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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. XXVII OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

3. Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP w ELBLĄGU
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SŁOWO 
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP
Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne!

Za nami majowe święta: Dzień Położnej i Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki. Przy tej okazji, jak co roku, odbyło się 
wiele uroczystych spotkań. Stały się one sposobnością do 
złożenia serdecznych życzeń, gratulacji i podziękowań.

W imieniu ORPiP w Elblągu wszystkim Paniom i Panom, 
Pielęgniarkom , Położnym, Pielęgniarzom z okazji ich święta 

składam serdeczne życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz 
siły i determinacji w pokonywaniu wszelkich życiowych  trudności.

Życzę, aby Wasza ciężka praca, mimo wszelkich codziennych niepowodzeń, frustracji, 
nieprzerwanie była powołaniem i pasją, dającą satysfakcję i dumę a także niezachwianą 
wiarę, że to co robimy jest naprawdę ważne, potrzebne i jest  dobrem.

Mówiąc o święcie pielęgniarstwa nie sposób pominąć bardzo ważnego wydarzenia, jakie 
miało miejsce w dniu 28 kwietnia tego roku. W tym dniu, w Krakowie odbyła się uroczystość 
beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej – Hanny Chrzanowskiej. Pielęgniarki zyskały nową 
patronkę. Błogosławiona Hanna Chrzanowska budowała swoją drogę zawodową i życiową 
na szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Z wyjątkową  starannością dbała   
o rozwój zawodowy, naukowy pielęgniarek, a także o rozwój w sferze duchowej. Stała się nie 
tylko prekursorką pielęgniarstwa środowiskowego, ale też wzorem determinacji, wytrwałości 
w dążeniu do podnoszenia poziomu opieki i poszanowania godności drugiego człowieka.

Dni świętowania już za nami. Tymczasem, trwają intensywne prace nad dalszymi zmianami 
w systemie ochrony zdrowia. Procedowane są zmiany w „koszykach świadczeń 
gwarantowanych”, które mają doprowadzić do nowego sposobu wyliczania norm 
zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i położniczego. Trwają intensywne prace nad nową 
ustawą regulującą opiekę zdrowotną nad uczniami. Od dawna toczą się dyskusje nad zmianą 
ustawy regulującej wynagrodzenia pracowników medycznych. O tych i o wszelkich innych, 
ważnych działaniach samorządu staramy się przekazywać Państwu bieżące informacje 
na łamach Biuletynu i na stronie internetowej naszej izby.

Zachęcam do lektury naszego kwartalnika, do częstego odwiedzania strony internetowej,        
a także do podejmowania próby publikacji własnych artykułów i informacji mówiących                       
o ważnych dla naszego środowiska wydarzeniach i  problemach.   

Z poważaniem – Halina Nowik
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XXVII OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Elbląg, 17.03.2018 r.

Wystąpienie Przewodniczącej ORPiP-
Pani Haliny Nowik

Szanowni Goście, Szanowni Delegaci

Minął kolejny rok pracy samorządu i kolejny rok pracy rządu. W życie weszły nowe 
ustawy, rozporządzenia, regulujące wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej oraz 
innych zawodów medycznych. Wdrażane są kolejne zmiany, a nasza sytuacja będąca 
wynikiem wieloletnich błędów i zaniedbań kolejnych ekip rządzących jest nadal dramatyczna. 
Dochodzą nowe niekorzystne dla nas rozwiązania, które już na etapie opiniowania projektów 
spotykają się ze sprzeciwem zarówno przedstawicieli samorządu zawodowego,                              
jak i związków zawodowych. Jednak nasz głos, zdaje się być zupełnie niesłyszalnym.                       
A przecież mówimy o sprawach najważniejszych, najistotniejszych dla całego społeczeństwa 
– zdrowiu i życiu.
Statystyki są nieubłagane, społeczeństwo starzeje się i choruje, a co za tym idzie, wzrasta 
zapotrzebowanie na profesjonalne świadczenia pielęgniarskie. Nasze oczekiwania są od lat 
niezmienne:

− wskazanie docelowego wskaźnika liczby pielęgniarek na 1 tysiąc mieszkańców,
− uregulowanie norm zatrudnienia poprzez zapisy w tzw.”świadczeniach koszykowych”,
− realny systematyczny wzrost płac,
− poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy,
− poprawa systemu kształcenia przed i podyplomowego,
− zapewnienie dobrego startu nowym kadrom pielęgniarskim,
− możliwość awansu i rozwoju zawodowego.

29 grudnia 2017r. zostały zakończone prace Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało 
strategię, która ma być lekarstwem na trudną sytuację. Jednak, w naszej ocenie, dokument ten 
jest zdecydowanie niewystarczającym środkiem do poprawy sprawowanej przez pielęgniarki            
i położne opieki. Bez poprawy warunków pracy i płacy nie może być mowy o wyjściu                     
z pogłębiającego się kryzysu kadrowego. Tymczasem podmioty lecznicze realizując nową, 
kontrowersyjną ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników ochrony zdrowia skorzystały z art. 3 pkt. 3 ustawy, regulując 
wynagrodzenie zasadnicze w grupie pielęgniarek i położnych środkami pochodzącymi                         
z wcześniej już przyznanego przez ministerstwo wzrostu „4x400”. 
Stanowisko samorządu w tej sprawie, już od opublikowania projektu ustawy, jest niezmienne 
– środki na ten cel powinny być realizowane niezależnie od środków z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie OWU. Ustawa regulująca wynagrodzenia postawiła nasze pensje 
w tabeli na najniższym miejscu. Jest to nie do zaakceptowania. Czekamy, więc                                    
na nowelizację ustawy, uwzględnienie w niej naszych kwalifikacji i przypisanie nam 
wyższych wskaźników.
Od lat staramy się o uregulowanie kwestii norm zatrudnienia. Pomimo intensywnych działań 
samorządu do chwili obecnej nie udało się doprowadzić do zmiany rozporządzenia 
o minimalnych normach zatrudnienia i zapisania konkretnych wskaźników zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych u płatnika w tzw. 
„zapisach koszykowych”. 
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Samorząd zawodowy jasno określił swoje stanowisko w sprawie jednoosobowych dyżurów. 
Ze względu na świadomość istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno personelu jak                     
i pacjentów, nie ma na nie naszej zgody.

Od 1 maja 2017 r., zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
funkcjonuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). 
Samorząd otrzymał rolę administratora i nadawania uprawnień pielęgniarkom i położnym do 
funkcjonowania w tym systemie. System ruszył bez wcześniejszego pilotażu, bez 
przygotowania naszego środowiska. W efekcie przysporzył naszym członkom dużo frustracji 
a okręgowym izbom dużo pracy i kosztów. Zadania te, mimo ogromu nakładu pracy i czasu, 
konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników, nie zostały ujęte w dotacjach 
przekazywanych samorządowi przez Ministerstwo Zdrowia.

Bardzo cieszy nas, wzrastające zainteresowanie młodych osób studiowaniem 
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Są to ludzie pełni zapału, zaangażowania, 
optymizmu i pozytywnej energii, kształcą się na najlepszych uczelniach, na najwyższym 
poziomie, w nowoczesnych salach symulacji. A po ukończeniu studiów zderzają się z trudną 
praktyką, dalece nienadążającą za nowymi technologiami i rozwojem nauk medycznych.                            
Nie mają szans na stopniowe wdrażanie do systemu, proponuje im się niekorzystne umowy 
kontraktowe. Nic więc dziwnego, że duża część absolwentów kierunków pielęgniarstwa                       
i położnictwa szuka pracy poza granicami kraju, albo w innych zawodach okołomedycznych. 

Od lat powraca pomysł na reaktywację szkół średnich kształcących w zawodzie 
asystenta pielęgniarki. Takie postulaty wysuwane były ostatnio na posiedzeniach konwentu 
marszałków województw. To poważne niezrozumienie potrzeb społeczeństwa w zakresie 
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka – to zawód samodzielny, nie potrzebuje 
asystenta, asysty i opieki wymaga pacjent. Taką asystę i opiekę może zabezpieczyć 
pacjentowi personel, od lat kształcony w szkołach policealnych, na kierunku opiekuna 
medycznego. Absolwenci tych szkół, dobrze przygotowani do wykonywania swojego 
zawodu, są bardzo potrzebną grupą zawodową. Trzeba tylko znaleźć środki na stworzenie 
miejsc pracy dla opiekunów i zapewnić godne wynagrodzenie. 

Niedopuszczalne jest natomiast zastępowanie profesjonalnego personelu 
pielęgniarskiego przedstawicielami innych zawodów medycznych np. ratownikami czy 
opiekunami. Należy tworzyć jasne uregulowania współpracy pomiedzy poszczególnymi 
grupami zawodowymi tak, aby nie dochodziło do naruszeń prawa. Działania te pozwolą 
na zachowanie pełnego bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i personelu.

Przedstawione wyżej problemy, to zaledwie wycinek spraw, którymi zajmował się 
w minionym roku samorząd. Mam nadzieję, że stanowiska i apele, które opracuje nasz Zjazd 
choć w drobnej części wpłyną na przywrócenie normalności w systemie ochrony zdrowia.
Wierzę w to, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu, poszanowaniu i wspólnej trosce 
o właściwy poziom świadczonych usług medycznych, można znaleźć właściwe rozwiązania 
i zapewnić godny dostęp społeczeństwa do opieki zdrowotnej świadczonej na możliwie 
najwyższym poziomie.

Dziękuję za uwagę.
Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu
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Relacja z przebiegu
XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W dniu 17 marca 2018r w sali konferencyjnej Hotelu „Elbląg”  odbył się XXVII Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zwany Zjazdem Sprawozdawczo-Budżetowym. 
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek                          
i Położnych w Elblągu Pani Halina Nowik, która przywitała Delegatów oraz przybyłych 
gości. 
Swoją obecnością zaszczycili Nas:

• Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych,

• Pani Elżbieta Gelert – Poseł na Sejm RP, Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Elblągu,

• Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko –
Mazurski

• Pan Zygmunt Kiersz - Dyrektor Gabinetu Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

• Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg,
• Pani Iwona Martynowicz – Inspektor Starostwa 

Elbląskiego,
• Pan Andrzej Kloska – Wiceprezes Okręgowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie,
• Pan Janusz Nowak – Zastępca Przewodniczącego Rady Warmińsko – Mazurskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Pani Halina Sałata – Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budzetowej, Członek 

Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu,
• Pani Anna Szyszka – Kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie z siedzibą w Elblągu,
• Pani Arletta Peplińska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego św. Jana 

Pawła II w Elblągu,
• Pani Ewa Wąsowska – Koordynator ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego św. Jana 

Pawła II w Elblągu,
• Pani Bożena Ropelewska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Elblągu,
• Pan Bogdan Jussis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
• Pani Ewa Jussis – Przełożona Pielęgniarek Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
• Pan Jan Godowski – Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w Braniewie,
• Pani Janina Ogińska – Przełożona Pielęgniarek Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. Z o.o. w Braniewie,
Po licznych wystąpieniach gości zaproszonych, przystąpiono do części roboczej Zjazdu,                     
w której dokonano wyboru asesorów. Wybrano Przewodniczącą Zjazdu– Elżbietę 
Winiarczyk, Wiceprzewodniczącą Zjazdu – Elżbietę Fałkowską, Sekretarza Zjazdu – Zofię 
Kasprowicz.
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Powołano Komisje Zjazdowe:
• Komisję Mandatową w składzie: Grażyna Onoszko-Półtorak, Celina Dziuba.
• Komisję Uchwał i Wniosków, której członkami były: Regina Zimnoch, Bożena 

Machura, Mariola Krasińska.
W toku obrad zjazdu Delegaci przyjęli następujące uchwały:
 Uchwałę Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu z dnia 

17 marca 2018 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych,
 Uchwałę Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                           

z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu,
 Uchwałę Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      

z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                            
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017,

 Uchwałę Nr 5 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                       
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 6 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                         
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 8 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                       
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017,

 Uchwałę Nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu z dnia 
17 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 
obrotowy 2017,

 Uchwałę Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                     
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 11 XXVII Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                    
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu na rok 2018.

Po dyskusji i głosowaniu uchwał, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła opracowane na 
podstawie przekazanych do komisji wniosków zgłaszanych podczas obrad XXVII Zjazdu 
apele:
 Apel Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie 

nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

 Apel nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które 
jednocześnie określają zwolnienia podatku dochodowego kosztów organizacji szkoleń 
i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych finansowanych 
przez samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych.  

 Apel nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie pilnego 
uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
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Na wniosek złożony przez Panią Halinę Nowik, delegaci postanowili w ramach budżetu 
jednostki na rok 2018 wykupić polisy OC w formie grupowej dla pielęgniarek i położnych 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Wniosek zostanie przekazany 
do realizacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Po odczytaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, Przewodnicząca Zjazdu podziękowała 
delegatom za czynny, merytoryczny udział w zjeździe i zamknęła obrady.

Podziękowania dla sponsorów Zjazdu:

APEL NR 1
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.
Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów 

Ministra Zdrowia  
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                              
o podjęcie pilnych działań mających na celu nowelizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Uzasadnienie:
Ustawa w obecnie obowiązującym kształcie jest bardzo krzywdząca dla pielęgniarek                           
i położnych. Domagamy się wdrożenia zapisów gwarantujących wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych na poziomie co najmniej równym w stosunku do  innych przedstawicieli 
zawodów medycznych, dla których wymagane jest wyższe wykształcenie.
Oczekujemy zapisów, które będą uwzględniać posiadane wykształcenie kierunkowe                           
na wszystkich poziomach kształcenia, również inne wyższe mające zastosowanie w ochronie 
zdrowia oraz posiadane umiejętności wynikające z ukończenia szkoleń specjalizacyjnych.
Jednocześnie  apelujemy o wprowadzenie wyraźnego zapisu w treści ustawy, określającego, 
że środki finansowe zagwarantowane pielęgniarkom i położnym w ramach zawartego 
Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym 
Funduszem Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych                       
oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych i określone w zapisach rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z  2015 r. poz 1628) 
na wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2019 i lata następne, są niezależne od uregulowań 
wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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• Komisję Mandatową w składzie: Grażyna Onoszko-Półtorak, Celina Dziuba.
• Komisję Uchwał i Wniosków, której członkami były: Regina Zimnoch, Bożena 

Machura, Mariola Krasińska.
W toku obrad zjazdu Delegaci przyjęli następujące uchwały:
 Uchwałę Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu z dnia 

17 marca 2018 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych,
 Uchwałę Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                           

z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu,
 Uchwałę Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                      

z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                            
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017,

 Uchwałę Nr 5 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                       
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 6 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                         
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 8 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                       
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017,

 Uchwałę Nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu z dnia 
17 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok 
obrotowy 2017,

 Uchwałę Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                     
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,

 Uchwałę Nr 11 XXVII Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                    
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu na rok 2018.

Po dyskusji i głosowaniu uchwał, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła opracowane na 
podstawie przekazanych do komisji wniosków zgłaszanych podczas obrad XXVII Zjazdu 
apele:
 Apel Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie 

nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

 Apel nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które 
jednocześnie określają zwolnienia podatku dochodowego kosztów organizacji szkoleń 
i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych finansowanych 
przez samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych.  

 Apel nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie pilnego 
uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
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Na wniosek złożony przez Panią Halinę Nowik, delegaci postanowili w ramach budżetu 
jednostki na rok 2018 wykupić polisy OC w formie grupowej dla pielęgniarek i położnych 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Wniosek zostanie przekazany 
do realizacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Po odczytaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, Przewodnicząca Zjazdu podziękowała 
delegatom za czynny, merytoryczny udział w zjeździe i zamknęła obrady.

Podziękowania dla sponsorów Zjazdu:

APEL NR 1
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.
Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów 

Ministra Zdrowia  
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                              
o podjęcie pilnych działań mających na celu nowelizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Uzasadnienie:
Ustawa w obecnie obowiązującym kształcie jest bardzo krzywdząca dla pielęgniarek                           
i położnych. Domagamy się wdrożenia zapisów gwarantujących wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych na poziomie co najmniej równym w stosunku do  innych przedstawicieli 
zawodów medycznych, dla których wymagane jest wyższe wykształcenie.
Oczekujemy zapisów, które będą uwzględniać posiadane wykształcenie kierunkowe                           
na wszystkich poziomach kształcenia, również inne wyższe mające zastosowanie w ochronie 
zdrowia oraz posiadane umiejętności wynikające z ukończenia szkoleń specjalizacyjnych.
Jednocześnie  apelujemy o wprowadzenie wyraźnego zapisu w treści ustawy, określającego, 
że środki finansowe zagwarantowane pielęgniarkom i położnym w ramach zawartego 
Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym 
Funduszem Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych                       
oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych i określone w zapisach rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z  2015 r. poz 1628) 
na wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2019 i lata następne, są niezależne od uregulowań 
wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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APEL NR 2
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego kosztów organizacji 
i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez 
samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych 
Skierowany do: Ministra Finansów 
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                            
o wprowadzenie zapisów w ustawie o  podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 
U. z 2012 poz. 361), które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego 
środków stanowiących koszt organizacji i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez samorząd zawodowy ze składek 
członkowskich pielęgniarek i położnych.
Uzasadnienie:
W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z przynależnością do niego 
powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej                          
na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 11 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U.                     
z 2011 Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) zgodnie z którym, członkowie samorządu                       
są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską.
Ponadto na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ), ustawodawca nałożył na pielęgniarki          
i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych                            
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Korelatem tego obowiązku jest 
uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek                           
i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych 
warunków wykonywania zawodu. 
Obowiązek pomocy członkom samorządu w zakresie uczestnictwa  w formach dokształcania 
zawodowego wynika z nakazu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 
pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd 
zawodowy realizuje ten obowiązek poprzez wykonanie zadania ustawowego, jakim jest 
prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w warunkach 
prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym w znacznej części ze składek 
członków), przeznaczając jego część na finansowanie szkolenia.
Koszty organizowanych, czy refundowanych szkoleń są pokrywane ze środków organu 
samorządu zawodowego, pochodzących ze składek członkowskich.
Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji 
zawodowych jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych 
zobowiązań w stosunku do organu samorządu zawodowego. Powyższe zasady regulują 
wewnętrzne akty samorządu zawodowego.
Obecnie wartość dofinansowania szkoleń organizowanych, finansowanych czy 
refundowanych uznaje się za opodatkowane i wystawia informacje PIT -8C uczestnikom 
szkoleń.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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APEL NR 3
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: pilnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Skierowany do: Ministra Zdrowia  
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują o pilne 
wprowadzenie regulacji prawnych, które spowodują określenie norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów 
leczniczych na poziomie gwarantującym bezpieczną realizację opieki zdrowotnej 
poprzez określenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 
łóżko w poszczególnych zakresach świadczeń.
Uzasadnienie:
Obecnie obowiązujący sposób wyliczania norm zatrudnienia nie pozwala na właściwe 
zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów a także nie gwarantuje bezpiecznych 
warunków pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego.
Określenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na łóżko                           
w poszczególnych rodzajach świadczeń, powinno być oparte o rzetelne wskazanie 
wykonywanych przez pielęgniarki i położne zadań związanych bezpośrednio z opieką nad 
pacjentem oraz uwzględniać inne konieczne czynności wynikające z powierzonych 
obowiązków, takich jak prowadzenie dokumentacji medycznej.
Właściwe określenie norm zatrudnienia powinno uniemożliwiać pełnienie jednoosobowych 
dyżurów. Brak odpowiedniej ilości personelu w czasie realizacji opieki stanowi zagrożenie 
przeciążenia pracą, obniżenia jakości świadczonych usług, występowanie urazów i zranień                       
u personelu oraz realnie zagraża zdrowiu i życiu pacjentów, doprowadzając do szeregu 
zdarzeń niepożądanych.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk

WNIOSEK NR 1
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie 
grupowej dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek                                  
i Położnych w Elblągu
Skierowany do: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                  
o podjęcie przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych działań mających na celu 
wykupienie polisy grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych członków naszej izby.
Uzasadnienie:
Wykupienie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  polisy grupowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarek i położnych,  obejmującej 
realizację czynności zawodowych podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk w ramach 
kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje pozwoli na zwolnienie ich uczestników                            
z dodatkowych kosztów ponoszonych w ramach kształcenia podyplomowego.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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APEL NR 2
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego kosztów organizacji 
i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez 
samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych 
Skierowany do: Ministra Finansów 
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                            
o wprowadzenie zapisów w ustawie o  podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 
U. z 2012 poz. 361), które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego 
środków stanowiących koszt organizacji i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez samorząd zawodowy ze składek 
członkowskich pielęgniarek i położnych.
Uzasadnienie:
W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z przynależnością do niego 
powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej                          
na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 11 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U.                     
z 2011 Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) zgodnie z którym, członkowie samorządu                       
są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską.
Ponadto na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ), ustawodawca nałożył na pielęgniarki          
i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych                            
w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Korelatem tego obowiązku jest 
uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy okręgowych izb pielęgniarek                           
i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych 
warunków wykonywania zawodu. 
Obowiązek pomocy członkom samorządu w zakresie uczestnictwa  w formach dokształcania 
zawodowego wynika z nakazu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 
pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd 
zawodowy realizuje ten obowiązek poprzez wykonanie zadania ustawowego, jakim jest 
prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w warunkach 
prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym w znacznej części ze składek 
członków), przeznaczając jego część na finansowanie szkolenia.
Koszty organizowanych, czy refundowanych szkoleń są pokrywane ze środków organu 
samorządu zawodowego, pochodzących ze składek członkowskich.
Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji 
zawodowych jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych 
zobowiązań w stosunku do organu samorządu zawodowego. Powyższe zasady regulują 
wewnętrzne akty samorządu zawodowego.
Obecnie wartość dofinansowania szkoleń organizowanych, finansowanych czy 
refundowanych uznaje się za opodatkowane i wystawia informacje PIT -8C uczestnikom 
szkoleń.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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APEL NR 3
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: pilnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Skierowany do: Ministra Zdrowia  
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują o pilne 
wprowadzenie regulacji prawnych, które spowodują określenie norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów 
leczniczych na poziomie gwarantującym bezpieczną realizację opieki zdrowotnej 
poprzez określenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 
łóżko w poszczególnych zakresach świadczeń.
Uzasadnienie:
Obecnie obowiązujący sposób wyliczania norm zatrudnienia nie pozwala na właściwe 
zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów a także nie gwarantuje bezpiecznych 
warunków pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego.
Określenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na łóżko                           
w poszczególnych rodzajach świadczeń, powinno być oparte o rzetelne wskazanie 
wykonywanych przez pielęgniarki i położne zadań związanych bezpośrednio z opieką nad 
pacjentem oraz uwzględniać inne konieczne czynności wynikające z powierzonych 
obowiązków, takich jak prowadzenie dokumentacji medycznej.
Właściwe określenie norm zatrudnienia powinno uniemożliwiać pełnienie jednoosobowych 
dyżurów. Brak odpowiedniej ilości personelu w czasie realizacji opieki stanowi zagrożenie 
przeciążenia pracą, obniżenia jakości świadczonych usług, występowanie urazów i zranień                       
u personelu oraz realnie zagraża zdrowiu i życiu pacjentów, doprowadzając do szeregu 
zdarzeń niepożądanych.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk

WNIOSEK NR 1
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU
z dnia 17 marca 2018 roku

w sprawie: zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie 
grupowej dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek                                  
i Położnych w Elblągu
Skierowany do: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
Delegaci XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                  
o podjęcie przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych działań mających na celu 
wykupienie polisy grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych członków naszej izby.
Uzasadnienie:
Wykupienie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  polisy grupowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarek i położnych,  obejmującej 
realizację czynności zawodowych podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk w ramach 
kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje pozwoli na zwolnienie ich uczestników                            
z dodatkowych kosztów ponoszonych w ramach kształcenia podyplomowego.
Sekretarz Zjazdu                                             Przewodnicząca Zjazdu 
Zofia Kasprowicz                                          Elżbieta Winiarczyk
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielegniarek i Położnych
na Apel nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
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Działania podjęte przez ORPiP w Elblągu w celu realizacji Wniosku Nr 1

XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, realizując Wniosek Nr 1 XXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. , uchwałą 
Nr 203/VII/18 postanowiła wykupić dodatkowe dobrowolne grupowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez 
pielęgniarki i położne, aktywne zawodowo, zrzeszone w OIPiP w Elblągu. Umowę 
ubezpieczenia zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A. z siedzibą 
w Gdańsku. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce                     
w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas 
praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów                  
i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody:

• Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych
• Wynikłe z rażącego niedbalstwa
• Podczas udzielania pierwszej pomocy
• Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta.

Sumą gwarancyjną jest równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia.
Przypominam jednak, że ubezpieczenie to nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
W razie konieczności uzyskania indywidualnego certyfikatu grupowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez 
Pielegniarki i Położne prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek                             
i Położnych w Elblągu.
 

Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

 
Komunikat w sprawie PIT-8C

W dniu 7 lutego 2018 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wystąpiła do 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej 
w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom 
OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla 
każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. 11 maja 2018r. Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w tej sprawie. Z treści jej wynika, że 
uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym z środków własnych, 
organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, 
organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź w części 
przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych nie ciążą obowiązki sporządzania dla każdego 
uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz 
o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
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W związku z powyższym informujemy, że pielęgniarki i położne po otrzymaniu 
dofinansowania do kształcenia podyplomowego są zwolnione z opodatkowania i nie 
otrzymają począwszy od roku 2018 PIT-C.

Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP
Kalendarium

3300..0011..22001188 rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały:

− Nr 165P/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki 
z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

− Nr 166P/VII/18 w sprawie wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów 
prawa podatkowego,

− Nr 167P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu.

1133..0022..22001188 rr.. W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie robocze Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Przeprowadzono również kontrolę działalności finansowo 
gospodarczej jednostki za okres IV kwartału 2017 r.

1144..0022..22001188 rr.. W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie oddziału NFZ                              
w Olsztynie, w którym uczestniczyli: Dyrektor NFZ Andrzej Zakrzewski, 
Przewodnicząca  OIPiP w Olsztynie Maria Danielewicz oraz Przewodnicząca 
OIPiP w Elblągu Halina Nowik. Tematem rozmów były problemy związane 
z opiniowaniem przez samorząd zawodowy sposobu podziału środków 
finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz 
wypłat wzrostu wynagrodzeń zgodnego z ustalonym podziałem

1144..0022..22001188 rr.. Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W trakcie posiedzenia  rozpatrzono                 
13 wniosków o częściową refunację kosztów kształcenia podyplomowego.

2200..0022..22001188 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały:

− Nr 193/VII/18 w sprawie zwołania XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu,

− Nr 194/VII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017

− Nr 195/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do prac w komisji konkursowej na stanowisko 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

− Nr 196/VII/18 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez 
ORPiP w Elblągu,
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− Nr 197/VII/18 w sprawie aneksowania umowy cywilnoprawnej 
ze Specjalistą ds. Szkoleń,

− Nr 198/VII/18 w sprawie udziału przedstawicieli ORPiP w Elblągu 
w uroczystości beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

2255..0022..22001188 rr Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych –                             
we współpracy z UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera                                     
w Budgoszczy. Kurs dofinansowany ze środków unijnych. W kursie uczestniczyło 
28 osób.

0055..0033..22001188 rr.. Panie: Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP, Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP 
oraz Regina Zimnoch ORzOZ uczestniczyły w konferencji pt. Tajemnica 
medyczna. Praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów.  

0055--0066..0033..
22001188 rr..

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez NSPiP pt. Wybrane prawne aspekty 
postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

0099..0033..22001188 rr.. Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
cz.I”. Kurs zorganizowano we współpracy z UMK Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Kurs dofinansowany ze środków unijnych. 
W kursie uczestniczyło 20 osób.

1177..0033..22001188rr.. Odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
1177..0033..22001188rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  

W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały:
− 168P/VII/18 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, 
organizowanego przez Centrum Kształcenia „MEDYK”

− Nr 169-170P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 171P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 172-173P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu.
1177..0033..22001188rr.. Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           

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

2200..0033..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu Konwentu 
Przewodniczących Okręgowych Rad.

2211--2222..0033..
22001188 rr..

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

2255..0033..22001188 rr.. Rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki dla pielęgniarek. Specjalizację zorganizowano we współpracy 
z Fundacją Przemijanie z siedzibą w Opolu.

1100..0044..22001188 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połoznych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały:

− Nr 199/VII/18 w sprawie  wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 200/VII/18 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej 
z zakresu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych,

− Nr 201/VII/18  w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu,
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− Nr 202/VII/18 w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
− Nr 203/VII/18 w sprawie ubezpieczenia grupowego odpowiedzialności 

cywilnej pielęgniarek i położnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu,

− Nr 204/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 205/VII/18 w sprawie  wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 206/VII/18 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła
II w Elblągu,

− Nr 207/VII/18 w sprawie nadania wyróżnień dla członków samorządu 
pielęgniarek i położnych.

1111..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 
Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pancjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. 
rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”.

2200..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w XVII Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2200..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w Dyplomatorium Absolewntów 
Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu.

2200..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik wraz z przedstawicielami organu 
ORzOZ uczestniczyli w konferencji pt. Zadania kadry kierowniczej                                     
w eliminowaniu zagrożeń w pracy pielęgniarek i położnych. Rola pielęgniarek 
i położnych w respektowaniu praw pacjenta i eliminowaniu zdarzeń 
niepożądanych.

2233..0044..22001188 rr.. Odbyło się posiedzenie robocze Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu.
2244..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 

konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
we Fromborku.

2244..0044..22001188 rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały:

− Nr 174P/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki
z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

− Nr 175-184P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 185P/VII/18 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego 
Wywiad i badanie fizykalne, organizowanego przez Centrum Kształcenia 
„MEDYK”,

− Nr 186-187P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 188-190P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 191P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia.
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− Nr 197/VII/18 w sprawie aneksowania umowy cywilnoprawnej 
ze Specjalistą ds. Szkoleń,

− Nr 198/VII/18 w sprawie udziału przedstawicieli ORPiP w Elblągu 
w uroczystości beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

2255..0022..22001188 rr Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych –                             
we współpracy z UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera                                     
w Budgoszczy. Kurs dofinansowany ze środków unijnych. W kursie uczestniczyło 
28 osób.

0055..0033..22001188 rr.. Panie: Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP, Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP 
oraz Regina Zimnoch ORzOZ uczestniczyły w konferencji pt. Tajemnica 
medyczna. Praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów.  

0055--0066..0033..
22001188 rr..

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez NSPiP pt. Wybrane prawne aspekty 
postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

0099..0033..22001188 rr.. Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
cz.I”. Kurs zorganizowano we współpracy z UMK Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Kurs dofinansowany ze środków unijnych. 
W kursie uczestniczyło 20 osób.

1177..0033..22001188rr.. Odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
1177..0033..22001188rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                  

W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały:
− 168P/VII/18 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, 
organizowanego przez Centrum Kształcenia „MEDYK”

− Nr 169-170P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 171P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 172-173P/VII/18 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu.
1177..0033..22001188rr.. Pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej odbyło się posiedzenie Komisji                           

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

2200..0033..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu Konwentu 
Przewodniczących Okręgowych Rad.

2211--2222..0033..
22001188 rr..

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

2255..0033..22001188 rr.. Rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki dla pielęgniarek. Specjalizację zorganizowano we współpracy 
z Fundacją Przemijanie z siedzibą w Opolu.

1100..0044..22001188 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połoznych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały:

− Nr 199/VII/18 w sprawie  wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 200/VII/18 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej 
z zakresu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych,

− Nr 201/VII/18  w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu,
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− Nr 202/VII/18 w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
− Nr 203/VII/18 w sprawie ubezpieczenia grupowego odpowiedzialności 

cywilnej pielęgniarek i położnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu,

− Nr 204/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 205/VII/18 w sprawie  wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 206/VII/18 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła
II w Elblągu,

− Nr 207/VII/18 w sprawie nadania wyróżnień dla członków samorządu 
pielęgniarek i położnych.

1111..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 
Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pancjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. 
rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”.

2200..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w XVII Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2200..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w Dyplomatorium Absolewntów 
Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu.

2200..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik wraz z przedstawicielami organu 
ORzOZ uczestniczyli w konferencji pt. Zadania kadry kierowniczej                                     
w eliminowaniu zagrożeń w pracy pielęgniarek i położnych. Rola pielęgniarek 
i położnych w respektowaniu praw pacjenta i eliminowaniu zdarzeń 
niepożądanych.

2233..0044..22001188 rr.. Odbyło się posiedzenie robocze Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu.
2244..0044..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 

konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
we Fromborku.

2244..0044..22001188 rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały:

− Nr 174P/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki
z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

− Nr 175-184P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 185P/VII/18 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego 
Wywiad i badanie fizykalne, organizowanego przez Centrum Kształcenia 
„MEDYK”,

− Nr 186-187P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do 
udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego,

− Nr 188-190P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 191P/VII/18 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia.
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2255..0044..22001188 rr.. Zakończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla
pielęgniarek i położnych Kurs organizowany był we współpracy z Wyższą Szkołą 
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Kurs ukończyło 30 osób.

2277..0044..22001188 rr.. Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji                           
ds. Socjalno-Bytowych. W trakcie posiedzenia rozpatrzono 4 podania o zapomogę 
losową. Komisja przyznała wsparcie finansowe na ogólną kwotę 6.000 zł.

2277..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w obchodach jubileuszu 80 lecia 
prof.dr Zdzisława Dubielli Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu.

2288..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w uroczystości beatyfikacji 
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

1100..0055..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

1111..0055..22001188 rr.. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Hotelu „Elbląg” 
w Elblągu zorganizowano uroczysty obiad dla pielęgniarek i położnych 
obchodzących w 2018 r. jubileusz 30 lecia pracy zawodowej.

1144..0055..22001188 rr.. Odbyła się organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu konferencja 
naukowo-szkoleniowa pt.” Etyczny wymiar zarządzania w pielęgniarstwie”.

1155..0055..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 
konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego                               
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II 
w Elblągu

1166..0055..22001188 rr.. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę działalności 
finansowo-gospodarczej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za 
okres I kwartału 2018 r.

1188..0055..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 
konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

2222..0055..22001188 rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały:

− Nr 192P/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniark
i z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

− Nr 193-203P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 204-205 i 208P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego,

− Nr 206-207P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych.
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WYDARZENIA

Notatka ze spotkania z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie oddziału NFZ w Olsztynie, 
w którym uczestniczyli: Dyrektor NFZ Andrzej Zakrzewski, Przewodnicząca  OIPiP 
w Olsztynie Maria Danielewicz oraz Przewodnicząca OIPiP w Elblągu Halina Nowik.
Tematem rozmów były problemy związane z opiniowaniem przez samorząd zawodowy sposobu 
podziału środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
oraz wypłat wzrostu wynagrodzeń zgodnego z ustalonym podziałem.
Przewodniczące OIPiP przekazały Dyrektorowi informację o napływających do nich sygnałach od 
pielęgniarek i położnych, zwłaszcza realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, o występujących nieprawidłowościach w realizacji wypłat należnego wzrostu 
wynagrodzeń. 
Efektem ustaleń zawartych pomiędzy przedstawicielami samorządu, a Dyrektorem NFZ  jest 
komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zamieszczony na stronie operatora SZOI 
w dniu 21 lutego 2018r., zawierający informację o sposobie prawidłowego podziału wyliczania 
należnych kwot, opiniowania oraz konieczności  przekazywania 100%  wskazanych środków 
wyłącznie na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. W załączeniu  przedstawiamy pełną 
treść komunikatu.
W trakcie spotkania omówiono również prawidłowy, terminowy sposób wydawania opinii 
w zakresie sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń, konieczność składania stosownych
opinii i oświadczeń w oddziałach NFZ przez świadczeniodawców w okresach zgodnych z zapisami 
obowiązującego rozporządzenia MZ
Poruszono problem uznawania kwalifikacji osób zgłaszanych do realizacji świadczeń 
w zakresie pielęgniarki szkolnej oraz ograniczeń wynikających z różnicy kompetencji zawodowych 
pielęgniarek, położnych i higienistek szkolnych. Zwrócono uwagę na pojawiające się w Polsce 
przypadki organizowania „kursów higienistek szkolnych”, które nie spełniają obowiązujących 
wymogów kształcenia w tym zawodzie, a mogą błędnie sugerować, że osoby legitymujące się 
takim zaświadczeniem posiadają kwalifikacje do realizacji zadań pielęgniarki szkolnej. 

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu
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2255..0044..22001188 rr.. Zakończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla
pielęgniarek i położnych Kurs organizowany był we współpracy z Wyższą Szkołą 
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Kurs ukończyło 30 osób.

2277..0044..22001188 rr.. Pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc odbyło się posiedzenie Komisji                           
ds. Socjalno-Bytowych. W trakcie posiedzenia rozpatrzono 4 podania o zapomogę 
losową. Komisja przyznała wsparcie finansowe na ogólną kwotę 6.000 zł.

2277..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w obchodach jubileuszu 80 lecia 
prof.dr Zdzisława Dubielli Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu.

2288..0044..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP w Elblągu uczestniczyli w uroczystości beatyfikacji 
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

1100..0055..22001188 rr.. Przedstawiciele ORPiP uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

1111..0055..22001188 rr.. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Hotelu „Elbląg” 
w Elblągu zorganizowano uroczysty obiad dla pielęgniarek i położnych 
obchodzących w 2018 r. jubileusz 30 lecia pracy zawodowej.

1144..0055..22001188 rr.. Odbyła się organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu konferencja 
naukowo-szkoleniowa pt.” Etyczny wymiar zarządzania w pielęgniarstwie”.

1155..0055..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 
konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego                               
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II 
w Elblągu

1166..0055..22001188 rr.. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę działalności 
finansowo-gospodarczej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za 
okres I kwartału 2018 r.

1188..0055..22001188 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu komisji 
konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

2222..0055..22001188 rr.. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.                    
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały:

− Nr 192P/VII/18 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniark
i z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

− Nr 193-203P/VII/18 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Elblągu,

− Nr 204-205 i 208P/VII/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia 
podyplomowego,

− Nr 206-207P/VII/18 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych.
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WYDARZENIA

Notatka ze spotkania z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie oddziału NFZ w Olsztynie, 
w którym uczestniczyli: Dyrektor NFZ Andrzej Zakrzewski, Przewodnicząca  OIPiP 
w Olsztynie Maria Danielewicz oraz Przewodnicząca OIPiP w Elblągu Halina Nowik.
Tematem rozmów były problemy związane z opiniowaniem przez samorząd zawodowy sposobu 
podziału środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
oraz wypłat wzrostu wynagrodzeń zgodnego z ustalonym podziałem.
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Komunikat operatora SZOI

W związku z docierającymi do Oddziału sygnałami świadczącymi o braku pełnej informacji 
o obowiązkach świadczeniodawców POZ wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie pragnie zwrócić Państwa uwagę na 
następujące kwestie związane z realizacją podwyżek dla pielęgniarek POZ, położnych POZ 
oraz pielęgniarek/higienistek szkolnych:

• Kwota podwyżki w wymienionych zakresach świadczeń, z uwagi na jej powiązanie ze 
stawką kapitacyjną, jest zmienna. Jest ona zatem co miesiąc wyliczana według 
aktualnego stanu deklaracji i przedstawiana Państwu wraz z szablonem rachunku 
(„sprawozdawczość/żądanie rozliczenia(dla danego miesiąca)/raport zwrotny(dla 
typu żądania ‘DEKL’)/szablony/wzrost finans. świadczeń”).

• W celu potwierdzenia przeznaczenia wskazanych środków na wypłatę podwyżek dla 
pielęgniarek/położnych świadczeniodawcy zobowiązani się do comiesięcznego 
przekazania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi oświadczenia, którego wzór 
stanowi załącznik nr 6 do obowiązującej umowy. Nieprzeznaczenie wskazanych 
środków na podwyżki skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty 
księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej 
w wysokości 5% wartości tych środków (§12 umowy).

Następująca od 1 września każdego kolejnego roku (w latach 2016- 2019) zmiana wysokości 
podwyżki wiąże się z koniecznością dostarczenia do OW NFZ zaakceptowanej przez związki 
zawodowe (działające u świadczeniodawcy) lub okręgową radę pielęgniarek i położnych, 
propozycji podziału środków. W przypadku nieuzyskania akceptacji związków zawodowych 
lub pozytywnej opinii okręgowej rady pielęgniarek i położnych świadczeniodawca 
niezwłocznie dokonuje podziału środków zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 rozporządzenia.
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Relacja z Dyplomatorium Absolwentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu

W dniu 20 kwietnia 2018r w Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów 75 absolwentom kierunku 
pielęgniarstwa I stopnia. W uroczystości wzięły udział 
władze Uczelni oraz zaproszeni goście. Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowały Panie: 
Zofia Kasprowicz Sekretarz Rady oraz Elżbieta Winiarczyk.
Prof. dr  Zdzisław Dubiella, rektor EUH-E w swoim wystąpieniu  zwrócił uwagę, że praca 
pielęgniarki jest zawodem, który wymaga niezwykłej odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. Pielęgniarki będą miały lepsze warunki nauki w EUH-E,  ponieważ  w planach 
jest wybudowanie  Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Główną ideą Centrum będzie 
element kształcenia polegający na wspólnym treningu zespołów medycznych, na wielu 
poziomach i specjalizacjach.
Absolwenci po  otrzymaniu  z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Jana Talara 
dyplomu, przystępowali do czepkowania. Każdy absolwent otrzymał od Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Kodeks Etyki Zawodowej.  Dr Marzena Sobczak przyjęła 
od młodych pielęgniarek i pielęgniarzy przyrzeczenie pielęgniarskie. 
Podniosłej atmosfery dopełnił hymn pielęgniarski wykonany przez chór EUH-E Cantata. 
Po uroczystości nastąpiły życzenia, podziękowania i liczne sesje zdjęciowe.

Życzenia Absolwentom składa Pani Elżbieta Winiarczyk 
Członek ORPiP w Elblągu
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Relacja z uroczystości Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

To co pokazała w swoim życiu Hanna Chrzanowska 
to właśnie walka o Polskę.
(...) Ciągłe szukanie jak można służyć Polsce 
poprzez służbę ludziom potrzebującym opieki, wsparcia 
Abp Marek Jędraszewski

Nabożeństwo odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia                         
w krakowskich Łagiewnikach w dniu 28 kwietnia 2018 r.                                 
Na uroczystości beatyfikacyjnej zebrały się tysiące ludzi, którzy                      
w tym dniu wspólnie chcieli cieszyć się tym świętem. Na ten dzień 
do Krakowa przybyły pielęgniarki i położne z całej Polski. 
Było to bardzo ważne wydarzenie dla naszego środowiska 
zawodowego. Wniesione sztandary licznych izb pielęgniarskich oraz 

stowarzyszeń i towarzystw zrzeszających polskie pielęgniarki zdobiły sanktuarium                                
i podkreślały wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Wśród obecnych, nie zabrakło 
przedstawicieli z elbląskiej Izby. Okręgowa Rada oddelegowała do udziału w uroczystościach 
trzech członków: Halinę Nowik, Bożenę Lewandowską, Zytę Kemską.
Msza św. sprawowana była po łacinie z elementami języka polskiego. Na początku liturgii,
arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił się do księdza kardynała z prośbą o beatyfikację. 
Następnie postulator procesu ks. Mieczysław Niepsuj przedstawił biografię Służebnicy Bożej 
Hanny Chrzanowskiej, a legat papieski odczytał list apostolski, w którym papież Franciszek 
ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną. 

Odsłonięto obraz błogosławionej Hanny Chrzanowskiej i wprowadzono procesję                       
z relikwiami przy wtórze inwokacji do błogosławionej: „ Błogosławiona Hanno Chrzanowska 
odkrywająca Boga w człowieku, módl się za nami”. 
W homilii, kard. Amato zwrócił uwagę na wyjątkowe cechy charakteru błogosławionej, które 
swój pełny wymiar zyskały dopiero wtedy, kiedy Hanna spotkała na swojej drodze Chrystusa.
„W osobie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45. rocznicę jej narodzin dla 
nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia, które na wzór Jezusa 
Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską 
chorych, cierpiących i słabych.” - mówił kard. Angelo Amato.

Na zakończenie Eucharystii abp Marek Jędraszewski wygłosił podziękowanie, które 
skierował w pierwszej kolejności do Boga za świadectwo życia Hanny Chrzanowskiej,                             
a następnie do Ojca św. Franciszka za zgodę na ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót 
krakowskiej pielęgniarki oraz kardynała Angelo Amato, prefekta watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, za ogłoszenie Hanny Chrzanowskiej błogosławioną.

W  dniu 4 kwietnia 2018 r.  w kościele św. Mikołaja w Krakowie odbyło się uroczyste 
przeniesienie doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej                   
z podziemi świątyni do kaplicy przeznaczonej dla uczczenia przyszłej Błogosławionej. 
Złożono je w alabastrowym sarkofagu, który jest darem polskich pielęgniarek                                      
i położonych. Na wieku sarkofagu umieszczono napis: "Błogosławiona Hanna Chrzanowska, 
pielęgniarka", a na korpusie - krzyż oraz daty urodzin i śmierci Sługi Bożej. Do czasu
beatyfikacji – był on zasłonięty. Po uroczystości beatyfikacyjnej, od dnia  28 kwietnia 2018 r  
wierni mogą  się tam modlić przy relikwiach  Błogosławionej. Na bocznej ścianie kaplicy 
zawisł także obraz z wizerunkiem Hanny Chrzanowskiej.
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej
Elbląg, 11 maja 2018 r.

Jak, co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprosiła na uroczysty obiad Koleżanki obchodzące 
jubileusz 30 lecia pracy zawodowej.

Tegoroczny obiad zorganizowano w Hotelu „Elbląg” w Elblągu, na który zaproszono ponad 
80 pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca Pani Halina Nowik złożyła w imieniu 
Okręgowej Rady i swoim własnym serdeczne życzenia sukcesów zawodowych, satysfakcji                    
z wykonywanych zadań oraz pomyśloności w życiu osobistym.

Spotkanie stało się okazją do wspomnień, koleżeńskich rozmów o problemach zawodowych                
i życiu prywatnym. 
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Konferencja naukowo-szkoleniowa

„ETYCZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE”
14 Maja 2018 r.

Relacja z konferencji
W dniu 14.05.2018 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Etyczny wymiar 
zarządzania w pielęgniarstwie” organizowana po raz kolejny przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną                    
w Elblągu we współpracy z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych. Celem konferencji było przybliżenie pielęgniarkom i położnym 
zagadnień dotyczących etyki zawodowej, poruszenie istotnych spraw dotyczących zarówno 
odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, jak i przepisów prawnych regulujących 
wykonywanie praktyki pielęgniarki, położnej oraz wzajemnych relacji między 
pielęgniarkami, położnymi. 
Konferencja zbiegła się w czasie z obchodzonym w maju Dniem Położnej                            
i Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji w imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przewodnicząca Halina Nowik złożyła serdeczne 
życzenia i podziękowania za codzienny trud wszystkim pielęgniarkom i położnym. W dowód 
uznania za pracę na rzecz rozwoju naukowego pielęgniarstwa wręczono wyróżnienie Pani                        
dr Marzenie Sobczak Przewodniczącej Elbląskiego Oddziału Koła PTP. 
Wyrazy uznania za działalność na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa przekazano Paniom, 
które mimo wielu przeciwności, trudności wynikających z zawiłości prawa, braków 
kadrowych, finansowych, z ogromnych powodzeniem, od lat pełnią najwyższe funkcje 
kierownicze w największych podmiotach leczniczych na terenie działania naszej izby. 
Przewodnicząca ORPiP wręczyła, w dowód uznania,  pamiątkowe statuetki:
 Iwonie Chełchowskiej - Prezes Powiatowego Szpitala Sp.z o.o. w Pasłęku,
 Ewie Jussis – Przełożonej SPSPZOZ we Fromborku,
 Janinie Ogińskiej – Przełożonej PCM Sp. z o.o. w Braniewie,
 Arletcie Peplińskiej – Dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego 

św. Jana Pawła II w Elblagu,
 Bożenie Ropelewskiej – Dyrektor ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Elblągu 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podziękowała również Przewodniczącej 
Halinie Nowik za działalność na rzecz  naszego środowiska zawodowego. 
Dyrektorzy szpitali przekazali serdeczne życzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym 
zatrudnionym w podległych podmiotach. 
Szczególne wyróżnienia i podziękowania otrzymały:

− ze Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku  Panie: 
Renata Czartoszewska, Anna Łaskarzewska, Maria Wątorska,

− z Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie Pani:
Barbara Gutowska, Janina Ogińska, Teresa Rokicka,

− z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej we Fromborku Panie:

Barbara Chudzińska, Małgorzata Lemke, Alina Semków,
− ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu Panie:

Krystyna Fiedorowicz, Dorota Kania, Beata Kaźmierczak.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym Paniom. 
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Konferencje rozpoczęto od wystąpienia JM prof. dr Zdzisława Dubielli Rektora EUH-E, który 
poinformował o bardzo ważnym dla rozwoju Uczelni wydarzeniu. EUH-E uzyskała 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na budowę Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej                     
w kwocie 19 mlm zł. Prace nad budowa Centrum rozpoczęły się już na przełomie maja                             
i czerwca br. W dalszej części konferencji poświęconej tematyce etyki zarządzania 
w pielęgniarstwie kolejno swoje wykłady wygłosiły: dr Grażyna ROGALA-PAWELCZYK –
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  - „Etyka 
zarządzania, czy zarządzanie etyką w pracy kierowniczejkadry pielęgniarskiej”, dr Agnieszka 
KOWALSKA – „Samodzielne wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych przez pielęgniarki i położne – wybrane zagadnienia”,
mgr Małgorzata MOCZULSKA – „Skuteczna kadra zarządzająca w ochronie zdrowia
– etyka i psychologia”.

                    

                         Podziękowania dla sponsora konferencji Firmy
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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 rodzinnego dla pielęgniarek
2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki dla pielęgniarek
3) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek 

i położnych
4) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego                       

u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych
5) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek                            

i położnych
6) kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek
7) kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

Ze względów organizacyjnych Dział Szkoleń prosi osoby zainteresowane kursami 
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. 

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

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 ze 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.

27 

 

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 ze 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 jest pod adresem: 
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf )

Specjalista ds. szkoleń
mgr Magdalena Budziszewska
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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 jest pod adresem: 
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf )

Specjalista ds. szkoleń
mgr Magdalena Budziszewska
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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

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
20 -lecie pracy zawodowej

Edyta Głotkowska, Elżbieta Nowek, Agnieszka Wiśniewska, 
Magda Gasperska, Monika Sparzak 

25 – lecie pracy zawodowej
Beata Dordzik, Jolanta Nowoszyńska, Katarzyna  Topolewska,

Anna Połaska, Jolanta Murawska, Izabela Myśliwiec, 
Małgorzata Pitołaj, Beata Kozaczyk, Martyna Szymko, 

Wioletta Stefanowicz, Anna Nowak-Brzozowska, Agnieszka Bałabańska, 
Dorota Borek, Małgorzata Nejdrowska, Marzena Wiśniewska, 

Anita Procyk, Żanetta Kraszewska, Marta Witkowska, 
Izabela Pawelczyk, Teresa Bogdanowicz, Beata Grzelak, 

Mariola Lewandowska, Dorota Maciorowska, Krystyna Pruszak, 
Kazimiera Stachewicz, Anna Klach, Joanna Czerniewicz, 

Agnieszka Kulik, Anetta Łukawska 
30 – lecie pracy zawodowej

Anna Drozdowska, Iwona Tomczyk, Grażyna Zawidzka, 
Małgorzata Piwowarska, Alina Rolka, Anna Taraszkiewicz, 

Elżbieta Piekarczyk, Małgorzata Siwko, Ewa Borys, 
Elżbieta Butkiewicz, Elżbieta Czerwińska, Irena Czuba, 

Anna Domaszewicz, Jolanta Gołębiowska, Edyta Kiraga, 
Marzena Konkel, Wiesława Koterwa, Mirosława Krakowiak, 

Ewa Kwilińska, Irena Lewandowska, Barbara Małolepsza, 
Celina Oszmaniec, Anna Oziewicz, Renata Radecka, 

Dorota Siemianowska, Marzena Sikorska, Aldona Skalińska, 
Lidia Smyk, Iwona Sułkowska, Dorota Wernicka, 

Beata Wińska, Danuta Zienkiewicz, Wiesława Żepecka, 
Ewa Żmuda, Anna Czechowska, Aleksandra Ochab, 

Renata Trzcińska, Irena Sabiło, Beata Bryk, 
Brygida Mamrot, Marzena Matlewska, Danuta Pękala, 

Grażyna Rudomina, Halina Białkowska, Beata Pierwienis, 
Bożena Ropelewska, Regina Tworkowska, Dorota Dobrowolska, 

Beata Kortyka, Beata Mackiewicz, Anna Maczuga, 
Danuta Pleszkun, Beata Sieńska, Wioletta Kaczor, 

Stanisława Gosk, Marzena Tarwacka, Dorota Śpiewak, 
Anna Jaroszuk, Wiesława Matuszkiewicz, Irena Malecka,

Małgorzata Kurek, Barbara Brzozowska, 
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35 – lecie pracy zawodowej
Lucyna Świątek, Lucyna Lewandowska, Marzenna Kotlewska,

Danuta Kimsa, Bożena Znarowska, Małgorzata Cieplińska, 
Elżbieta Bożek, Lidia Kasprzykowska, Beata Chyła, 

Krystyna Jabłońska, Hanna Łastowska, Lilia Przerwa, 
Barbara Pietruczuk, Jolanta Grandicka, Bożena Wasilczyk, 

Małgorzata Maciejkowicz, Barbara Tarnowska, Małgorzata Miedzińska, 
Anna Baranowska, Małgorzata Rzepczyńska, Iwona Gliwińska, 

Zbysława Stefanowicz, Anna Jaroszuk, Barbara Danowska, 
Dorota Studzińska, Alicja Zacharewicz, 

40 – lecie pracy zawodowej
Małgorzata Fluks, Krystyna Mielczarek 

Przychodnia Rodzinna ID-MED w Braniewie
Małgorzata Czapla – 35 lat pracy

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Anna Gzowska – 35 lat pracy

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
30 – lecie pracy zawodowej

Bożena Choruży, Beata Pocałujko
35 – lecie pracy zawodowej

Katarzyna Dawidek, Olga Nisiewicz 
40 – lecie pracy zawodowej

Bożena Garus, Janina Ogińska, Leokadia Pińkowska,
Mirosława Wnorowska

Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA” Łaszkiewicz i Partnerzy w Elblągu
Bożena Kozłowska – 40 lat pracy               

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
20 – lecie pracy zawodowej

Małgorzata Charytoniuk, Sylwia Justyńska, Elżbieta Rekuć,
Beata Szmigielska, Kamila Świątek, Marta Zimińska 

25 – lecie pracy zawodowej
Rozalia Stępień, Renata Chorostowska, Wioletta Mielniczek, 

Joanna Pawłowska, Małgorzata Siwek, Regina Zimnoch
30 – lecie pracy zawodowej

Marzena Łykowska, Elżbieta Dmitrzak, Wiesława Duszkiewicz 
Tatiana Kasprzyk, Anna Podlaska, Anna Wędrowska 

35 – lecie pracy zawodowej
Małgorzata Czugała, Iwona Firlej, Grażyna Gajewska,
Ewa Gizińska, Joanna Jażdżewska, Anna Malinowska,
Iwona Naciuk, Renata Nadarzewska, Alina Sadłucka,

Krystyna Siwicka, Barbara Sobolewska, Małgorzata Sosnowska,
Małgorzata Stryjewska, Renata Sznajder, Małgorzata Szremke,

Ewa Wąsowska, Alicja Wieczorek, Grażyna Wojtasik 
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40 – lecie pracy zawodowej
Regina Łukaszuk, Zofia Cabaj, Danuta Graszek,

Krystyna Jaskułowska-Budzyńska, Henryka Konarzewska,
Alicja Lasota, Elżbieta Maj, Barbara Nowosad,

Jadwiga Romanowska, Maria Rożniecka, Julianna Węglewska,
Krystyna Wojciechowska 

45 – lecie pracy zawodowej
Maria Rutkowska 

SNZPOZ Przychodnia „ZATORZE” w Elblągu
Henryka Harasimczuk – 40 lat pracy

Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.
30 – lecie pracy zawodowej

Iwona Chełchowska, Mariola Lipska 
35 – lecie pracy zawodowej

Henryka Misiułajtis, Barbara Niedźwiedzka, Grażyna Jaskot
40 – lecie pracy zawodowej

Barbara Silko 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie
Beata Szmigielska – 20 lat pracy

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

35 – lecie pracy zawodowej
Agnieszka Górzkowska 

40 – lecie pracy zawodowej
Bożena Konarzewska 

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu
Małgorzata Wydymus – 35 lat pracy

Elbląskie Centrum Diabetologii
Cylkowscy – Lekarska Spółka Partnerska w Elblągu

Dorota Arsenowicz – 30 lat pracy

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej i Chorób Układu Krążenia w Elblągu
Elżbieta Milewska – 30 lat pracy

„KARDIOMED Janczewski, Kociałkowski, Ostrowski, Podjacka, Reszka, 
Skowroński, Wójcik Lekarze – Spółka Partnerska” w Elblągu

35 – lecie pracy zawodowej
Mariola Bąkowska, Małgorzata Maciejkowicz 

B. BRAUN AVITUM POLAND SZPITAL „EL-VITA” w Elblągu
25 – lecie pracy zawodowej

Magdalena Adamowicz 
30 – lecie pracy zawodowej

Joanna Bielecka 
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35 – lecie pracy zawodowej
Jadwiga Kierszka, Małgorzata Kozłowska 

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku

20 – lecie pracy zawodowej
Anna Czupajło. Joanna Gadaj,Małgorzata Rogalska 

25 – lecie pracy zawodowej
Joanna Smusz, Beata Kaczan 
30 – lecie pracy zawodowej

Anna Czarnota
35 – lecie pracy zawodowej

Mariola Krasińska, Irena Sidorowicz 

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu
Barbara Dembińska – 40 lat pracy

Indywidualna Praktyka Położnicza w Braniewie
Joanna Mendalka – 30 lat pracy  

PPL „SZKOL-MED”  Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy Spółka Jawna                            
w Elblągu

30 – lecie pracy zawodowej
Wioletta Bańkowska 

40 – lecie pracy zawodowej
Elżbieta Neumann, Hanna Rutkowska, Krystyna Skolimowska

45 – lecie pracy zawodowej
Teresa Fabisiak - 45 lat pracy
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40 – lecie pracy zawodowej
Regina Łukaszuk, Zofia Cabaj, Danuta Graszek,

Krystyna Jaskułowska-Budzyńska, Henryka Konarzewska,
Alicja Lasota, Elżbieta Maj, Barbara Nowosad,

Jadwiga Romanowska, Maria Rożniecka, Julianna Węglewska,
Krystyna Wojciechowska 

45 – lecie pracy zawodowej
Maria Rutkowska 

SNZPOZ Przychodnia „ZATORZE” w Elblągu
Henryka Harasimczuk – 40 lat pracy

Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.
30 – lecie pracy zawodowej

Iwona Chełchowska, Mariola Lipska 
35 – lecie pracy zawodowej

Henryka Misiułajtis, Barbara Niedźwiedzka, Grażyna Jaskot
40 – lecie pracy zawodowej

Barbara Silko 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie
Beata Szmigielska – 20 lat pracy

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

35 – lecie pracy zawodowej
Agnieszka Górzkowska 

40 – lecie pracy zawodowej
Bożena Konarzewska 

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu
Małgorzata Wydymus – 35 lat pracy

Elbląskie Centrum Diabetologii
Cylkowscy – Lekarska Spółka Partnerska w Elblągu

Dorota Arsenowicz – 30 lat pracy

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej i Chorób Układu Krążenia w Elblągu
Elżbieta Milewska – 30 lat pracy

„KARDIOMED Janczewski, Kociałkowski, Ostrowski, Podjacka, Reszka, 
Skowroński, Wójcik Lekarze – Spółka Partnerska” w Elblągu

35 – lecie pracy zawodowej
Mariola Bąkowska, Małgorzata Maciejkowicz 

B. BRAUN AVITUM POLAND SZPITAL „EL-VITA” w Elblągu
25 – lecie pracy zawodowej

Magdalena Adamowicz 
30 – lecie pracy zawodowej

Joanna Bielecka 
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35 – lecie pracy zawodowej
Jadwiga Kierszka, Małgorzata Kozłowska 

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku

20 – lecie pracy zawodowej
Anna Czupajło. Joanna Gadaj,Małgorzata Rogalska 

25 – lecie pracy zawodowej
Joanna Smusz, Beata Kaczan 
30 – lecie pracy zawodowej

Anna Czarnota
35 – lecie pracy zawodowej

Mariola Krasińska, Irena Sidorowicz 

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu
Barbara Dembińska – 40 lat pracy

Indywidualna Praktyka Położnicza w Braniewie
Joanna Mendalka – 30 lat pracy  

PPL „SZKOL-MED”  Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy Spółka Jawna                            
w Elblągu

30 – lecie pracy zawodowej
Wioletta Bańkowska 

40 – lecie pracy zawodowej
Elżbieta Neumann, Hanna Rutkowska, Krystyna Skolimowska

45 – lecie pracy zawodowej
Teresa Fabisiak - 45 lat pracy
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PRAWO
Dz.U. z 2018 r. Poz. 916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia25 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być 
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu 
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących 
życie

Dz.U. z 2018 r. Poz.753 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.                     
w sprawie recept

Dz.U. z 2018 r. Poz.742 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Dz.U. z 2018 r. Poz.697 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw                                   
w związku z wprowadzeniem e-recepty

Dz.U. z 2018 r. Poz. 657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej

Dz.U. z 2018 r. Poz.469 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
priorytetów zdrowotnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 385 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 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. 299 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.                        
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez 
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać 
skierowania pielęgniarki i położne

Dz.U. z 2018 r. Poz. 281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie
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Z PRAC NIPiP

Stanowisko nr 16
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie kontynuacji wzrostu wynagrodzeń wynikającego z rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów                          
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, od dnia 1.09.2019 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że kwoty wzrostów (zwiększeń) 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) powinny 
zostać włączone do kwot wynagrodzeń każdej pielęgniarki i położnej.
Włączenie takie nie może mieć miejsca w formie kolejnego dodatku do wynagrodzenia, a tym 
bardziej dodatku przyznanego na czas określony, a wyłącznie poprzez odpowiednie 
zwiększenie kwot wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych od tego wynagrodzenia 
otrzymywanych przez pielęgniarki i położne.
Powyższe powinno uwzględniać wszystkie formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki                 
i położne:

• w przypadku umowy o pracę: zwiększone odpowiednio powinno zostać 
wynagrodzenie,

• w przypadku umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej zwiększone 
odpowiednio powinny zostać kwoty płatności za udzielone świadczenie zdrowotne 
(stawka kapitacyjna albo wycena osobodnia),

oraz wszystkie zakresy świadczeń zdrowotnych.
Wyłącznie takie zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – w opinii Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych – będzie stanowiło realizację postanowień porozumienia 
zawartego w Warszawie w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz 
Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, jak również przepisów 
powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                                                                    Zofia Małas
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PRAWO
Dz.U. z 2018 r. Poz. 916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia25 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być 
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu 
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących 
życie

Dz.U. z 2018 r. Poz.753 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.                     
w sprawie recept

Dz.U. z 2018 r. Poz.742 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Dz.U. z 2018 r. Poz.697 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw                                   
w związku z wprowadzeniem e-recepty

Dz.U. z 2018 r. Poz. 657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej

Dz.U. z 2018 r. Poz.469 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
priorytetów zdrowotnych

Dz.U. z 2018 r. Poz. 385 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 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. 299 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.                        
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez 
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać 
skierowania pielęgniarki i położne

Dz.U. z 2018 r. Poz. 281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie
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Z PRAC NIPiP

Stanowisko nr 16
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie kontynuacji wzrostu wynagrodzeń wynikającego z rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów                          
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, od dnia 1.09.2019 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że kwoty wzrostów (zwiększeń) 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) powinny 
zostać włączone do kwot wynagrodzeń każdej pielęgniarki i położnej.
Włączenie takie nie może mieć miejsca w formie kolejnego dodatku do wynagrodzenia, a tym 
bardziej dodatku przyznanego na czas określony, a wyłącznie poprzez odpowiednie 
zwiększenie kwot wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych od tego wynagrodzenia 
otrzymywanych przez pielęgniarki i położne.
Powyższe powinno uwzględniać wszystkie formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki                 
i położne:

• w przypadku umowy o pracę: zwiększone odpowiednio powinno zostać 
wynagrodzenie,

• w przypadku umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej zwiększone 
odpowiednio powinny zostać kwoty płatności za udzielone świadczenie zdrowotne 
(stawka kapitacyjna albo wycena osobodnia),

oraz wszystkie zakresy świadczeń zdrowotnych.
Wyłącznie takie zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – w opinii Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych – będzie stanowiło realizację postanowień porozumienia 
zawartego w Warszawie w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz 
Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, jak również przepisów 
powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                                                                    Zofia Małas
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Stanowisko Nr 14
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

zatrudnionych w podmiotach leczniczych przedstawionego jako materiał roboczy dla
Zespołu problemowego do spraw usług publicznych

W odniesieniu do projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), mających na celu 
wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących w sposób kompleksowy kwestie 
wynagrodzeń w ochronie zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
podkreśla, że ww. propozycje nadal nie uwzględniają podstawowych postulatów środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych.
W związku z tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych przypomina, że wielokrotnie 
podkreślał konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w zakresie sposobu 
określenia w załączniku do tejże ustawy grup pielęgniarek i położnych oraz przypisanych tym 
grupom wysokości tzw. współczynnika pracy.
Opracowane propozycje zmian przewidują uwzględnienie wyłącznie jednego postulatu 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a mianowicie nowy sposób wyodrębnienia 
dla potrzeb określenia wysokości współczynnika pracy trzech grup pielęgniarek i położnych: 
1) pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
ze specjalizacją; 2) pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka lub położna                
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; 3) pielęgniarka albo położna, 
bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i bez specjalizacji.
Propozycja ta, w konsekwencji, tylko częściowo realizuje oczekiwanie samorządu w zakresie 
wprowadzenia ustawowego mechanizmu premiowania– w postaci wyższego współczynnika 
pracy – posiadania wyższego wykształcenia (tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa albo 
magistra położnictwa) lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.
Projekt nie likwiduje zatem samej istoty problemu, to jest krzywdzącego dla pielęgniarek i 
położnych brzmienia obowiązującej ustawy. Ustawa ta nadal traktuje w nierówny sposób 
osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz osoby wykonujące inne zawody 
medyczne. Przykładem jest określenie odmiennych kryteriów wykształcenia dla 
przedstawicieli różnych grup zawodowych. I tak:

• współczynnik pracy 0,73 został przypisany zarówno farmaceucie, fizjoterapeucie albo 
diagnoście laboratoryjnemu z wykształceniem wyższym I stopnia (licencjat), bez 
specjalizacji, jak i pielęgniarce i położnej ze specjalizacją albo pielęgniarce i położnej 
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo;

• współczynnik pracy 0,64 został przypisany zarówno fizjoterapeucie ze średnim 
wykształceniem i innemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny ( opiekun 
medyczny ) jak i pielęgniarce albo położnej z wykształceniem wyższym I stopnia 
(licencjat).
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Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po raz
kolejny podnosi konieczność dokonania takich zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, aby
premiowane było wykształcenie wymagane od pielęgniarek i położnych. Prezydium
NRPiP wnosi, aby minimalne wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki i położnej ustalane
było na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy zastosowaniu następujących
wskaźników:

• 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.

Tym samym załącznik do projektowanej ustawy, w pkt 7-9, powinien przewidywać ww.
wskaźniki dla powyższych kategorii pielęgniarek i położnych.
Ponadto, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nadal stoi na stanowisku, że
przepis art. 3 ust. 3 ustawy (odnoszący się wy łącznie do pielęgniarek i położnych)
powinien zostać jak najszybciej uchylony, a w jego miejsce powinna zostać
wprowadzona regulacja, w myśl której środki finansowe zagwarantowane
pielęgniarkom i położnym w porozumieniu z dnia 23 września 2015 r. zawartym
pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia,
Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz
Przewodniczącą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938,              
z późn. zm.) nie mogą być wykorzystywane do celów wynikających z ustawy
(podnoszenia kwot wynagrodzeń zasadniczych w sposób i w wysokości wynikających
z ustawy).
Dopiero spełnienie wszystkich powyższych postulatów pozwoli, w opinii Prezydium
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, naprawić najbardziej rażące błędy
obowiązującej ustawy, a także przywrócić elementarną sprawiedliwość w zakresie
rozwiązań prawnych przewidzianych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                                                                             Zofia Małas
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Stanowisko Nr 14
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

zatrudnionych w podmiotach leczniczych przedstawionego jako materiał roboczy dla
Zespołu problemowego do spraw usług publicznych

W odniesieniu do projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), mających na celu 
wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących w sposób kompleksowy kwestie 
wynagrodzeń w ochronie zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
podkreśla, że ww. propozycje nadal nie uwzględniają podstawowych postulatów środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych.
W związku z tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych przypomina, że wielokrotnie 
podkreślał konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w zakresie sposobu 
określenia w załączniku do tejże ustawy grup pielęgniarek i położnych oraz przypisanych tym 
grupom wysokości tzw. współczynnika pracy.
Opracowane propozycje zmian przewidują uwzględnienie wyłącznie jednego postulatu 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a mianowicie nowy sposób wyodrębnienia 
dla potrzeb określenia wysokości współczynnika pracy trzech grup pielęgniarek i położnych: 
1) pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
ze specjalizacją; 2) pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka lub położna                
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; 3) pielęgniarka albo położna, 
bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i bez specjalizacji.
Propozycja ta, w konsekwencji, tylko częściowo realizuje oczekiwanie samorządu w zakresie 
wprowadzenia ustawowego mechanizmu premiowania– w postaci wyższego współczynnika 
pracy – posiadania wyższego wykształcenia (tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa albo 
magistra położnictwa) lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.
Projekt nie likwiduje zatem samej istoty problemu, to jest krzywdzącego dla pielęgniarek i 
położnych brzmienia obowiązującej ustawy. Ustawa ta nadal traktuje w nierówny sposób 
osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz osoby wykonujące inne zawody 
medyczne. Przykładem jest określenie odmiennych kryteriów wykształcenia dla 
przedstawicieli różnych grup zawodowych. I tak:

• współczynnik pracy 0,73 został przypisany zarówno farmaceucie, fizjoterapeucie albo 
diagnoście laboratoryjnemu z wykształceniem wyższym I stopnia (licencjat), bez 
specjalizacji, jak i pielęgniarce i położnej ze specjalizacją albo pielęgniarce i położnej 
z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo;

• współczynnik pracy 0,64 został przypisany zarówno fizjoterapeucie ze średnim 
wykształceniem i innemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny ( opiekun 
medyczny ) jak i pielęgniarce albo położnej z wykształceniem wyższym I stopnia 
(licencjat).
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Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po raz
kolejny podnosi konieczność dokonania takich zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, aby
premiowane było wykształcenie wymagane od pielęgniarek i położnych. Prezydium
NRPiP wnosi, aby minimalne wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki i położnej ustalane
było na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy zastosowaniu następujących
wskaźników:

• 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.

Tym samym załącznik do projektowanej ustawy, w pkt 7-9, powinien przewidywać ww.
wskaźniki dla powyższych kategorii pielęgniarek i położnych.
Ponadto, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nadal stoi na stanowisku, że
przepis art. 3 ust. 3 ustawy (odnoszący się wy łącznie do pielęgniarek i położnych)
powinien zostać jak najszybciej uchylony, a w jego miejsce powinna zostać
wprowadzona regulacja, w myśl której środki finansowe zagwarantowane
pielęgniarkom i położnym w porozumieniu z dnia 23 września 2015 r. zawartym
pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia,
Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz
Przewodniczącą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i określone w przepisach
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Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                                                                             Zofia Małas
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE

„Bliscy, których kochamy
zostają w pamięci na zawsze”

Dnia 9 marca 2018 r, odeszła od nas nasza Koleżanka Alicja Romanowska Kuczuro.
Przeżyliśmy wspólnie wiele pięknych i momentami trudnych chwil w pracy zawodowej i życiu 

prywatnym przez 27 lat.
Alicja ukończyła Liceum Medyczne w 1991 r. i zaczęła pracę w Oddziale Neurochirurgii 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
Podjęła studia pielęgniarskie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, zdobywając 

tytuł licencjata w 2010 r.
Motto życiowe Ali to: „Padnij, powstań i walcz dalej”. 

Jako dojrzała kobieta i matka dwójki dzieci powróciła do sportu z młodości – judo. 
To sport nauczył ją walki nie tylko na macie ale i w życiu. 

Z ciężką chorobą walczyła 5 lat, niestety walkę tę przegrała.
Alu na zawsze pozostaniesz w naszych myślach i sercach.

                                        1971 – 2018

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Neurochirurgii 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE

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

Pani 
Renacie GRAJPER

wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MAMY

składają Pielęgniarki i Lekarze                                           
z NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych

„OMNIA” s.c                                        
w Elblągu

„Rozstanie niesie smutek 
i nadzieję na ponowne spotkanie…”

Pani
Małgorzacie SAWICKIEJ

wyrazy współczucia i słowa otuchy                                       
z powodu śmierci

MAMY

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
Barbarze KĘDZIERSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia                        
z powodu śmierci

MAMY

składa personel pielęgniarski
Szpitala Psychiatrycznego 

we Fromborku

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

J 8,12

Pani
Elżbiecie KASZY

wyrazy głębokiego współczucia                                        
z powodu śmierci

MAMY

składa personel pielęgniarski
Szpitala Psychiatrycznego 

we Fromborku
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE

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

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy naszą koleżankę

Położną
Albinę ZIENKIEWICZ

Wyrazy szczerego współczucia
i słowa otuchy Rodzinie                          

i Bliskim
składają

Koleżanki i Koledzy
Pionu Położniczo-Ginekologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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

Koleżance
Barbarze PRZYBYLSKIEJ

Wobec ogromnej straty, jaką jest 
śmierć Mamy, niełatwo znaleźć słowa 
pociechy. Tylko czas może złagodzić 

ból, który obecnie przeżywasz. 
Prosimy przyjąć od nas wyrazy 

najszczerszego współczucia.

Koleżanki i Koledzy Oddziału 
Neurologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu
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UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej powstałe wskutek zaistnienia zdarzenia  między innymi
• koszty wynagrodzenia adwokata  w postępowaniu sądowym, pozasądowym 
• koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków  i biegłych w postępowaniu sądowym; 
• inne koszty i opłaty sądowe.

WARIANT SUMA 
UBEZPIECZENIA

SKŁADKA
ROCZNA

WARIANT A – praca  
- ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko 
Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych  w tym naruszenie praw i  dóbr osobistych 
pacjenta;
- ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym;
- ochrona prawna w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym;
- ochrona prawna w postępowaniu mediacyjnym, pozasądowym;
- ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ;
Telefoniczna  Asysta  Prawna

25.000  zł 75 zł

WARIANT B - praca  i auto
zakres Wariantu A +  dodatkowa ochrona prawna :
- Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych  w życiu zawodowym;
- Ubezpieczonego z tytułu jego zniesławienia lub znieważenia;                      
- umów związanych z pojazdem mechanicznym w tym spory z leasingodawcą
- w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie   w komunikacji;
- przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego związanych   z pojazdem;
Telefoniczna  Asysta  Prawna – dodatkowe uprawnienia

50.000 zł 119 zł

WARIANT C – praca i auto i  rodzina 
zakres Wariantu B  + dodatkowa ochrona prawna
- przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego i/lub jego Małżonka;
- przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu  i/lub jego 
Małżonka w życiu prywatnym;
- w sprawach karnych w życiu zawodowym i prywatnym;
- umów w życiu prywatnym  oraz w zakresie  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- Telefoniczna  Asysta  Prawna - dodatkowe uprawnienia
WIDEO PORADY PRAWNE

50.000 zł 184 zł

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA    - CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ
Prawnik  interpolska@opiekaprawna.pl tel. 22 333 77 00 codziennie przez 24 h/ dobę

Wariant Podstawowy (A)
• Konsultacja prawna udzielona na piśmie przez adwokata po uprzednim przedstawieniu problemu 

prawnego;
• Przesyłanie tekstów aktów prawnych i wzorów umów;
• Informowanie o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów;
• Sporządzanie i przesłanie listy kancelarii prawnych specjalizujących się w określonej tematyce                                         

Wariant Rozszerzony (B)      Wariant A + dodatkowo
• Sporządzanie na piśmie porad prawnych;
• Weryfikowanie dokumentów przygotowanych przez Ubezpieczonego (brak limitu liczby kart dokumentów) –

pisemna opinia prawna;
• Przesyłanie wybranych wzorów pism procesowych np. pełnomocnictwo, pozew, odpowiedź na  pozew, 

wniosek w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym
Wariant Pełny (C)    Wariant B + dodatkowo:

• Wideo porady prawne radcy prawnego
Ubezpieczenie zawierane na podstawie   OWU INTER Ochrona Prawna  44/2017 z dnia 24.10.2017 r.
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Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej

            Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna musi stawić czoła zarzutom związanym                             
z błędem medycznym, zdarzeniem niepożądanym czy łamaniem praw pacjenta. Rośnie 
świadomość pacjentów odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń, pojawiają się kancelarie 
odszkodowawcze, które w imieniu pacjenta dochodzą wysokich odszkodowań. W każdej 
sytuacji, kiedy stajemy przed wymiarem sprawiedliwości, czujemy się zestresowani i zagubieni. 
Musimy też liczyć się ze sporymi wydatkami.              

To  stresująca sytuacja  i pojawiają się wówczas pytania : 

• jak postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sądowy?
• jakie są koszty porad prawnych,  usług pełnomocnika,  opinii biegłych,  opłat sądowych? 
• gdzie szukać profesjonalnego pełnomocnika w sprawie cywilnej o odszkodowanie                        

lub w  sprawie karnej zawodowej ?
• jakie jeszcze  problemy prawne mogą  nas dotyczyć?

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych  TU INTER Polska S.A.. 
przygotowała program ubezpieczenia  INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna w sytuacjach spornych 
związanych z życiem zawodowym,  zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia 
pełnomocnika, opłat sądowych, wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, 
przygotowania pism procesowych, porady przez telefon - Telefoniczna Asysta Prawna 

Na co może  liczyć  Pielęgniarka lub Położna  mając ubezpieczenie INTER Ochrona 
Prawna ?

• na ochronę prawną w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym,
• na szybką reakcję Centrum Asysty Prawnej – sprawną likwidację szkody,
• na wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych,
• na ochronę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• na pokrycie kosztów kaucji,
• na pomoc Telefonicznej  Asysty Prawnej.

Na co jeszcze może  liczyć Pielęgniarka lub Położna  mając polisę  INTER Ochrona Prawna?    
Może liczyć na skuteczne wsparcie prawne i na reprezentowanie  swoich interesów w sądzie. 

 postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sąd Jak uniknąć kłopotów prawnych związanych z nowymi kompetencjami 
zawodowymi?
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