

Okręgowych Władz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych                                      
w Olsztynie. W spotkaniu  uczestniczyła Pani Halina Nowik.

0055..0055..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto 
następujące uchwały:
 uchwała Nr 323/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. Kształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała  Nr 324/VI/15  w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji 

ds.Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała Nr 325/VI/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji ds. 

Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ,
 uchwała Nr 326/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elbląg,
 uchwała Nr 327/VI/15 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnych zaliczających kursy 
specjalistyczne nt.: „Szczepienia ochronne” Nr 03/08 (program dla pielęgniarek) 
„Szczepienia ochronne noworodków” Nr 04/08 (program dla położnych),

 uchwała Nr 328/VI/15 w sprawie nowelizacji „Regulaminu dofinansowania kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego,

 uchwała Nr 329/VI/15 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 
rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połóżnych w Elblągu,

 uchwała Nr 330/VI/15 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęniarek i Położnych w Elblągu,

 uchwała Nr 331/VI/15 w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej na obsługę 
informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych,

 uchwała Nr 332/VI/15 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z 
powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat,

 uchwała Nr 333/VI/15 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu,
 uchwała Nr 334/VI/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VI/14 Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej i przyjęcia regulaminu działania komisji.

0055..0055..22001144 rr.. W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych 
Oddziału Detoksykacji  oraz III Oddziału Ogólnopsychiatrycznego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ we Fromborku. Postępowania konkursowe nie zostały 
zakończone

0088..0055..22001155 rr.. Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnych połączone z jubileuszami 30 
lecia pracy pielęgniarki i położnej.

1111..0055..22001155 rr.. Spotkaniu z Panią Poseł Elżbietą Gelert w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz innych regulujących wykonywanie zawodu. W spotkaniu 
uczestniczyły Pani Halina Nowik i Pani Maria Danielewicz.

1199..0055..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik Przewodniczącej ORPiP w Elblągu w spotkaniu przedstawicieli 
NRPiP w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
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GRATULACJE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
składam

Pani Wiolettcie Sulich-Świdnickiej
serdeczne gratulacje z tytułu objęcia stanowiska

Przełożonej Pielęgniarek
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu

Życzę Pani aby kadencja, którą Pani rozpoczęła obfitowała w dobre, konstruktywne 
decyzje służące grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Jednocześnie deklaruję 

wolę dalszej współpracy
w obszarze ochrony naszych interesów.

Halina Nowik
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

0022..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto:
 uchwałę Nr 169P/VI/15 w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem 

przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym przeszkoleniu przez pielęgniarkę  z 
powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
6 lat,

 uchwałę nr 170P/VI/15 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ,

 uchwałe nr 171P/VI/15 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla pracowników Biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

0055..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. 
Komisja rozpatrzyła 1 wniosek o udzielenie zapomóg losowych. 

0099..0066..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik w spotkaniu z Panią Urszulą Augustyn Sekretarzem Stanu, 
Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Spotkanie odbyło się w siedzibie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2233..0066..22001155 rr.. Udział Pani Haliny Nowik w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek                    
i Położnych.

2244--
2255..0066..22001155 rr..

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

3300..0066..22001155 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Nowe brzmienie regulaminu dofiannsowania kosztów kształcenia                                    
i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych

Na wniosek Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu w dniu 05 maja 2015 r. przyjęła uchwałą nr 
328/VI/15 zmieniony regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pielęgniarek i położnych. Wysokość dofinansowania związanego                                    
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wynosi 40% poniesionych kosztów 
merytorycznych oraz 30% poniesionych kosztów dojazdów i noclegów. W obecnej 
kadencji (lata 2011-2015) od dnia 5 maja 2015 r. łączna kwota dofinansowania kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty 900 zł. 
(słownie: dziewięćset złotych).

Poniżej zamieszczamy treść regulaminu wraz z załącznikami.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 1.

1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczący                            
w doskonaleniu zawodowym, podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo ubiegać 
się o częściową refundację poniesionych kosztów z tego tytułu.

2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie określa na każdy rok 
kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

3. Z dofinansowania mogą korzystać wyłącznie członkowie wpisani do Rejestru 
Pielęgniarek 
i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                                  
w Elblągu, którzy regularnie opłacają składki członkowskie przez okres dwóch lat, 
przepracowali po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej/położniczej co najmniej dwa lata, 
a przerwa w wykonywaniu zawodu nie przekroczyła pięciu lat w ostatnich sześciu 
latach.

4. Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uznaje się:
a) Koszty merytoryczne (opłaty za studia pomostowe licencjackie, uzupełniające 

studia magisterskie, szkolenia, kursy, konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy i 
inne) – na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,

b) Koszty dojazdu – na podstawie złożenia załącznika nr 2 do regulaminu,
c) Koszty za noclegi – na podstawie imiennej faktury/rachunku.

5. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie na podstawie indywidualnego, 
prawidłowo wypełnionego wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) złożonego w 
biurze OIPiP w terminie określonym dla właściwej formy kształcenia.
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§ 2.
Dofinansowaniu podlegają następujące formy kształcenia:

a) studia pomostowe licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku 
pielęgniarstwo/położnictwo,

b) szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursy 
dokształcające,

c) konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy i inne formy doskonalenia zawodowego, 
które związane są ze specyfiką miejsca pracy, dotyczą problematyki 
pielęgniarstwa/położnictwa.

§ 3.

1. Warunkiem przyznania dofinansowania kosztów kształcenia określonego w § 2, pkt. a, 
b, c jest:

a) złożenie wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie nie 
przekraczającym trzech miesięcy po zakończeniu kształcenia,

b) dostarczenie oryginału imiennej faktury/rachunku, potwierdzenia poniesionych 
opłat na pokrycie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem 
zawodowym, i/lub złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu),

c) imiennego oświadczenia ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który 
zostanie dokonany przelew kosztów refundacji (załącznik nr 3 do regulaminu)

2. Dofinansowanie przysługuje osobie, która:
a) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 3,
b) dostarczyła wymagane dokumenty w określonym terminie.

3. Wysokość dofinansowania kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem 
zawodowym wynosi:

a) 40% - faktycznie poniesionych kosztów merytorycznych 
b)30% - poniesionych kosztów dojazdu i noclegów

4. Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
określonych w § 1 pkt 4 nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w okresie trwania każdej kadencji.

5. Wypłata kwoty dofinansowania następuje w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc 
od dnia dostarczenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów kształcenia. 

§ 4.
1. Osoba, której wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony odmownie przez 

Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego zostanie powiadomiona 
pisemnie w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.

2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Odwołanie składa się za pośrednictwem biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Elblągu.

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

§ 5.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej OIPiP w 
Elblągu:www.oipip.elblag.pl, zakładka Sprawy Finansowe- Fundusz Szkoleniowy
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Dział Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu prowadzi nabór na kursy kwalifikacyjne 
i specjalistyczne. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy ul. Morcinka 10B. Zajęcia stażowe w elbląskich 
placówkach ochrony zdrowia. 

Koszty kursów: kurs kwalifikacyjny 1400zł, kursy specjalistyczne 330zł.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w kursach prosimy o przysyłanie zgłoszeń:
 osobiście lub listownie na adres: 82-300 Elbląg, G. Morcinka 10B

 e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl

karty zgłoszeń na kursy znajdują się również na stronie internetowej Izby: 
www.oipip.elblag.pl 

W związku z planowanymi zmianami w programach kursów w lipcu 2015r. chcemy rozpocząć 
kursy kwalifikacyjne:

1. „Pielęgniarstwo chirurgiczne”- program dla pielęgniarek. Zajęcia teoretyczne (30 
dni zajęć) odbywać się będą co 2-3 tygodnie –piątek, sobota, niedziela.Staże 6 tygodni 
w elbląskich placówkach. Koszt kursu kwalifikacyjnego: 1400 zł.

2. „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek 
Zajęcia teoretyczne (30 dni zajęć) odbywać się będą co 2-3 tygodnie –piątek, sobota, 
niedziela. Staże 6 tygodni w elbląskich placówkach, jeden tydzień w Olsztynie na 
Oddziale Intensywnej Terapii dla Dzieci. Koszt kursu kwalifikacyjnego: 1400 zł.

oraz kursy specjalistyczne:

1. „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” – program dla pielęgniarek i 
położnych. Zajęcia teoretyczne (4 dni zajęć) 1x w miesiącu sobota- niedziela. Staże 
(10 dni) odbywać się będą w elbląskich placówkach. Koszt kursu specjalistycznego : 
330zł.

2. „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek. Zajęcia teoretyczne (4 dni 
zajęć) 1x w miesiącu sobota- niedziela. Staże (8 dni) odbywać się będą w elbląskich 
placówkach. Koszt kursu specjalistycznego : 330zł.
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Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. 

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 40% poniesionych kosztów na kształcenia oraz 30% 
kosztów poniesionych na dojazdy.

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1435) 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.

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1435) ma na 
celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 
określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny 
trwa do 3 miesięcy.
Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu.

 

 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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GRATULACJE

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

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

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

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

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu
Izabela KUCZYŃSKA – 30 lat pracy

Bożena RACZKOWSKI vel MROCZKOWSKA – 35 lat pracy
Elżbieta WITCZAK – 35 lat pracy

Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu
Małgorzata WIECHOWSKA – 20 lat pracy

Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak
Urszula PATALAN – 30 lat pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Elblągu
Krystyna MAŁYSKO – 35 lat pracy
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

DYŻURY ORzOZ
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wraz z Zastępcami ORzOZ
pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30

Tel. kontaktowy 55 233-98-79

DYŻURY OSPiP
Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B
w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30

Tel. kontaktowy 55 233-98-79

UWAGA
Indywidualne i Grupowe Praktyki

Pielęgniarskie i Położnicze

W związku z cyklicznymi analizami jakości danych zawartych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą dokonywanymi przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu uzyskuje wykazy praktyk zawodowych, które nie posiadają w księdze rejestrowej 
informacji o aktualnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą i wzywamy do niezwłocznego 
uzupełnienia informacji w księdze rejestrowej o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wynika z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art.17 ust.1, 
pkt 4 ppkt a – Dz.U. 2013 rok, poz 217 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 roku Nr 293, poz. 1729). 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą dotyczy szkód będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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„ Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks.Jan Twardowski

Pani Annie DEMKOWICZ

Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci

OJCA
składa Personel Pielęgniarski 
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
we Fromborku

POŻEGNANIA
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

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

z nami”

Pani Katarzynie TYBURSKIEJ
Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

SIOSTRY
składają Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Neurologicznego 

z Pododdziałem Udarowym WSzZ 
w Elblągu.

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

Pani Grażynie KILEN
Wyrazy głębokiego współczucia                     
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają Dyrektor ds.Pielęgniarstwa 

oraz Pielęgniarki i Położne Oddziałowe 
SPSZOZ SzpitalMiejski

im. Jana Pawła II w Elblągu

„ Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich”

Pani Dagmarze KIRSZ

Wyrazy współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału 

Neurologicznego z Pododdziałem 
Udarowym Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Elblągu 
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POŻEGNANIA
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

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

Pani Danucie Bąk

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
Składa Personel Pielęgniarski 
Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ 
we Fromborku

„ Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień”

Pani Krystynie Wojciechowskiej

Wyrazy współczucia  i słowa otuchy                   
z powodu śmierci

MAMY 
Składają Współpracownicy 

Oddziału Ginekologiczno- Położniczego 
SPSZOZ Szpital Miejski

im.Jana Pawła II w Elblągu
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