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

 pielęgniarek i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 
Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl    

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

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

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby udzielają:   
mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00 
- środy   godz. 7.00 – 11.00 
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00  
 

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

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

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

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

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

1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP w ELBLAGU… 

2. Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. – wyjaśnienia i informacje 

3. Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP w ELBLĄGU 

Kalendarium 

Wydarzenia 

Informacje Działu Szkoleń OIPiP  

4.   PRAWO 

5.   Z PRAC NIPIP 

6.   WARTO WIEDZIEĆ 

7.   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

8.   WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
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SŁOWO  
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne! 
 
Okres wakacyjny przyniósł chwile wytchnienia, ale urlop 
zawsze wydaje się zbyt krótki żeby wypocząć. Tegoroczne lato 
było wyjątkowo„gorące”. Nie tylko ze względu na panujące 
temperatury powietrza, ale na intensywność pracy                                 
i znaczenie podejmowanych decyzji. 
 Lipiec przyniósł nam dawno wyczekiwane Porozumienie.                    
Po długich, trudnych negocjacjach udało się zawrzeć 

Porozumienie pomiędzy: Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 
Prace nad tym dokumentem zaczęły się już we wrześniu 2015r, kiedy to podpisano pierwsze 
dokumenty mające rozpocząć działania zmierzające do zapewnienia właściwego miejsca 
pielęgniarkom i położnych w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, zadbania                                        
o bezpieczeństwo i jakość opieki, zwiększenia atrakcyjności zawodu, a tym samym zachęcenia 
młodych osób do podejmowania kształcenia na kierunku pielęgniarstwa i pracy w wyuczonym 
zawodzie na terenie naszego kraju. 
Jednym z ważniejszych uzyskanych efektów jest wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 
Dyskusje nad zapisami Porozumienia z 9 lipca 2018r. nie gasną. Kolejne tygodnie i miesiące 
przynoszą rezultaty w postaci nowych ogłoszonych rozporządzeń Ministra Zdrowia                                    
i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniających zasady finansowania 
świadczeń. Zawiłość tworzonych aktów prawa nie ułatwia realizacji postanowień. Jest wiele 
wątpliwości dotyczących właściwego sposobu podziału środków. Problem z interpretacją 
zapisów mają  zarówno pielęgniarki i położne, świadczeniodawcy jak i przedstawiciele NFZ. 
Aby pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, publikujemy na stronie internetowej okręgowej 
izby wszystkie aktualne informacje, treści  nowelizowanych aktów prawnych, pozyskane 
opinie prawne. 
Najważniejsze z nich zamieszczone zostały w dalszej części biuletynu. Zachęcam do 
starannego zapoznania się z ich treścią. 
„Porozumienie” reguluje również wiele innych kwestii, które są palącymi problemami 
naszego środowiska. Zapowiada, między innymi, szybkie zmiany w zakresie sposobu ustalania 
norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w różnych zakresach świadczeń, wdrożenie tzw. 
„porady pielęgniarskiej”, zmiany sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska 
kierownicze, wdrażanie programów rozwojowych dla uczelni kształcących na kierunkach 
pielęgniarstwa i położnictwa. Strony Porozumienia zobowiązały się do powrotu do rozmów na 
forum Rady Dialogu Społecznego celem zmiany obowiązujących regulacji płac pracowników 
ochrony zdrowia tak, aby odzwierciedlały one wykształcenie, kompetencje oraz 
odpowiedzialność pracowników. 
O wszelkich kolejnych zmianach, będziemy Państwa, jak dotychczas, informować na bieżąco. 
Zachęcam do częstego zaglądania na naszą stroną i zapoznawanie się z treścią 
prezentowanych dokumentów. 
 
 
Z poważaniem – Halina Nowik 
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„Jesteś taką godziną, która już nie wróci, 
  stosem liści pożółkłych w głębinie szuflady, 
  zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci 
  i wspomnieniem, na które nie ma żadnej rady…” 

 
 

 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy 
że 11 sierpnia 2018 r. 
zmarła w wieku 80 lat 

dr n.hum. Urszula Krzyżanowska-Łagowska 
Wybitna działaczka Samorządu Pielegniarek i Położnych, 

I Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (1991-1995). 
 

Była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
stypendystką Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie. 

W 1989 r. zajęła się opracowaniem projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
zatwierdzonej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę                                              

w dniu 19 kwietnia 1991 r. 
 

Odszedł człowiek wielkiej prawości i wiedzy, oddany całym sercem swojej pracy zawodowej                      
i samorządowi. 

Pielęgniarka charakteryzująca się nieskazitelną opinią człowieka wysokich standardów 
etycznych, wielką empatią i ogromną kulturą osobistą. 

Człowiek o wielkim sercu i niezwykłym darze zjednywania do siebie ludzi. 
Będzie jej nam ogromnie brakowoło. 

Cześć Jej Pamięci. 
 
 

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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Uroczystości pogrzebowe Prezes Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej 
 

W sobotę 25 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe Pani Urszuli Krzyżanowskiej – Łagowskiej.  
Ostatnie porzegnanie uhonorowano obecnością pocztów sztandarowych z Naczelnej Izby                        
i Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. 
W uroczystościach uczestniczyły licznie przybyłe pielęgniarki i położne z całego kraju. 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowały Panie Halina Nowik, 
Krystyna Miros, Elżbieta Fałkowska oraz Regina Zimnoch.  
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POROZUMIENIE Z DNIA 9 LIPCA 2018 r. 
 

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą 
Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia,                        
w zakresie: 

• Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego; 
• Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek                               

i położnych od 1 stycznia 2019 roku; 
• Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, 

finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 
• Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019r.; 
• Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na 

stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na 
celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. 

 
Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb 
środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., 
celem przedłożenia Radzie Ministrów. 
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Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą 
Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia,                        
w zakresie: 

• Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego; 
• Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek                               

i położnych od 1 stycznia 2019 roku; 
• Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, 

finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 
• Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019r.; 
• Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na 

stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na 
celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. 

 
Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb 
środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., 
celem przedłożenia Radzie Ministrów. 
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I N F O R M A C J A 
w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r. 

  
Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP,                    
a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia 
dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód                
w Polsce. 
Porozumienie obejmuje następujące obszary: 
Wynagrodzenia: 
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto brutto po 2019 roku, 
wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze sporów zbiorowych w roku 2015 (wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe 
przekazywane przez NFZ do świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal 
przekazywane także po 31-08-2019r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto miesięcznie                  
na jeden etat lub równoważnik etatu. 
Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy           
o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki                  
4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018r. wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen 
etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 
wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te obligatoryjne 
wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto brutto, jaką będzie 
otrzymywał od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU. 
Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od 01-07-
2019r. o kolejne 100,-zł.) koszty tej podwyżki dla danej pielęgniarki lub położnej nie 
przekroczą łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 
1.600,-zł. brutto brutto to pracodawca będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej 
dopłacać nadal dodatek miesięczny do wynagrodzenia (chyba, że będzie inne 
porozumienie w tej sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową 
OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia, że w pozostałym zakresie warunki przekazywania 
świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym pozostaną niezmienione mechanizmy podziału 
środków w danym podmiocie leczniczym (UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego 
ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub równoważnik 
etatu). 
Przykład: 
W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym 
etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy 
(zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma: 
Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę 
wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla 
pracodawcy wynosi: 
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy                      
w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. – (a winno być brutto brutto 1600 zł). 
Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący                           
do miesięcznego wynagrodzenia, na który pracodawca przeznaczy kwotę około                        
270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot 
składek ZUS i US po stronie pracownika. 
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Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone 
dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może                   
w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin 
nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty 
dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto. Kwoty na cele tej regulacji będą ujęte w nowelizacji 
Rozporządzenia MZ oraz w planach finansowych NFZ. 
Porozumienie z 09-07-2018r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków                          
na podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów 
zlecenia. 
Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale 
środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli pracują w kilku miejscach pracy                     
w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu. 
Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Porozumienie z 09-07-2018r. 
reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy w POZ. 
1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkolne otrzymają podwyżkę 
wynagrodzenia zasadniczego od 01-09-2018r. o kwotę 1.100,-zł. (od 01-07-2019r. o dalszą 
kwotę 100,-zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych pacjentów 
wzrost stawki kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie 
wystarczy na pokrycie tej podwyżki. 
2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe 
pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące                             
w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki). 
Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu Społecznego do rozmów 
celem zmiany obowiązujących obecnie współczynników pracy tak, aby odzwierciedlały one 
wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników. 
Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgoda Ministra Zdrowia oraz przede 
wszystkim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane 
do NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie 
OWU. Ma to znaczenie szczególnie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek                           
i położnych, które prawo do wykonywania zawodu otrzymują po 1 sierpnia danego roku. 
Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, które w trakcie roku będą 
chciały zmienić pracodawcę, co może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych 
norm zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym. 
Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub 
nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki                       
i położne w tych podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca 
nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki                        
i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów                            
z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych. 
Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ 
tzw. porady pielęgniarskiej. 
Warunki pracy: 
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019r. norm zatrudnienia pielęgniarek                      
i położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie 
świadczenia lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia                   
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w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach 
zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych 
równoważniki zatrudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach zachowawczych                                     
i 0,9  w oddziałach zabiegowych na łóżko). 
Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek                                   
i położnych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka 
paliatywna i hospicyjna. 
Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 
6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie 
się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych. 
Pozostałe kwestie: 
Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek                         
i położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących 
pracę w Polsce. 
Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie 
konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych. 
Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek                         
i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę 
podjęcia częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej 
dobrowolności (służbę w WOT podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane). 
Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania w przyszłości zmian 
systemowych w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych. 
Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019r. rozpoczną prace nad projektem ustawy, 
która docelowo zastąpi rozwiązania zawarte w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto 
Strony uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji                          
– w terminie do 31-12-2018r. – do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji,                       
jako program rządowy. 
OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych               
do dnia 01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia. 
Dodatkowo strony umówiły się, że w styczniu 2020r. podejmą rozmowy mające ocenić 
realizację postanowień Porozumienia. 
Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrznych środków na wzrosty 
wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz poprawa warunków pracy mają 
być jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach pracy własnych 
indywidualnych rozwiązań. 
Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane, jako                          
nie niższe. Porozumienie z dnia 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości 
prowadzenia w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekazania 
dodatkowych środków (pochodzących od pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków 
przekazywanych na podstawie w/w Porozumienia. Zakładowe i Międzyzakładowe 
Organizacje Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje 
płacowe, a także negocjacje dotyczące warunków pracy grupy zawodowej pielęgniarek                         
i położnych, czy to w trybie zwykłym tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach 
zawodowych, czy też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 
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Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza również naszych 
Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału                            
w negocjacjach płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszystkimi 
innymi organizacjami związkowymi dotyczącymi ogólnozakładowych wzrostów 
wynagrodzeń. 
OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory                         
w podmiotach leczniczych, w których uczestniczyć będą środowiska pielęgniarek                                       
i położnych. 

REALIZACJA POROZUMIENIA Z 9 LIPCA 2018 R. 
 

W życie weszły 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia realizujące postanowienie Porozumienia 
z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek                       
i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie                  
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów                         
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 
sposobu finansowania, 
 

Ukazały się również  Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 26.09.2018 r. Nr 100/2018/DSOZ oraz 
z dnia  28.09.2018 r. , Nr 101/2018/DSOZ.  
Zarządzenie Nr 100 wprowadza zmiany dotyczące wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje 
się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych , zmienia również 
współczynnik określony w § 15 w ust. 2 w pkt 4, lit.b  zarządzenia zmieniającego celem 
sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ. 
Natomiast Zarządzenie Nr 101/2018/DSOZ  wprowadza nowe regulacje, dotyczące 
zwiększenia współczynnika korygującego (stawka kapitacyjna lekarza POZ) przy rozliczaniu 
śwoadczeń na rzecz osób: w wieku 0 – 6 lat do 2,7 i w wieku 66 – 75 do 2,7. Zastosowane 
rozwiązanie umożliwie świadczeniodawcą sfinansowanie wszystkich kosztów związanych                          
ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek praktyki.  
 

 
 

W związku z trudnościami interpretacyjnymi przy realizacji zadań wynikających z zapisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej Okręgowa rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wystąpiła w dniu                    
20 września br. do Prezes NRPiP o wskazanie: 

1. Czy świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju POZ, przekazuje informację o liczbie pielęgniarek i położnych, 
wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód z uwzględnieniem tzw. pielęgniarek 
praktyki? 

2. Z jakich środków przekazywanych przez NFZ powinien nastąpić wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek praktyki? Czy została wskazana kwota wzrostu finansowania świadczeń 
lekarza POZ gwarantująca wymagany wzrost wynagrodzeń pielęgniarek praktyki? 
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3. Czy wzrost wynagrodzeń pielęgniarek praktyki może nastąpić z innych środków niż 
stawka kapitacyjna lekarza POZ?  

 

Poniżej prezentujemy odpowiedź NRPiP 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Kalendarium 

  

 

2255..0055..22001188  rr..  
  

Posiedzenie Komisji  Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                    
W trakcie posiedzenia  rozpatrzono  13 wniosków o częściową refunację kosztów 
kształcenia podyplomowego. 

0055..0066..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto uchwałę Nr 209P/VII/18 w sprawie wytypowania 
przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego. 

0055..0066..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1122..0066..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 208/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 209/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała  Nr 210/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

 uchwała Nr 211/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 212/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 213/VII/18 w sprawie udziału przedstawicieli organów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w szkoleniu z zakresu 
ochrony danych osobowych, 

 uchwała Nr 214/VII/18 w sprawie wdrożenia systemu zarządzania ochroną 
danych osobowych, 

 uchwała Nr 215/VII/18 w sprawie zawarcia umowy na prace remontowe                  
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 216/VII/18 w sprawie zakupu i montażu zmywarki. 
1188..0066..22001188  rr..  Przedstawiciele organów OIPiP w Elblągu Panie Halina Nowik, Regina Zimnoch 

oraz Magdalena Budziszewska uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez 
NRPiP na temat ochrony danych osobowych w działalności samorządu 
zawodowego. 

1188..0066..22001188  rr..  Pani Elżbieta Winiarczyk Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 30 lecia 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

1199--2200..0066..  
22001188  rr..  

Przewodnicząca ORPiP w Elblagu Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

  
2266..0066..22001188  rr..  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 210P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 
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 uchwała Nr 211P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 212P/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek w Elblągu. 

2299..0066..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się szkolenie na temat przetwarzania                  
i ochrony danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. 

0066..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu. 

0066..0077..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyła się druga edycja szkolenia w zakresie RODO. 
W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. 

1177..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                 
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 213P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 214P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                 
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 215P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu, 

 uchwały od Nr 216P/VII/18 do Nr 222P/VII/18 w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 223P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 224P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej. 
2211..0077..22001188  rr..  Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne”,organizowanego 

przez OIPiP w Elblągu. W kursie uczestniczy 19 osób. 
2277..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie 

posiedzenia rozpatrzono 11 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia 
podyplomowego. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zyta Kemska. 

2211..0088..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                   
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 225P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała  Nr 226P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego, 

 uchwała Nr 227P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

 uchwała Nr 228P/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek w Elblągu. 

 uchwała Nr 229P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP 
Kalendarium 

  

 

2255..0055..22001188  rr..  
  

Posiedzenie Komisji  Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                    
W trakcie posiedzenia  rozpatrzono  13 wniosków o częściową refunację kosztów 
kształcenia podyplomowego. 

0055..0066..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto uchwałę Nr 209P/VII/18 w sprawie wytypowania 
przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego. 

0055..0066..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1122..0066..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 208/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 209/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała  Nr 210/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

 uchwała Nr 211/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 212/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 213/VII/18 w sprawie udziału przedstawicieli organów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w szkoleniu z zakresu 
ochrony danych osobowych, 

 uchwała Nr 214/VII/18 w sprawie wdrożenia systemu zarządzania ochroną 
danych osobowych, 

 uchwała Nr 215/VII/18 w sprawie zawarcia umowy na prace remontowe                  
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 216/VII/18 w sprawie zakupu i montażu zmywarki. 
1188..0066..22001188  rr..  Przedstawiciele organów OIPiP w Elblągu Panie Halina Nowik, Regina Zimnoch 

oraz Magdalena Budziszewska uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez 
NRPiP na temat ochrony danych osobowych w działalności samorządu 
zawodowego. 

1188..0066..22001188  rr..  Pani Elżbieta Winiarczyk Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 30 lecia 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

1199--2200..0066..  
22001188  rr..  

Przewodnicząca ORPiP w Elblagu Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

  
2266..0066..22001188  rr..  

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 210P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 
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 uchwała Nr 211P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 212P/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek w Elblągu. 

2299..0066..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się szkolenie na temat przetwarzania                  
i ochrony danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. 

0066..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu. 

0066..0077..22001188  rr..  W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyła się druga edycja szkolenia w zakresie RODO. 
W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. 

1177..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                 
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 213P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 214P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                 
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 215P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu, 

 uchwały od Nr 216P/VII/18 do Nr 222P/VII/18 w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 223P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 224P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej. 
2211..0077..22001188  rr..  Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne”,organizowanego 

przez OIPiP w Elblągu. W kursie uczestniczy 19 osób. 
2277..0077..22001188  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie 

posiedzenia rozpatrzono 11 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia 
podyplomowego. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zyta Kemska. 

2211..0088..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                   
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 225P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała  Nr 226P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego, 

 uchwała Nr 227P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

 uchwała Nr 228P/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek w Elblągu. 

 uchwała Nr 229P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń. 
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2255..0088..22001188  rr..  Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych 
Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej Pierwszej Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

3311..0088..22001188  rr..  Przedstawiciele NRPiP przeprowadzili kontrolę Okręgowej Izby Pielęgniarek                       
i Położnych w Elblągu, jako organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych. 

1122..0099..22001188rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę działalności 
finansowo-gospodarczej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                      
za okres II kwartału 2018 r. 

1122--1133..0099..  
22001188rr..  

Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w obradach Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

1188..0099..22001188rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 217/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 
 uchwała Nr 218/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 219/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 220/VII/18 w sprawie udziału w inauguracji roku 

akademickiego 2018/2019 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu, 

 uchwała Nr 221/VII/18 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego 
planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                         
na rok 2018, 

 uchwała Nr 222/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 223/VII/18 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego 
Rejestru Położnych prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 224/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

 uchwała Nr 225/VII/18 w sprawie przyjęcia trybu postępowania 
dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej 

 uchwała Nr 226/VII/18 w sprawie zmiany załączników Nr 15 i 16                              
do uchwały Nr 139/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                  
w Elblągu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru 
zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 
/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzających posiadanie 
formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie  z przepisami 
prawa Unii Europejskiej, wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy 
zawodowej oraz wzoru wniosku o wydanie właściwych dokumentów 

 uchwała Nr 227/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 
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 uchwała Nr 228/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego. 

1188..0099..22001188  rr..  
  

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. 
Komisji Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono                       
2 wnioski o przyznanie zapomogi losowej.  Komisja przyznała 1 zapomogę                                
w wysokości 1500 zł. 

2222..0099..22001188  rr..    W siedzibie OIPiP w Elblągu rozpoczęto kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek. W kursie uczestniczy 30 osób. 

2288..0099..22001188  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie 
posiedzenia rozpatrzono 20 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia 
podyplomowego. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zyta Kemska. 

2288..0099..22001188  rr..  Zakończenie organizowanego przez OIPiP w Elblągu kursu specjalistycznego 
„Szczepienia ochronne”. Kurs ukończyło 19 osób. 

2299..0099..22001188  rr..  Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w inauguracji roku 
akademickiego 2018/2019 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 

0099..1100..22001188  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 230P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

  uchwała Nr 231P/VII/18 w sprawie  wpisu pielęgniarki do Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                   
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 232P/VII/18 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielegniarek  
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 233P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                  
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 234P/VII/18 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego 
Rejestru Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                        
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 235P/VII/18 w sprawie  zakupu laptopa na potrzeby Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 236P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek                  
i Położnych w Elblągu. 

1122..1100..22001188  rr..  Przewodnicząca ORPiP wraz z przedstawicielami organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczyła 
w konferencji „Bezpieczeństwo organizacji pracy pielęgniarek i położnych                           
– bezpieczeństwem pacjentów”. Konferencję organizował ORzOZ w Gdańsku                    
we współpracy z ORPiP w Gdańsku. 

1199..1100..22001188  rr..  Przewodnicząca ORPiP oraz przedstawiciele OSPiP uczestniczyli w konferencji 
zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego nt. „Praktyka działania organów dyscyplinarnych”. 
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2255..0088..22001188  rr..  Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych 
Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej Pierwszej Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

3311..0088..22001188  rr..  Przedstawiciele NRPiP przeprowadzili kontrolę Okręgowej Izby Pielęgniarek                       
i Położnych w Elblągu, jako organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych. 

1122..0099..22001188rr..  Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę działalności 
finansowo-gospodarczej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                      
za okres II kwartału 2018 r. 

1122--1133..0099..  
22001188rr..  

Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w obradach Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

1188..0099..22001188rr..  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 217/VII/18 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 
 uchwała Nr 218/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 219/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki 

pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
 uchwała Nr 220/VII/18 w sprawie udziału w inauguracji roku 

akademickiego 2018/2019 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu, 

 uchwała Nr 221/VII/18 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego 
planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                         
na rok 2018, 

 uchwała Nr 222/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 223/VII/18 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego 
Rejestru Położnych prowadzonego przez ORPiP w Elblągu, 

 uchwała Nr 224/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, 

 uchwała Nr 225/VII/18 w sprawie przyjęcia trybu postępowania 
dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej 

 uchwała Nr 226/VII/18 w sprawie zmiany załączników Nr 15 i 16                              
do uchwały Nr 139/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                  
w Elblągu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru 
zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 
/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzających posiadanie 
formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie  z przepisami 
prawa Unii Europejskiej, wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy 
zawodowej oraz wzoru wniosku o wydanie właściwych dokumentów 

 uchwała Nr 227/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 
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 uchwała Nr 228/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu 
do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego. 

1188..0099..22001188  rr..  
  

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy OIPiP w Elblągu. 
Komisji Przewodniczyła Pani Bożena Tyc. W trakcie posiedzenia rozpatrzono                       
2 wnioski o przyznanie zapomogi losowej.  Komisja przyznała 1 zapomogę                                
w wysokości 1500 zł. 

2222..0099..22001188  rr..    W siedzibie OIPiP w Elblągu rozpoczęto kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek. W kursie uczestniczy 30 osób. 

2288..0099..22001188  rr..  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie 
posiedzenia rozpatrzono 20 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia 
podyplomowego. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zyta Kemska. 

2288..0099..22001188  rr..  Zakończenie organizowanego przez OIPiP w Elblągu kursu specjalistycznego 
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Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 

 

30- lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 

18 czerwca 2018 roku odbyły się jubileuszowe obchody 30-lecia działalności Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. 
W gronie zaproszonych na jubileusz Gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, miejskich, dyrektorzy i pracownicy szpitali z Warmii i Mazur oraz 
Pomorza. Zaproszenie przyjęli szefowie i prezesi elbląskich zakładów pracy 
współpracujących ze szpitalem oraz lokalnych firm i władze szkół wyższych.  

Wśród zaproszonych było około 250 osób „30-latków”, czyli pracowników związanych                      
ze szpitalem od samego początku działalności, aż do czerwca 2018 roku oraz emeryci. 

W 1988 r szpital  zatrudniał 120 lekarzy i 300 pielęgniarek, a obecnie ponad 300 lekarzy oraz 
ponad 600 pielęgniarek i położnych. Przyjmował rocznie 12 tysięcy pacjentów, a w 2017 
około 43 tysięcy. Dane te świadczą o tempie rozwoju tej placówki, która jest dzisiaj jedną                                   
z największych i najbardziej nowoczesnych placówek ochrony zdrowia na Warmii                                       
i Mazurach.  

Podczas obchodów 30-lecia  Pani Dyrektor Elżbieta Gelert 
odebrała z rąk Marszałka Województwa Marka Gustawa 
Brzezina honorową odznakę „Zasłużony dla Warmii                      
i Mazur”. 

Po części oficjalnej przed gośćmi wystąpiła Elbląska 
Orkiestra Kameralna pod batutą Marka Mosia oraz 
sympatyczni muzycy Grupy MoCarta. W holu CSE „ Światowid” czekał na Gości wielki 
urodzinowy tort. Ta część uroczystości była okazją do wspomnień i przyjaznych rozmów. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu była  reprezentowana przez członka 
naszej Rady Panią Elżbietę Winiarczyk.   

 
Pani Elżbieta Winiarczyk Członek ORPiP w Elblągu 

Źródło: www.info.elblag.pl. 18.06.2018 r. 
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Halina Nowik 
Przewodnicząca  ORPiP w Elblągu 

 
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019  

na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 
 

W dniu 29 września 2018 r już po raz 17-ty w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno                                   
- Ekonomicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego.  

Uroczystość otworzył Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu 
prof. dr Zdzisław Dubiella, natomaist wykład inauguracyjny pod tytułem „Medycyna 
holistyczna w leczeniu chorób cywilizacyjnych” wygłosi dr n. med. Grzegorz Mańko, 
nauczyciel akademicki EUH-E i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, fizjoterapeuta                     
i specjalista rehabilitacji ruchowej.  

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych 
absolwentów z wszystkich wydziałów.  

Wśród tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce znalazły się aż trzy Panie 
Pielęgniarki, dla których nagrody ufundowała Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu. 

Przewodnicząca Halina Nowik złożyła wszystkim gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. 

 

Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP 
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Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

informuje… 

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

1) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                    
i intensywnej opieki dla pielęgniarek – planowane rozpoczęcie grudzień 2018 – 
zgłoszenia od października przez SMK 

2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego                                 
dla pielęgniarek i położnych – planowane rozpoczęcie październik lub listopad 2018 
– zgłoszenia od października przez SMK 

3) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek                       
i położnych – rozpoczęcie styczeń 2019 – zgłoszenia od października przez SMK 

4) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie styczeń-luty 2019 

5) kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek 
 

Ze względów organizacyjnych Dział Szkoleń osoby zainteresowane kursami prosi                               
o przesyłanie informacji na e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl – imię nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, rodzaj kursu. W momencie zamieszczenia planu kursu w systemie 
SMK zainteresowane osoby otrzymają informację o terminie rozpoczęcia kursu                                     
i konieczności wysłania wniosku poprzez system SMK.  
Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy                             
(co najmniej 15 osób). 
Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną należy założyć konto w Systemie 
Monitorowania Kształcenia (SMK) - https://smk.ezdrowie.gov.pl/ oraz profil pielęgniarki 
(potwierdzony przez OIPiP). 
 

Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja, to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123                     
z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy                   
i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie                       
w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu 
specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja trwa 
ok. 15-18 miesięcy.  
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu; co najmniej przez 2 letni staż w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat               
i została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego     
za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, zwanego dalej „SMK” . 
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Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych 
świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny trwa około 6 miesięcy. 
Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona do 
kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

 

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

 

Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy specjalistyczne 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” i „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                   
i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, 
ratunkowego, czy rodzinnego. 
 
Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek                                   
i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych 
na kształcenie.  
Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek                           
i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy 
regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania 
Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dostępny pod adresem: 
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf ) 
 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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trwa ok. 3 miesięcy. 
Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

 

Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy specjalistyczne 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” i „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                   
i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, 
ratunkowego, czy rodzinnego. 
 
Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek                                   
i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych 
na kształcenie.  
Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek                           
i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy 
regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania 
Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dostępny pod adresem: 
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf ) 
 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 
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Bezpłatne szkolenie RODO 

 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne z indywidualnych  
i grupowych praktyk Pielęgniarskich na bezpłatne jednodniowe szkolenie na temat:  

„RODO w indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej” 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

1. RODO – informacje ogólne na temat rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. oraz 
kodeksu postępowania (tzw. kodeks branżowy) 

2. Specyfika RODO w placówce leczniczej 
3. Czynności przetwarzania danych 
4. Rejestry i zbiory danych osobowych w podmiotach leczniczych 
5. Metody analizy ryzyka i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych 

osobowych oraz procedury działania w przypadku ich wystąpienia Procedura samodzielnego 
wykonania audytu RODO – warsztat Dobre praktyki – sesja pytań i odpowiedzi. 

 

Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 o godzinie 14:00  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Morcinka 10B. 

Czas trwania szkolenia ok. 3 godzin. 

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie 
pod numer: 55-233-98-79 do dnia 31.10.2018. Ilość miejsc ograniczona - decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Wnioski na szkolenia należy złożyć również poprzez stronę internetową 
http://prometriq.pl/rodo/ 

 

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 

 
 
 
 

 
29 

 

 
 

Jubileusze 
 

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

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z okazji obchodzonych 
w roku 2018 jubileuszy pracy zawodowej składa Koleżankom serdeczne 

podziękowania za trud, oddanie i życzliwość  
w czasie wieloletniej pracy w zawodzie.  

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

 
 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „VITA-MED” Bogumiła Bełza                          
w Elblągu 

 Teresa Piekarz – 35 lat pracy 
 
 

Indywiduala Praktyka Pielęgniarska 
Renata Lipińska – 40 lat pracy 
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PRAWO  
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1942 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy                                
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1878 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1786 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia 
psychicznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1773 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.                        
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r.                     
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1682  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.                        
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.                       
w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratowictwa 
medycznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1587  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1558 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej 
wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków 
zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1532 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

31 

 

 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1515 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1492 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert                                        
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1373 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1295 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r.                       
w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1257 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1251 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 
członków zespołów ratownictwa medycznego    
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1128 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy                                   
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 979 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.                        
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego 
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PRAWO  
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1942 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy                                
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1878 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1786 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia 
psychicznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1773 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.                        
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r.                     
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1682  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.                        
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.                       
w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratowictwa 
medycznego 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz.1587  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1558 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej 
wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków 
zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1532 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
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Dz.U. z 2018 r. Poz. 1515 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1492 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert                                        
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1373 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1295 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r.                       
w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1257 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1251 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 
członków zespołów ratownictwa medycznego    
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1128 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy                                   
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 1115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
 
Dz.U. z 2018 r. Poz. 979 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.                        
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego 
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Z PRAC NIPiP 
Stanowisko nr 18 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 19 czerwca 2018 roku 

  
w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia 
mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych 

przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców 
tych domów 

  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne podjęcie działań mających                  
na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji                     
i wymagającym długotrwałej opieki pielęgnacyjnej równego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej. 
 
Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest 
świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz.1938.) w zw. z art. 4 ust.1 
ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) 
W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych 
w czasie choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej. 
Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który został określony                                    
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.734) dom pomocy społecznej niezależnie od typu 
świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji. Obecnie w domach pomocy 
społecznej coraz mniej jest mieszkańców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75 
roku życia z coraz bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, osób leżących                                
z koncentracją problemów zdrowotnych (wielochorobowości) w zakresie zdrowia 
somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga od 
pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, nie tylko pielęgnacji,                                           
ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań, 
ograniczenia niedołęstwa starczego, diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych 
kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane przez pielęgniarki w domach 
pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych, które podejmowane                                       
są  w zakładach opieki długoterminowej. W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy 
społecznej powinny być kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską. 
 
W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak 
najszybsze opracowanie, rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego 
całodobowe świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej. 
  
Sekretarz NRPiP                                                                                        Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                   Zofia Małas 
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Poniżej prezentujemy korespondencję w sprawie podjęcia działań mających na celu 
opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 
pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej 
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Z PRAC NIPiP 
Stanowisko nr 18 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 19 czerwca 2018 roku 

  
w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia 
mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych 

przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców 
tych domów 

  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne podjęcie działań mających                  
na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji                     
i wymagającym długotrwałej opieki pielęgnacyjnej równego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej. 
 
Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest 
świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz.1938.) w zw. z art. 4 ust.1 
ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) 
W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych 
w czasie choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej. 
Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który został określony                                    
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.734) dom pomocy społecznej niezależnie od typu 
świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji. Obecnie w domach pomocy 
społecznej coraz mniej jest mieszkańców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75 
roku życia z coraz bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, osób leżących                                
z koncentracją problemów zdrowotnych (wielochorobowości) w zakresie zdrowia 
somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga od 
pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, nie tylko pielęgnacji,                                           
ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań, 
ograniczenia niedołęstwa starczego, diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych 
kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane przez pielęgniarki w domach 
pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych, które podejmowane                                       
są  w zakładach opieki długoterminowej. W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy 
społecznej powinny być kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską. 
 
W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak 
najszybsze opracowanie, rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego 
całodobowe świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej. 
  
Sekretarz NRPiP                                                                                        Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                   Zofia Małas 
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Poniżej prezentujemy korespondencję w sprawie podjęcia działań mających na celu 
opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 
pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej 
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Stanowisko nr 19 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków 

na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 
  
NRPiP po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy i wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych nie akceptuje treści projektu porozumienia, gdyż przekazane 
propozycje są niewystarczające do wyprowadzenia z kryzysu Polskiego Pielęgniarstwa                          
i Położnictwa. 

NRPiP oczekuje, że kwota 1200 zł zostanie włączona do podstawy wynagrodzenia 
zasadniczego od 01.09.2018r. i w kolejnych latach zabezpieczane będą środki finansowe na 
wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych plus 5 transza od 01.01.2019r. i kolejne. 

NRPiP podtrzymuje stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 

Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać 
zapisane na poziomie: 

• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa, z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa albo pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa – 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

• dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 1,5 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS. 

Oczekujemy, że osiągnięcie kwot we wskazanych współczynnikach powinno następować 
stopniowo zgodnie ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia (6% PKB  do roku 2024). 

Uwzględnienie powyższej propozycji wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych oraz zapewni  bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa. 

39 

 

NRPiP popiera stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 13.06.2018r. w sprawie realizacji postulatów 
poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Sekretarz NRPiP                                                                                        Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                   Zofia Małas 
 

 

                                 
 

 

Stanowisko nr 20 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego 
  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego, wnosi o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym 
dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”. 

Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego 
dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania 
kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym. 

Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest 
ukierunkowane na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. 
Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem 
medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało jedynie wykazy 
medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego 
samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych delegowanie uprawnień innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, ratownikom medycznym, stwarza ryzyko zagrożeń 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób wykonujących czynności zawodowe, do 
których nie są przygotowani w toku kształcenia. 

  
Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                        Zofia Małas 
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Stanowisko nr 19 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków 

na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 
  
NRPiP po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy i wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych nie akceptuje treści projektu porozumienia, gdyż przekazane 
propozycje są niewystarczające do wyprowadzenia z kryzysu Polskiego Pielęgniarstwa                          
i Położnictwa. 

NRPiP oczekuje, że kwota 1200 zł zostanie włączona do podstawy wynagrodzenia 
zasadniczego od 01.09.2018r. i w kolejnych latach zabezpieczane będą środki finansowe na 
wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych plus 5 transza od 01.01.2019r. i kolejne. 

NRPiP podtrzymuje stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 

Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać 
zapisane na poziomie: 

• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa, z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

• dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa albo pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa – 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

• dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 1,5 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS. 

Oczekujemy, że osiągnięcie kwot we wskazanych współczynnikach powinno następować 
stopniowo zgodnie ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia (6% PKB  do roku 2024). 

Uwzględnienie powyższej propozycji wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych oraz zapewni  bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa. 
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NRPiP popiera stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 13.06.2018r. w sprawie realizacji postulatów 
poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Sekretarz NRPiP                                                                                        Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                   Zofia Małas 
 

 

                                 
 

 

Stanowisko nr 20 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego 
  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego, wnosi o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym 
dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”. 

Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego 
dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania 
kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym. 

Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest 
ukierunkowane na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. 
Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem 
medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało jedynie wykazy 
medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego 
samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych delegowanie uprawnień innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, ratownikom medycznym, stwarza ryzyko zagrożeń 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób wykonujących czynności zawodowe, do 
których nie są przygotowani w toku kształcenia. 

  
Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                        Zofia Małas 
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Stanowisko nr 21 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa 

medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne 
  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się próbom eliminowania pielęgniarek 
systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż pielęgniarki systemu od powstania stacji pogotowia 
ratunkowego pracowały w jego strukturach: zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach                         
i ambulatoriach. Na bazie kadry pogotowia ratunkowego (lekarzy, pielęgniarek) 
zorganizowany został system Państwowe Ratownictwo Medyczne, w ramach którego, 
pielęgniarki zatrudnione są obecnie w jednostkach systemu: szpitalnych oddziałach 
ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa 
medycznego. 

Pielęgniarki systemu to pielęgniarki o najwyższych kwalifikacjach zawodowych 
ukierunkowanych na samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych 
czynności ratunkowych. Tak wysokie kompetencje nabyte w toku kształcenia zawodowego 
przeddyplomowego i podyplomowego gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,                      
a także wysoką jakość realizowanych zadań systemu ratownictwa medycznego. 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie akceptuje propozycji wyeliminowania 
pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego i wnosi o pozostawienie 
pielęgniarek systemu w zespołach ratownictwa medycznego w systemie Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. 

 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pomysł przeniesienia pielęgniarek 
systemu do lecznictwa szpitalnego nie rozwiąże sytuacji braków kadrowych, o których 
alarmujemy od lat. Natomiast będzie wyrazem dyskryminacji tej grupy zawodowej wśród 
zawodów medycznych. 

  
Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                        Zofia Małas 
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko nr 21 NRPiP 
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Stanowisko nr 21 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa 

medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne 
  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się próbom eliminowania pielęgniarek 
systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. 
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medycznego. 
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Ratownictwo Medyczne. 
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Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                                                        Zofia Małas 
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko nr 21 NRPiP 
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Stanowisko nr 22 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 28 sierpnia 2018 roku 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mając ustawowe prawo, na mocy art. 4 
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. 
U. 2018r., poz. 916), do zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, 
polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, wnosi o odrzucenie                              
w całości obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przygotowany przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. 

Zdaniem Prezydium NRPiP przepisy projektu znoszące obowiązek szczepień ochronnych 
godzą w interes publiczny polskiego społeczeństwa. Obecnie ustawowy obowiązek poddania 
się szczepieniu ochronnemu na określone choroby zakaźne nałożony jest na każdą osobę 
przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma silne uzasadnienie wynikające nie 
tylko z dbałości o zdrowie indywidualnego pacjenta, ale przede wszystkim z konieczności 

43 

 

zadbania o zdrowie publiczne całego społeczeństwa. Na obowiązek poddania się szczepieniu 
ochronnemu wskazuje również obowiązujące orzecznictwo sądowe. 

„Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu jest konsekwencją przepisów Konstytucji 
RP, a w szczególności w art. 31 ust. 3, który stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi a ochroną zdrowia 
społeczeństwa jest oczywisty, przede wszystkim chronione powinny być inne osoby 
narażone  w ten sposób na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych” (Wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016r., VII SA/Wa 2539/15, 
Lex 215 9949). 

 

Prezydium NRPiP wyraża negatywną opinię do projektowanej zmiany ustawy i wnosi 
stanowczo o jego odrzucenie. 

   
  Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP 
  Joanna Walewander                                                                                          Zofia Małas 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o ocenę skuteczności 
szpitalnych procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. W ocenie RPO, 
procedury antymobbingowe w szpitalach nie gwarantują rzetelnego wyjaśnienia spraw,                     
ani należytej ochrony osób objętych mobbingiem. 
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INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY PIELĘGNIAREK           
I PIELĘGNIARZY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ 

 
1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej, które są V Rodzajem 
Sił Zbrojnych. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma 
charakter lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną                                
z medycyną. Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki i pielęgniarze są naturalnymi 
kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje szkolenie 
przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest pełniona w miejscu 
zamieszkania.    
 
Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są następujące: 

• posiadanie obywatelstwa polskiego; 
• pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat 

w korpusie podoficerów i oficerów); 
• posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego; 
• niekaralność; 
• brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby wojskowej. 

 
Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo 
poprzez: 

1. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych takich jak: 
− kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki ratujące życie”, 
− kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach 

ciała w opiece – przedszpitalnej, 
− kurs USG FAST w urazach, 
− kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, 
− kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu. 

2. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą                                  
o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy 
czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje 
m.in.: 
− szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo 
operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo 
epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących — dla osób 
pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat. 

− kursy kwalifikacyjne: w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo 
chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz                    
w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących — dla osób posiadających co najmniej 
6-miesięczny staż pracy w zawodzie. 

− kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonanie konikopunkcji, 
odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu 
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ostrego u dorosłych, wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad                  
i badanie fizykalne. 

− kursy dokształcające: aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczyniowa, warunki 
sanitarne i utrzymanie higieny. 

3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów: 
Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe 
magisterskie na kierunku pielęgniarstwo — możliwe jest uzyskanie dofinansowania 
lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia (studia 
licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. 

4. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego:  
Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł 
wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek                            
za „gotowość bojową” w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie 
minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest 
opodatkowana. 
 

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo — medycznej, pielęgniarki i pielęgniarze                  
w WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do 
potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej. 
 
Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialną służbę wojskową przez okres co 
najmniej trzech lat, może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby 
wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa 
powołania do tych służb przed innymi osobami. 
 
Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich 
Komend Uzupełnień na ogólnie obowiązujących zasadach. 
Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/ 
  
Kontakt: 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 
Dymińska 13 
01- 783 Warszawa 
Sekretariat: 
tel. 261 877 405 
fax. 261 877 770 
dwot.sekretariat@mon.gov.pl 
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KOMUNIKAT CKPPIP W SPAWIE OBNIŻENIA PROGU 
ZDAWALNOŚCI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 

 
W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu 
państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 
odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia 
określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz 
ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które 
ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” 
 
Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 
W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są 
zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji 
wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż                    
w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu. 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

 w porozumieniu z 

 Departamentem Pielęgniarek i Położnych  
                            Ministerstwa Zdrowia 

 
Dział Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,                                  
że zgodnie z Regulaminem Egzaminu Państwowego z dnia 27.09.2018 r. zatwierdzonym 
przez Ministra Zdrowia: 
 

1. Czas trwania egzaminu wynosi: 
 220 minut – dla osób, które rozpoczęły szkolenie do 23.08.2015 r. („stare” programy), 
 180 minut doa osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r. („nowe” programy). 
 

2. Ilość zadań: 
 180 zadań egzaminacyjnych, dla osób które rozpoczęły specjalizacje do 23.08.2015 r.    
     („stare” programy), 
 140 zadań egzaminacyjnych dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r.  
     („nowe” programy). 
 

3. Centrum na stronie internetowej ogłasza wyniki egzaminu zawierające czterocyfrowy kod 
formularza odpowiedzi oraz liczbę uzyskanych punktów nie później niż  7 dni od daty 
przeprowadzenia egzaminu. 
 

4. Opłata za egzamin wynosi: 
 150 zł dla osób, które rozpoczęły szkolenie do 23.08.2015 r., 
 170 zł dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r. 

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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ostrego u dorosłych, wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad                  
i badanie fizykalne. 

− kursy dokształcające: aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczyniowa, warunki 
sanitarne i utrzymanie higieny. 

3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów: 
Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe 
magisterskie na kierunku pielęgniarstwo — możliwe jest uzyskanie dofinansowania 
lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia (studia 
licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. 

4. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego:  
Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł 
wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek                            
za „gotowość bojową” w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie 
minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest 
opodatkowana. 
 

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo — medycznej, pielęgniarki i pielęgniarze                  
w WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do 
potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej. 
 
Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialną służbę wojskową przez okres co 
najmniej trzech lat, może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby 
wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa 
powołania do tych służb przed innymi osobami. 
 
Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich 
Komend Uzupełnień na ogólnie obowiązujących zasadach. 
Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/ 
  
Kontakt: 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 
Dymińska 13 
01- 783 Warszawa 
Sekretariat: 
tel. 261 877 405 
fax. 261 877 770 
dwot.sekretariat@mon.gov.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

KOMUNIKAT CKPPIP W SPAWIE OBNIŻENIA PROGU 
ZDAWALNOŚCI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 

 
W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu 
państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 
odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia 
określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz 
ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które 
ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” 
 
Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 
W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są 
zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji 
wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż                    
w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu. 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

 w porozumieniu z 

 Departamentem Pielęgniarek i Położnych  
                            Ministerstwa Zdrowia 

 
Dział Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,                                  
że zgodnie z Regulaminem Egzaminu Państwowego z dnia 27.09.2018 r. zatwierdzonym 
przez Ministra Zdrowia: 
 

1. Czas trwania egzaminu wynosi: 
 220 minut – dla osób, które rozpoczęły szkolenie do 23.08.2015 r. („stare” programy), 
 180 minut doa osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r. („nowe” programy). 
 

2. Ilość zadań: 
 180 zadań egzaminacyjnych, dla osób które rozpoczęły specjalizacje do 23.08.2015 r.    
     („stare” programy), 
 140 zadań egzaminacyjnych dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r.  
     („nowe” programy). 
 

3. Centrum na stronie internetowej ogłasza wyniki egzaminu zawierające czterocyfrowy kod 
formularza odpowiedzi oraz liczbę uzyskanych punktów nie później niż  7 dni od daty 
przeprowadzenia egzaminu. 
 

4. Opłata za egzamin wynosi: 
 150 zł dla osób, które rozpoczęły szkolenie do 23.08.2015 r., 
 170 zł dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 24.08.2015 r. 

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

SKARBNIK INFORMUJE 

Informuję, że składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód                     
w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby  
                                    w 2018 r. wynosi 35,55 zł. 

Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze, lecz wykonujące zawód obowiązane 
są opłacać składkę zgodnie z formą zatrudnienia. 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska 
powinna być naliczona z jednego źródła, z tego w którym jej wysokość jest najwyższa. 

Zgodnie z art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
( t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr  poz. 916)  Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu 
jest obowiązkowa, a członek samorządu jest obowiązany regularnie opłacać składkę 
członkowską. 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności 
uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia 
postępowania administracyjnego ( art. 92 w/w ustawy). 

(-) Grażyna Onoszko-Półtorak 
Skarbnik ORPiP w Elblągu 
 

 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda 
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od 
daty ich powstania. 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

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

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

kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu), 
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− w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 
oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
specjalizacji, 

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

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

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

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

(-) Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
 

 
 

KOMUNIKAT 
w sprawie określania nazw stanowisk pracy 

w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych prawom pacjenta 
  
Rzecznik Praw Pacjenta docenia i popiera wszelkie działania oraz inicjatywy mające służyć 
Pacjentom. Za takie należy uznać powoływanie w strukturach organizacyjnych przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stanowisk pracy dedykowanych prawom 
pacjenta. 
Należy jednak mieć na uwadze, aby taka inicjatywa nie wprowadzała Pacjentów w błąd. 
Rzecznik Praw Pacjenta, powołany na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[1], jest centralnym organem administracji rządowej 
właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. 
Nazwa „Rzecznik Praw Pacjenta” jest zatem zastrzeżona dla ww. organu 
administracji publicznej i nie może być wykorzystywana przez inne osoby lub instytucje.  
Rzecznik Praw Pacjenta spotyka się natomiast z sytuacjami określania nazw stanowisk pracy 
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych prawom pacjenta właśnie 
jako „Rzecznik Praw Pacjenta” bądź nazwy bardzo zbliżone. Taka praktyka wprowadza 
Pacjentów w błąd co do faktycznej funkcji osoby pracującej na tym stanowisku, jej 
umocowania oraz zakresu kompetencji. Pacjenci w kontaktach z takim pracownikiem mogą 
odnieść mylne przekonanie, iż zwracają się do organu władzy publicznej lub jego 
pracownika, co w oczywisty sposób jest sytuacją nie do przyjęcia. Właściwą praktyką jest 
określanie nazw ww. stanowisk jako „Pełnomocnik do spraw praw pacjenta” lub podobne. 
Zdarza się także, że nieprawidłowe nazewnictwo pojawia się w przekazach medialnych, tzn. 
formalnie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w swojej strukturze organizacyjnej 
ma powołanego „Pełnomocnika ds. praw pacjenta”, niemniej osoba pracująca na tym 
stanowisku w materiale medialnym określana jest jako „Rzecznik Praw Pacjenta”. 
Rzecznik Praw Pacjenta uprzejmie wnosi do kierowników podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych oraz przedstawicieli mediów o zwrócenie szczególnej uwagi 
na przedmiotowe zagadnienie w ramach swoich działalności. 
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

SKARBNIK INFORMUJE 

Informuję, że składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód                     
w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby  
                                    w 2018 r. wynosi 35,55 zł. 

Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze, lecz wykonujące zawód obowiązane 
są opłacać składkę zgodnie z formą zatrudnienia. 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska 
powinna być naliczona z jednego źródła, z tego w którym jej wysokość jest najwyższa. 

Zgodnie z art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
( t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr  poz. 916)  Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu 
jest obowiązkowa, a członek samorządu jest obowiązany regularnie opłacać składkę 
członkowską. 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności 
uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia 
postępowania administracyjnego ( art. 92 w/w ustawy). 

(-) Grażyna Onoszko-Półtorak 
Skarbnik ORPiP w Elblągu 
 

 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda 
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od 
daty ich powstania. 
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

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

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

kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu), 
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− w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 
oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
specjalizacji, 

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

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

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

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

(-) Zofia Kasprowicz 
Sekretarz ORPiP w Elblągu 
 

 
 

KOMUNIKAT 
w sprawie określania nazw stanowisk pracy 

w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych prawom pacjenta 
  
Rzecznik Praw Pacjenta docenia i popiera wszelkie działania oraz inicjatywy mające służyć 
Pacjentom. Za takie należy uznać powoływanie w strukturach organizacyjnych przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stanowisk pracy dedykowanych prawom 
pacjenta. 
Należy jednak mieć na uwadze, aby taka inicjatywa nie wprowadzała Pacjentów w błąd. 
Rzecznik Praw Pacjenta, powołany na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[1], jest centralnym organem administracji rządowej 
właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. 
Nazwa „Rzecznik Praw Pacjenta” jest zatem zastrzeżona dla ww. organu 
administracji publicznej i nie może być wykorzystywana przez inne osoby lub instytucje.  
Rzecznik Praw Pacjenta spotyka się natomiast z sytuacjami określania nazw stanowisk pracy 
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych prawom pacjenta właśnie 
jako „Rzecznik Praw Pacjenta” bądź nazwy bardzo zbliżone. Taka praktyka wprowadza 
Pacjentów w błąd co do faktycznej funkcji osoby pracującej na tym stanowisku, jej 
umocowania oraz zakresu kompetencji. Pacjenci w kontaktach z takim pracownikiem mogą 
odnieść mylne przekonanie, iż zwracają się do organu władzy publicznej lub jego 
pracownika, co w oczywisty sposób jest sytuacją nie do przyjęcia. Właściwą praktyką jest 
określanie nazw ww. stanowisk jako „Pełnomocnik do spraw praw pacjenta” lub podobne. 
Zdarza się także, że nieprawidłowe nazewnictwo pojawia się w przekazach medialnych, tzn. 
formalnie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w swojej strukturze organizacyjnej 
ma powołanego „Pełnomocnika ds. praw pacjenta”, niemniej osoba pracująca na tym 
stanowisku w materiale medialnym określana jest jako „Rzecznik Praw Pacjenta”. 
Rzecznik Praw Pacjenta uprzejmie wnosi do kierowników podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych oraz przedstawicieli mediów o zwrócenie szczególnej uwagi 
na przedmiotowe zagadnienie w ramach swoich działalności. 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 

OSTATNIE POŻEGNANIE MAŁGORZATY SIWEK 
 
 

  
Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą koleżankę Pielęgniarkę Oddziałową                                   

Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej                                             
MAŁGORZATĘ SIWEK (ŁUKOJKO), 

która w dniu 17 lipca 2018 r. odeszła na wieczny dyżur po ciężkiej chorobie. 
 

Szczere wyrazy współczucia rodzinie składają pielęgniarki i położne  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

 
 
 

Ze smutkiem żegnamy naszą koleżankę emerytowaną położną 
- Instruktor ds. Pielęgniarstwa Położniczego – Pracownika Wojewódzkiej Przychodni                     

Matki i Dziecka w Elblągu 
BARBARĘ ULENBERG 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.  
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

Pani  
Jolancie HREBIONKO 
Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Chirurgii 
 Urazowo-Ortopedycznej 

 
wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają Pielęgniarki Oddziałowe 
Szpitala Miejskiego  

św. Jana Pawła II  w Elblągu 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Rozstanie niesie smutek  
i nadzieję na ponowne spotkanie…” 

 

Pani 
Ewie NAJDEK 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

TATY 
 

składają koleżanki  
z PPL „Szkol-Med” 

Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy 
Sp. J. w Elblągu 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Pani 
Elżbiecie ZBYSZYŃSKIEJ 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają koleżanki 
z PPL „Szkol-Med” 

Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy 
Sp. J. w Elblągu 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, 
będzie miał światło życia” 

J 8,12 
 

Pani 
Marzenie 

MIECZNIKOWSKIEJ 
  

wyrazy głębokiego współczucia                                        
z powodu śmierci 

 
TATY 

 
składają koleżanki z Oddziału 

Dziennej Terapii Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu 
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OSTATNIE POŻEGNANIE MAŁGORZATY SIWEK 
 
 

  
Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą koleżankę Pielęgniarkę Oddziałową                                   

Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej                                             
MAŁGORZATĘ SIWEK (ŁUKOJKO), 

która w dniu 17 lipca 2018 r. odeszła na wieczny dyżur po ciężkiej chorobie. 
 

Szczere wyrazy współczucia rodzinie składają pielęgniarki i położne  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

 
 
 

Ze smutkiem żegnamy naszą koleżankę emerytowaną położną 
- Instruktor ds. Pielęgniarstwa Położniczego – Pracownika Wojewódzkiej Przychodni                     

Matki i Dziecka w Elblągu 
BARBARĘ ULENBERG 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.  
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„Umiera się nie po to aby przestać żyć, 
lecz po to, aby żyć inaczej” 

 

Pani  
Jolancie HREBIONKO 
Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Chirurgii 
 Urazowo-Ortopedycznej 

 
wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają Pielęgniarki Oddziałowe 
Szpitala Miejskiego  

św. Jana Pawła II  w Elblągu 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Rozstanie niesie smutek  
i nadzieję na ponowne spotkanie…” 

 

Pani 
Ewie NAJDEK 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

TATY 
 

składają koleżanki  
z PPL „Szkol-Med” 

Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy 
Sp. J. w Elblągu 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Pani 
Elżbiecie ZBYSZYŃSKIEJ 

 
wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       

z powodu śmierci 
 

MAMY 
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z PPL „Szkol-Med” 
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J 8,12 
 

Pani 
Marzenie 

MIECZNIKOWSKIEJ 
  

wyrazy głębokiego współczucia                                        
z powodu śmierci 

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

 
Pani 

Jolancie HREBIONKO 
 

wyrazy współczucia 
 i słowa otuchy  

z powodu śmierci  
TATY 

 
składa personel pielęgniarski                 

Oddziału Chirurgii  
Urazowo-Ortopedycznej 

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II                   
w Elblągu 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania 
ku zachodowi i w ciemności brodzi. 

Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania 
i wkrótce z całym światem mnie pogodzi” 

William Shakespeare, Sonet 71 
 

Pani 
Elżbiecie  

KABELIS -SZOSTAKOWSKIEJ 
  

wyrazy szczerego współczucia                              
i słowa otuchy z powodu śmierci 

TATY 
 

składają koleżanki  
z Oddziału Zakaźnego  

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II   
w Elblągu 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Pani 

Irenie SIDOROWICZ 
 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci  

 
TATY 

 
składa personel pielęgniarski                 

Szpitala Psychiatrycznego  
we Fromborku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

„Ja jestem światłością świata,                                              
kto idzie za mną, będzie miał światło życia” 

J 8,12 
 

Pani 
Annie CZUPAJŁO 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
   

TEŚCIA 
 
 

składa personel pielęgniarski                 
Szpitala Psychiatrycznego  

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

 
Pani Przewodniczącej 

Ewie HORBAL 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                        
z powodu śmierci 

   
TATY 

 
 

składają członkowie 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych                            
przy SPSPZOZ we Fromborku 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Pani  

Ewie HORBAL 
 

wyrazy głębokiego współczucia                 
z powodu śmierci 

   
TATY 

 
 

składa personel pielęgniarski                     
Szpitala Psychiatrycznego                                       

we Fromborku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

W. Szymborska 
 

Pani  
Danucie HOŁODIUK 

 
wyrazy głębokiego współczucia                        

z powodu śmierci 
   

TEŚCIA 
 
 

składa personel pielęgniarski                     
Szpitala Psychiatrycznego                                       

we Fromborku 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Czasem niełatwo znaleźć słowa pociechy, 
można jedynie życzyć sił do zniesienia bólu, 

który tylko czas może złagodzić ” 
 

Pani  
Janinie OGIŃSKIEJ 
Przełożonej Pielęgniarek                                     

PCM w Braniewie 
 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                        
z powodu śmierci 

   
MAMY 

 
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek                    

i Położnych w Elblągu 
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Urszula Krzyżanowska-Łagowska 

W WARMIŃSKIEJ CHACIE 

W warmińskiej chacie stary piec stoi i grzeje, 

w zimowe wieczory, 

czerwcowe zimne poranki, a także wielkaanocne chłodne święta. 

Ile lat ma piec? 

Pytam mamę, innych ludzi, 

niestety, nikt już tego nie pamięta. 

W zimne noce kwietniowe 

w zimne dni czerwcowe 

a także chłodne wielkanocne święta, 

wtedy, kiedy jestem sama 

lub także wtedy, gdy jest ze mną 

moja mama 

Piec grzeje, 

piec pali, piec czuje. 

Gdy tak siedzę do niego przytulona, 

oparta o jego piękne stare kafle 

wtedy grzeje plecy 

nogi i ręce. 

Dziękuje Bogu, 

że zachował dla mnie 

to stare ludzkie dzieło 

tak samo w sobie mądre, 

użyteczne, dobre i piękne. 

 


