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      Nr 4/2019   

 

WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 
Adres poczty elektronicznej: biuro@oipip.elblag.pl    

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

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

Księgowość: ksiegowosc@oipip.elblag.pl 
                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: Bank Millennium Oddział Elbląg,      
Nr 04116022020000000050258566 

 

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                                  
mgr Bożena MACHURA wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP Grażyną CHOIŃSKĄ pełnią dyżur     
w biurze izby przyjmując interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 
 
Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika 
Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 

DZIAŁ SZKOLEŃ przy OIPiP w Elblągu – Specjalista Magdalena Budziszewska  
Dział Szkoleń czynny w środy i piątki w godz. 8.00 – 15.00 
 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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W NUMERZE - DZIAŁY TEMATYCZNE 
 

1.  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP w ELBLĄGU 

2. Z DZIAŁALNOŚCI OIPIP W ELBLĄGU - WYBORY 
SAMORZĄDOWE VIII KADENCJI 

3. KALENDARIUM 

4. AKTUALNOŚCI 

5. PRAWO 

6. WARTO WIEDZIEĆ 

7. KOMUNIKATY MINISTERSTWA ZDROWIA 

8. DZIAŁ SZKOLEŃ OIPIP W ELBLĄGU INFORMUJE… 

9. WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,                                                           
w imieniu  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Elblągu składam życzenia,                                                         
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt. 

Natomiast na nadchodzący Nowy 2020 rok życzę 
samych sukcesów osobistych i zawodowych.                          

Życzę realizacji wszelkich marzeń,                                 
pomyślności i wewnętrznej motywacji. 

 

Halina Nowik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

 Szanowne Państwo!  

Wchodzimy w nowy 2020 rok. Nie znam się na numerologii,                          
nie czytam horoskopów, ale patrząc na liczbę 2020 nie mogę się 
oprzeć wrażeniu, że jest to liczba magiczna. 

Co nam przyniesie? Dla samorządu pielęgniarek i położnych  na 
pewno spore zmiany. W marcu skończy się VII kadencja działalności 
okręgowych izb. Okręgowe Zjazdy wybiorą nowe składy organów 

samorządu. W czerwcu najwyższy organ samorządu - Krajowy Zjazd, na czas trwania VIII 
kadencji,powoła  przedstawicieli naszej grupy zawodowej do pełnienia funkcji w organach 
Naczelnej Izby. Podsumuje dotychczasowe osiągnięcia i ustali nowe kierunki działalności na 
kolejne cztery lata.   

Patrzę na minioną kadencję. Czy była pomyślna?  Od 2015 roku osiągnęliśmy wyraźny wzrost 
wynagrodzeń, na poziomie dotąd niespotykanym. Poprawiły się warunki płacowe 
wykonywania naszego zawodu. Niestety warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. 
Narastające od lat braki kadrowe, z jednej strony pomagają nam uzyskać oczekiwane 
wynagrodzenia, a z drugiej, w sposób bardzo istotny, pogarszają nasze warunki pracy. Mamy 
możliwość podejmowania zatrudnienia w godzinach znacznie przekraczających wymiar 
jednego etatu. To daje wymierne korzyści finansowe, ale jednocześnie skutkuje 
przepracowaniem, przemęczeniem, wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, destabilizacją 
życia pozazawodowego, rodzinnego. Praca przy minimalnych normach zatrudnienia,                              
a czasem z naruszeniem tych przepisów, czasami niestety kończy się błędami. A ich skutki 
bywają coraz częściej tragiczne. Zarówno dla pacjentów i ich rodzin, jak też dla pielęgniarek 
i położnych. 

2020 rok to czas zmian. Czy uda nam się spełnić oczekiwania środowiska? Zrobić duży krok 
naprzód i znaleźć złoty środek na uzdrowienie sytuacji zawodowej? 

Mam szczerą nadzieję, że tak się stanie. Że młodzi ludzie, którzy wchodzą dziś do zawodu 
będą zmieniać samorząd na kształt i miarę nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa. 
Stworzą silną, zjednoczoną korporację zawodową z przekonaniem, że zgodna współpraca 
buduje, że integracja środowiska nie jest tylko wyświechtanym sloganem, ale warunkiem 
koniecznym do osiągania sukcesów. 

Zatrzymajmy się więc na chwilę, zastanówmy nad tym co w życiu najważniejsze. Uspokójmy 
emocje, uśmiechnijmy się do siebie. Dobrze przemyślmy co nam się w życiu „opłaca”                             
w sensie szerszym niż tylko wymiar finansowy.   

To nowe rozdanie, które przynosi Nowy Rok 2020, zacznijmy z dobrą kartą, którą jest 
wzajemna życzliwość, poszanowanie drugiego człowieka, pracowitość, mądrość i uczciwość. 

Na Nowy Rok, życzę wszystkim Państwu, aby ten rok 2020 był naprawdę magiczny i obfitował 
w dni szczęśliwe, spokojne i pogodne. 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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WYBORY SAMORZĄDOWE VIII KADENCJI 
                                         

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej 
                                           Z wyborów delegatów VIII kadencji 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 14 września 2019 r. podjęła uchwałę                  
Nr 286/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek                  
i Położnych w Elblągu na Okręgowy Zjazd VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji 
Wyborczej. Przyjęto regulamin działania komisji, ustalono 10 Rejonów Wyborczych oraz 
określono liczbę mandatów w poszczególnych rejonach – 1 delegat przypada na 30 osób 
zarejestrowanych w danym rejonie.  
 

Rejestr wyborców stanowiły pielęgniarki/pielęgniarze oraz położne zarejestrowane                             
i wpisane do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, prowadzonego przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, według stanu na dzień 1 wrzesień 2019 rok.  

 
Członkom Okręgowej Komisji Wyborczej powierzono odpowiedzialność za dany 

rejon oraz przeprowadzenie wyborów. W okresie od 18 listopada do 5 grudnia 2019r wybory 
odbyły się we wszystkich rejonach. Zebrania wyborcze przebiegały zgodnie z planem bez 
zakłóceń. Członkowie OKW odpowiedzialni za dany rejon wyborczy nadzorowali przebieg 
zebrania, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, wyjaśniali wątpliwości. W trakcie 
przebiegu zebrań wyborczych nie odnotowano żadnych przypadków naruszenia zasad 
wyborów, jak również do OKW nie wpłynęły skargi na nieprawidłowości z przebiegu 
wyborów.  

 
Ogółem w zebraniach wyborczych uczestniczyło 13,11% członków samorządu.    
 
Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów zatwierdziła 

ważność wyborów delegatów w liczbie 58 osób. 
 
Wybranym delegatom serdecznie gratuluję, życzę siły, zapału i wytrwałości                           

w podejmowaniu nowych wyzwań w pracy społecznej na rzecz środowiska zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaplanowano na dzień 21 marca 2020 roku. 

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i byli obecni na zebraniach 
wyborczych dając wyraz zaufania do wybranych delegatów. 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej 

Zofia Kasprowicz 
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Wykaz delegatów VIII kadencji 

L.p. Rejon Imię i nazwisko Zawód 
Pielęgniarka – P 

Położna - A 
 Rejon Nr 1   
1  Beata Arasimowicz-Warsza P 
2  Małgorzata Bilińska A 
3  Agnieszka Grzelak P 
4  Edyta Heinz P 
5  Zofia Kasprowicz P 
6  Monika Kaśkiewicz A 
7  Irena Kąkol P 
8  Bożena Lewandowska P 
9  Bożena Machura P 

10  Grażyna Onoszko-Półtorak P 
11  Elżbieta Osmańska P 
12  Agata Sawicka P 
13  Jadwiga Słodkowska P 
14  Beata Szandrowska A 
15  Barbara Szczęsna P 
16  Ewa Świdnicka P 
17  Justyna Tomkiewicz P 
18  Elżbieta Winiarczyk P 
19  Izabela Wiśniewska P 
20  Bożena Wrońska P 
21  Bożena Wysocka P 
22  Danuta Zabłocka P 
23  Mariola Żyłowska P 

 Rejon Nr 2   
24  Mariola Bendyk P 
25  Magdalena Budziszewska P 
26  Bogumiła Cichowicz P 
27  Helena Dziekańska P 
28  Urszula Jabłońska P 
29  Barbara Kardasz P 
30  Zyta Kemska P 
31  Marzena Miecznikowska P 
32  Barbara Rzepczyńska P 
33  Dariusz Turczyk P 
34  Regina Zimnoch P 
35  Dorota Żmuda P 
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 Rejon Nr 3   
36  Magda Kołodziejska P 
37  Joanna Sonewend P 

 Rejon Nr 4   
38  Regina Kowalczyk P 
39  Mariola Lipska P 
40  Barbara Niedźwiedzka P 

 Rejon Nr 5   
41  Marzena Ciereszko P 
42  Celina Dziuba P 
43  Elżbieta Fałkowska   A 
44  Agnieszka Łoś P 
45  Halina Nowik P 
46  Izabela Olcen P 

 Rejon Nr 6   
47  Bogumiła Bełza P 
48  Elżbieta Dudycz P 
49  Joanna Grzesikiewicz P 

 Rejon Nr 7   
50  Jadwiga Arndt P 

 Rejon Nr 8   
51  Iwona Graczyk P 
52  Joanna Smusz P 
53  Mirosława Telus P 

 Rejon Nr 9   
54  Wioletta Budko  P 
55  Grażyna Chełchowska P 
56  Janina Ogińska P 

 Rejon Nr 10   
57  Marian Nadziejko P 
58  Katarzyna Wadecka-Janik P 
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                   KALENDARIUM  

 

2244..0099..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.     
W trakcie obrad organu przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 305P/VII/19 w sprawie udziału w inauguracji roku akademickiego 

2019/2020, 
 uchwała Nr 306P/VII/19 w sprawie druku kalendarzy na rok 2020, 
 uchwała Nr 307P/VII/19 w sprawie opieki prawnej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu, 
2255..0099..22001199  rr..  

  
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu przeprowadziła kontrolę finansowo-księgową 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za okres II kwartału 2019 r. 

0022..1100..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej. W trakcie posiedzenia rozpatrzono  
3 wnioski o przyznanie zapomóg losowych. Komisja przyznała wsparcie finansowe         
w wysokości 4.000 zł.                          

0055..1100..22001199  rr..  Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek – 10 
osób. 

0088..1100..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  
W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 308P/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych   
w Elblągu, 

 uchwała Nr 309P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek        
i Położnych w Elblągu. 

2244--2255..1100..  
22001199  rr..  

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu, przedstawiciele ORzOZ i OSPiP uczestniczyli  
w konferencji pt. „Od pediatrii do geriatrii – wyzwania i szanse w aspekcie 
skoordynowanej opieki zdrowotnej. Zagrożenia w pracy pielęgniarki i położnej.” 
Konferencję zorganizowała ORPiP oraz ORzOZ w Gdańsku. 

2255..1100..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.                
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 27 wniosków o dofinansowanie kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu. 

0022..1111..22001199  rr..  Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek – 24 
osoby. 

0055..1111..22001199  rr..  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.        
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 310P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

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

 uchwała Nr 311P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 312P/VII/19 w sprawie wydania duplikatu utraconego zaświadczenia        
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 

 uchwała Nr 313P/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu, 

 uchwała Nr 314P/VII/19 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 315P/VII/19 w sprawie kontynuacji dostępu do wirtualnej czytelni 
IBUK Libra, 

 uchwała Nr 316P/VII/19 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 317P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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 uchwała Nr 318P/VII/19 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

 uchwała Nr 319P/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego 
Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek        
i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 320P/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do składu komisji konkursowych                            
na kierownicze stanowiska pielęgniarskie w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 321P/VII/19 w sprawie udziału przedstawicieli Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w I Kongresie Pielęgniarek i Położnych POZ, 

 uchwała Nr 322P/VII/19 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 323P/VII/19 w sprawie zakresu prac remontowych prowadzonych       

w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
1188..1111..22001199  rr..  Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu odbyło się zebranie Rejonu 

Wyborczego Nr 1. Wybrano 23 delegatów VIII kadencji. 
2211..1111..22001199  rr..  Na terenie B. Braun Avitum Poland Szpital EL-VITA w Elblągu odbyło się zebranie 

Rejonu Wyborczego Nr 3. Wybrano 2 delegatów VIII kadencji. 

2255..1111..22001199  rr..  Na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu odbyło się zebranie Rejonu 
Wyborczego Nr 2. Wybrano 12 delegatów VIII kadencji. 

2255..1111..22001199  rr..  Przewodnicząca ORPiP w Elblągu uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 
Okręgowych Rad. 

2266..1111..22001199  rr..  Na terenie Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie odbyło się 
zebranie Rejonu Wyborczego Nr 9. Wybrano 3 delegatów VIII kadencji. 

2277..1111..22001199  rr..  Na terenie Hospicjum Elbląskiego w Elblągu odbyło się zebranie Rejonu Wyborczego             
Nr 6. Wybrano 3 delegatów VIII kadencji. 

2277..1111..22001199  rr..  Na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej we Fromborku odbyło się zebranie Rejonu Wyborczego Nr 8. Wybrano 
3 delegatów VIII kadencji. 

2288..1111..22001199  rr..  Na terenie Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie odbyło się 
zebranie Rejonu Wyborczego Nr 10. Wybrano 2 delegatów VIII kadencji. 

0033..1122..22001199  rr..  W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbyło się zebranie 
Rejonu Wyborczego Nr 5. Wybrano 6 delegatów VIII kadencji. 

0033..1122..22001199  rr..  Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie 
obrad przyjęto następujące uchwały: 
 uchwała Nr 294/VII/19 w sprawie prenumeraty czasopism fachowych na rok 2020, 
 uchwała Nr 295/VII/19 w sprawie zakupu prenumeraty rocznej czasopisma 

„Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych”, 
 uchwała Nr 296/VII/19 w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP na okres I kwartału 2020 r., 
 uchwała Nr 297/VII/19 w sprawie określenia wstępnego terminu przeprowadzenia 

Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu i powołania komitetu organizacyjnego zjazdu, 

 uchwała Nr 298/VII/19 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji                    
ds. Socjalno-Bytowych, 

 uchwała Nr 299/VII/19 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej po 
przeszkoleniu pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres 
dłuższy niż pięć lat w okresie ostatnich 6 lat, 

 uchwała Nr 300/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu, 
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 uchwała Nr 301/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do prac w komisji konkursowej na stanowisko 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 302/VII/19 w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowej na kierownicze 
stanowisko pielęgniarskie w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

 uchwała Nr 303/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 304/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 305/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 306/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 307/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 308/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
położnej z powodu śmierci. 

 uchwała Nr 309/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 310/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki 
z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 311/VII/19 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki 
z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 312/VII/19 w sprawie wydania duplikatu utraconego zaświadczenia       
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 

 uchwała Nr 313/VII/19 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                         
w Elblągu, 

 uchwała Nr 314/VII/19 w sprawie współorganizacji konferencji naukowej, 
 uchwała Nr 315/VII/19 w sprawie udziału w Sprawozdawczo-Wyborczym 

Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur                             
w Olsztynie, 

 uchwała Nr 316/VII/19 w sprawie aneksowania umowy cywilnoprawnej na 
obsługę prawną Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 317/VII/19 w sprawie przyznania jednorazowych nagród pieniężnych 
dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz 
wypłaty dodatkowego świadczenia zleceniobiorcy. 

0044..1122..22001199  rr..  Na terenie Szpitala Powiatowego w Pasłęku Sp. z o.o. odbyło się zebranie Rejonu 
Wyborczego Nr 4. Wybrano 3 delegatów VIII kadencji. 

0055..1122..22001199  rr..  Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu Zespołu ds. opracowania 
strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. 

0055..1122..22001199  rr..  W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbyło się zebranie 
Rejonu Wyborczego Nr 7. Wybrano 1 Delegata VIII kadencji. 

1100--1122..1122..  
22001199  rr..  

Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
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AKTUALNOŚCI 
 

WHO:  
2020 Rokiem Pielęgniarki                  

i Położnej 
 
 
 
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że w wielu krajach na świecie to właśnie 
pielęgniarki i położne odpowiedzialne są w głównej mierze za zapewnienie zdrowia 
mieszkańców, dlatego w dwusetną rocznicę urodzin Florencji Nightingale – pionierki 
światowego pielęgniarstwa – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła rok 2020 
„Rokiem Pielęgniarki i Położnej”. 
 
Zdaniem Howarda Cattona – dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Polityki i Programów 
Zdrowotnych WHO „Kolejny rok będzie unikalną okazją do tego, by oddać honor i uznanie 
dla pielęgniarstwa w dwusetną rocznicę urodzin Florencji Nightingale. Te obchody stanowią 
okazję do tego, aby poznać przeszłość zawodów, ich teraźniejszość i wskazać kierunki 
dalszego globalnego rozwoju, zwiększania widoczności profesji pielęgniarskiej/położniczej    
w dialogu politycznym, inwestycjach społecznych oraz do rozwoju zasobów. Pielęgniarki                     
i położne stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych                    
i odpowiedzialne są za tworzenie oraz realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby te cele osiągnięte były łącznie z dążeniem                            
do dobrego zdrowia ludzi”. 
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Zadania pielęgniarki i położnej POZ na nowo wyznaczone 
 
2 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej                              
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które w nieznaczny sposób zmienia poprzednie 
rozwiązania.  
Oto jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w zakresie zadań pielęgniarki i położnej 
POZ. 
Wydanie rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r.                                       
o podstawowej opiece zdrowotnej, która w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia 
dotyczące organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. W szczególności 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 4 ww. ustawy. 
Rozporządzenie ma charakter głównie porządkujący i dostosowujący zakres pielęgniarki                        
i położnej POZ do obowiązujących przepisów. Co do zasady, zadania pielęgniarki i położnej 
POZ się nie zmieniają; określone zostały w załączniku nr 2. Oprócz wymienionych                           
we wcześniejszym rozporządzeniu zadań pielęgniarki i położnej POZ (wynikających z ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej), takich jak: ordynowanie leków, wystawianie skierowań 
na badania diagnostyczne, w nowym rozporządzeniu uwzględniono, że pielęgniarka, 
położna POZ może w ramach realizacji zleceń lekarskich wystawiać recepty na leki 
zawierające określone substancje czynne oraz na wyroby medyczne. 
Dodatkowo w zadaniach położnej POZ uwzględniono edukację przedporodową oraz ocenę 
stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji 
poporodowej (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej). 
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PRAWO  
Pozycja Data ogłoszenia Nazwa dokumentu 

2395 2019-12-12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 

2365 2019-12-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                 
22 listopada 2019 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu 
publicznym 

2335 2019-11-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r.                
w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej 

2316 2019-11-27 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 

2224 2019-11-15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych                
z zakresu leczenia szpitalnego 

2223 2019-11-15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych                       
z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich 
realizacji 

2194 2019-11-13 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy                     
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia 

2120 2019-11-04 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych                
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

2119 2019-11-04 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek 
wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego 

2118 2019-11-04 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych 

2069 2019-10-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych 

2067 2019-10-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania 
chorób zawodowych i skutków tych chorób 

2064 2019-10-28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych                  
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej 

2060 2019-10-28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 

2050 2019-10-25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów 
poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania 
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2049 2019-10-25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, 
rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz 
raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala 

2029 2019-10-24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie elektronicznej dokumentacji 
medycznej 

2024 2019-10-24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

1984 2019-10-18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia depozytu               
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 

1971 2019-10-16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na 
realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 

1953 2019-10-14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego      
w centrach zdrowia psychicznego 

1899 2019-10-08 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie 
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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Pismo Ministerstwa Zdrowia zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji 
zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. 

 

 



20 

 

 

 



21 

 

 



22 

 

 

 



23 

 

 

 



24 

 

 



25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

Procedura postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną 
przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego 

zachowania pacjenta/rodziny 
  

 
 Wstęp 
Procedura dotyczy zasad postępowania pielęgniarki, położnej w przypadku zachowania osoby 
agresywnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy                   
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. 
zm.) korzystających z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie z art. 
11 ust 2 ww. ustawy. 
Cel 
Zapewnienie ochrony pielęgniarkom i położnym, stworzenie bezpiecznych warunków pracy 
oraz prawidłowe i niezakłócone wykonywanie przez nich obowiązków służbowych podczas 
oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec pacjenta. 
Określenie pojęć 
Agresja [łac. aggressio napaść, natarcie], psychol. działanie (fizyczne, słowne) zmierzające 
do spowodowania szkody, wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skierowane na 
inną osobę, także zamiar takiego działania lub względnie trwała tendencja do takich działań. 

1. Agresja fizyczna – atak skierowany na inną osobę, w którym atakujący posługuje się 
określonymi częściami ciała lub narzędziami przyjmującym formę uderzenia, 
potrącenia, kopnięcia, pobicia itp. powodującym zadanie bólu lub uszkodzenia ciała. 

2. Agresja słowna (werbalna) – posługiwanie się sformułowaniami werbalnymi, 
szkodliwymi dla atakowanej osoby, wywołując w niej strach, poczucie krzywdy lub 
odrzucenie emocjonalne. 

Pobudzenie – to stan psychicznego podniecenia i wzmożonej aktywności. 
Osoba agresywna – pacjent, rodzina pacjenta, opiekun itp. 
Naruszenie nietykalności cielesnej – to każda umyślna czynność osoby agresywnej 
oddziałująca na ciało pielęgniarki, położnej, która nie jest przez nią akceptowana. Każde 
bezprawne dotknięcie, upokorzenie lub inny krzywdzący kontakt fizyczny (umyślne 
sprawienie bólu np. kopnięcie, szarpanie za włosy, spoliczkowanie, popchnięcie itp.) lub 
czynności, które są dla niej obraźliwe, krzywdzące, kłopotliwe. 
Czynna napaść – każde działanie zmierzające bezpośrednio do naruszenia nietykalności 
cielesnej i wyrządzenia w ten sposób dolegliwości fizycznej. Staje się więc przestępstwem 
dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do naruszenia 
nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości nie musi nastąpić. 
Znieważenie – to każde zachowanie osoby agresywnej, uwłaczające godności osobistej 
pielęgniarki, położnej, stanowiące przejaw lekceważenia, pogardy, mające obelżywy, 
obraźliwy charakter (obraźliwe słowa, gesty). W praktyce jest to używanie w stosunku do 
pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty. 
 

OPIS ZASAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY 
Warunki: 

 Objęcie pielęgniarki i położnej szczególną ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza 
publicznego możliwe jest dopiero po zaistnieniu przesłanek zawartych w 4 ust. 1 pkt 
1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej, które muszą wystąpić podczas i w związku z wykonywaniem przez 
pielęgniarkę, położną wskazanych w ww. przepisach prawnych czynności. 



27 

 

 Zaistnienie zdarzenia „podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę, 
położną świadczenia zdrowotnego oznacza zbieżność czasową i miejscową 
zachowania osoby agresywnej i wykonywania obowiązków służbowych przez 
funkcjonariusza publicznego niezależnie od miejsca pracy i formy zatrudnienia. 

 Pełnienie obowiązków służbowych przez pielęgniarkę i położną może mieć miejsce 
również poza godzinami pracy, jeśli w tym czasie podejmuje czynności związane                       
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jednak musi zaistnieć związek czasowo  
– przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a udzielanym rodzajem świadczeń. 

 W świetle art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki                        
i położnej, pielęgniarka i położna wykonująca czynności, o których mowa poniżej jest 
traktowana w taki sposób przez prawo, w jaki sposób kodeks karny traktuje 
funkcjonariuszy publicznych. Na przykład: naruszenie jej nietykalności cielesnej, 
zniewaga czy czynna napaść na nią będzie kwalifikowana jako przestępstwo, o którym 
mowa w przepisach kodeksu karnego. 

 

Przesłanki: 
1. Ochrona prawna przysługująca pielęgniarce objętej ochroną przewidzianą                                  

dla funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych 
polegających na: 

 rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 
 rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
 planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 
ratunkowych; 

 realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
2. Ochrona prawna przysługująca położnej objętej ochroną przewidzianą                                        

dla funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych 
polegających na: 

 rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 
fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych 
w monitorowaniu ciąży fizjologicznej 

 kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
wysokiego ryzyka; 

 prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu                         
z wykorzystaniem aparatury medycznej; 

 przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także                            
z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia 
miednicowego; 

 podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 
lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego 
zbadania macicy; 

 sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu 
okresu poporodowego; 

 badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby 
wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

 realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ 
1. W przypadku agresywnych zachowań ze strony osoby agresywnej, pielęgniarka, 

położna podejmuje działania w zakresie: 
1) wyciszenia agresji poprzez rozmowę w celu wyjaśnienia powodu jej 

powstania, 
2) zachowania bezpiecznej odległości wobec osoby agresywnej, 
3) informowania ww. osoby o przysługującej pielęgniarce, położnej ochronie 

prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego i konsekwencjach 
prawnych z tym związanych, 

2. W przypadku zaistnienia zachowań, jakich dopuściła się osoba agresywna wobec 
funkcjonariusza publicznego należy: 

1) w przypadku zaistnienia przesłanek przestępstwa zawiadomić organa ścigania 
składając zawiadomienie stanowiące załącznik nr 1 o przestępstwie 
uwzględniając: 

 okoliczności ze wskazaniem, że do zdarzenia doszło w czasie  
i w związku z wykonywaniem czynności służbowych podczas 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 

 wskazać w trakcie, jakich czynności (udzielanego świadczenia) doszło 
do zdarzenia, 

2) odnotować powyższy fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej, 
uwzględniając, powyższe przesłanki, 

3) wskazać świadków zdarzenia, jeśli to możliwe z imienia i nazwiska, 
4) poinformować niezwłocznie kierownika oddziału / placówki, lekarza 

dyżurnego, przełożonego o zaistniałej sytuacji, 
5) w przypadku doznanych obrażeń przez pielęgniarkę, położną, poddanie się 

badaniu przez biegłego lekarza medycyny sądowego. 
 

OCHRONA PRAWNOKARNA NALEŻNA FUNKCJONARIUSZOWI 
PUBLICZNEMU 

 
Pielęgniarka i położna objęta ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w myśl 
art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podczas i w związku  
z wykonywaniem przez niego świadczeń zdrowotnych chroniony jest przez odrębne przepisy 
Kodeksu Karnego w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści  
na funkcjonariusza publicznego oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Przepisy 
ustawy karnej odnoszące się do ochrony prawnokarnej funkcjonariusza publicznego mają za 
zadanie chronić godność i nietykalność cielesną pielęgniarek i położnych. O naruszenie 
nietykalności cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć tylko kogoś, kto zrobił to podczas 
pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych lub w związku z nimi i będzie 
podlegał odpowiedzialności prawnokarnej. 

1. Przestępstwa popełnione przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu ścigane                        
są z urzędu, a skierowanie aktu oskarżenia, inicjowanie dowodów, występowanie 
przed sądem to obowiązek prokuratora, 

2. Sprawca przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu odpowiada surowiej 
i zagrożony jest karami: grzywny, kary ograniczenia wolności, kary pozbawienia 
wolności, 

3. Organy ścigania po wpłynięciu zawiadomienia winny podjąć działania zmierzające                                 
do ukarania sprawcy, nie jest tu konieczne uzyskanie wniosku o ściganie  
od pokrzywdzonego (pielęgniarki, położnej), 
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4. Odpowiedzialność za napaść na funkcjonariusza została uregulowana odrębnymi 
przepisami. 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.  

w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny 

........................................................................                                   ……………………………                     
                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data) 
    (dane pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej) 
 

                                                                                   DO  
                                                                   

     …………………….……………                                                                    
      (dane jednostki Policji lub prokuratury) 

 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA  
WOBEC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
zawiadamiam, że w dniu ……………………………………………………………………... 

(data, godzina) 

w ……………………………………………………………………………………………… 
(miejsce popełnienia przestępstwa) 

……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko sprawcy, ewent. adres lub w przypadku braku danych osobowych opis wyglądu sprawcy) 

podczas i w związku z …..………………………………………………………………… 
                                                                           (rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych)  

dokonał: 
………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………..…  
 
 

(opis zachowania przestępnego – opisać zwięźle stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem 
zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody i świadków na poparcie swoich 
twierdzeń). 
 
W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie w powyższej sprawie postępowania 
przygotowawczego. 
 
Świadek: imię i nazwisko, adres / stanowisko.  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………............              ………………………………………… 
 (podpis pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)                                                    (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 
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KOMUNIKATY MINISTERSTWA ZDROWIA 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. planowanego prowadzenia 

przez uczelnie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo 

 

Komunikat w sprawie planowanego prowadzenia przez uczelnie rekrutacji na studia 
drugiego stopnia na kierunku położnictwo, dla osób które ukończyły studia pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz rekrutacji na studia drugiego stopnia  
na kierunku pielęgniarstwo, dla osób które ukończyły studia pierwszego stopnia  
na kierunku położnictwo 
 

W związku z informacją powziętą przez Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
planowanego prowadzenia przez uczelnie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku 
położnictwo dla osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 
Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w zawodzie pielęgniarki                               
i w zawodzie położnej realizowane jest w systemie szkolnictwa wyższego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 
 

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - ogólne                          
i szczegółowe efekty uczenia się oraz minimalną liczbę godzin zajęć określa rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 
medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573). Zgodnie z ww. standardami kształcenia studia 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo trwają nie krócej 
niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 
4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180). Natomiast studia drugiego stopnia  
na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo są studiami uzupełniającymi 
kwalifikacje w danym zawodzie. Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć 
w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 1300 (liczba punktów ECTS wynosi 
nie mniej niż 120). 
 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody 
pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. W związku z powyższym 
nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo  
i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo wystąpiły do okręgowej 
izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu położnej. Ukończenie 
studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia tych osób do otrzymania prawa 
wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia                        
w zawodzie położnej, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej. 
 

Jednocześnie nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia                           
na kierunku położnictwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki.  
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Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przez osoby, które 
ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku na kierunku położnictwo nie uprawnia tych 
osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, ponieważ nie ukończyły one 
pełnego cyklu kształcenia w zawodzie pielęgniarki, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie udzielania przez personel 
medyczny pomocy ofiarom przestępstw 

  
Komunikat wydany 7 kwietnia br. przypomina, że osoba wykonująca zawód medyczny, która 
podejrzewa, że jej pacjent może być ofiarą przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma 
nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia innych działań  
na rzecz tego pacjenta. 
W przypadku podejrzenia, że pacjent doświadczył przemocy seksualnej (która jest 
przestępstwem ściganym z urzędu), osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana                     
do powiadomienia prokuratury lub policji. Badając ofiarę gwałtu, personel medyczny 
powinien nie tylko dołożyć wszelkich starań, by pomóc pacjentowi i nie pogłębić jego 
traumatycznych przeżyć, lecz także zadbać o zabezpieczenie śladów przestępstwa w sposób, 
który umożliwi pokrzywdzonemu dochodzenie sprawiedliwości, a organom ścigania  
– wykrycie sprawcy przestępstwa. 
W przypadku podejrzenia, że pacjent (osoba dorosła lub dziecko) jest ofiarą przemocy                     
w rodzinie – lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mają obowiązek działać 
zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty” 
Podejmowanie takich działań na rzecz pokrzywdzonych pacjentów pomaga chronić ich 
zdrowie i życie. 

Pełna treść komunikatu 
W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego[1], uchylony 
został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania przestępstw Przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności. Powyższa zmiana prawna spowodowała, iż stosowanie przemocy 
seksualnej oraz gwałt jest przestępstwem ściganym z urzędu. 
Wobec powyższego, gdy personel medyczny (w szczególności lekarze, pielęgniarki, położne) 
udzielając świadczeń medycznych stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma odczynienia 
z ofiarą przemocy seksualnej, powinien przekazać powiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa       do prokuratury lub powiadomić Policję. 
W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym, personel medyczny powinien 
podjąć współpracę z Policją w procedurze zabezpieczenia śladów, przy użyciu zestawu 
kryminalistycznego. Postępowanie z użyciem dostarczonego przez policję zestawu 
kryminalistycznego umożliwi zabezpieczenie dowodów przestępstwa przed ich utratą. 
Procedura zabezpieczenia dowodów ma na celu identyfikację sprawcy oraz dochodzenie 
sprawiedliwości na drodze sądowej. 
Przypomnienia wymaga również stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku 
zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, 
poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję 
lub prokuratora. 
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Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, 
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określa procedura 
pod nazwą „Niebieskie Karty”.  
Została ona ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.                          
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.                          
z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). Uzupełnianie Niebieskich Kart jest elementem udzielanego 
świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy 
świadczące o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania przez Państwa działań w ramach 
procedury „Niebieskie Karty” oznacza utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź życia 
pokrzywdzonych. 
Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia o postępowanie zgodnie 
określonymi procedurami zarówno w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom 
przemocy seksualnej jak i ofiarom doświadczającym przemocy w rodzinie. 
Do Państwa należy udzielanie niezbędnych świadczeń medycznych ofiarom przestępstwa 
oraz zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. 
Formularz niebieskiej karty dostępny jest stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2011/wydanie/209/pozycja/1245 
[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – 
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2013 poz. 849) – Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)  uchyla się art. 205. 
„Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199 § 1jak również w art. 198, jeżeli 
określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, 
następuje na wniosek pokrzywdzonego.” 
  
Źródło: Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-
udzielania-przez-personel-medyczny-pomocy-ofiarom-przestepstw2 
 

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa                       
w Polsce” uchwalona 

W październiku 2020 r. Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa                        
w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez 
Ministra Zdrowia.  
Rząd chce zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej 
dla pacjentów. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, 
powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy 
w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających 
uprawnienia emerytalne. 
 

Głównym celem przyjętego przez rząd dokumentu jest:  
 zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo; 
 zmiany w systemie kształcenia podyplomowego; 
 poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych; 
 wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę 

pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem; 
 określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; 
 określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony 

zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców; 
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 wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek                                 
i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach 
świadczeń; 

 wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę                              
z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania; 

 rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie. 
 

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z budżetu 
państwa, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.), Funduszu Pracy 
(w 2020 r.), środków innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

  
 

 
 

 
 

Miło nam poinformować, że od 1 grudnia 2019 r. do 30 
listopada 2020 r. udostępniono nową kolekcję publikacji 
na platformie IBUK Libra.  W tym okresie będą Państwo 
mieli dostęp do dodatkowej puli czasopism medycznych. 
Łącznie będzie to 597 publikacji (547 kupionych i 50 
darmowych). Dostęp do zasobów IBUK Libra jest  
na stronie libra.ibuk.pl.  

Informujemy również, że wszystkie kody PIN będą 
miały przedłużoną datę ważności do 2 grudnia 2020 r. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (tel. 55 233 98 79 lub e-mail: 
biuro@oipip.elblag.pl. 
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DZIAŁ SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU INFORMUJE 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że na rok 2020 planujemy 
rozpoczęcie kursów specjalistycznych: 
 

1. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”  
dla pielęgniarek i położnych 

2. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych 
3. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa’ dla pielęgniarek i położnych 
4. „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 
5. „Leczenie ran” dla pielęgniarek 

 

Kursy będą dostępne w systemie SMK do końca roku 2019. 
 

Bardzo proszę o składanie wniosków przez System Monitorowania Kształcenia. Osoby, które 
mają problemy z zalogowaniem do SMK lub trudności ze złożeniem wniosku, proszę                               
o kontakt z Działem Szkoleń – w środy i piątki od 9:00-12:00. 
Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy (co 
najmniej 15 osób). 
 

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

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

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. 2019 poz. 576, 577 z późn. zm.) ma na 
celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 
określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny 
trwa ok. 3 miesięcy. 
 

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 
 

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

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

Specjalista ds. szkoleń 
mgr Magdalena Budziszewska 
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Szkolenie specjalizacyjne 

Art. 67 ust. 1 Ustawy o zawodach1: Specjalizacja 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. 

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która: 
 posiada prawo wykonywania zawodu 
 pracowała w zawodzie przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat 
 została dopuszczona do specjalizacji w wyniku przeprowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego. 
Specjalizacja zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia2, czas 

trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie 
może trwać krócej niż 15 miesięcy i nie dłużej niż 20 miesięcy. 

Specjalizacja kończy się złożeniem przez pielęgniarkę egzaminu państwowego. 
Warunki i tryb przebiegu egzaminu określa Rozporządzenie w sprawie kształcenia, za 
przebieg i organizację egzaminów państwowych odpowiada Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP). Dyrektor CKPPiP ustala regulamin 
egzaminu państwowego, co jest publikowane na stronie internetowej. Na tej stronie 
publikowany jest również plan egzaminów, terminy egzaminów, wzory obowiązujących 
dokumentów. 

Do egzaminu państwowego może przystąpić pielęgniarka/położna, która (§10 
Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia):  

1) ukończyła specjalizację albo zastała zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości, 
2) złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora CKPPiP, 

wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, wraz z kartą specjalizacji lub 
dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części 
lub całości (obecnie wniosek składany jest przez System Monitorowania Kształcenia,  
w przypadku kształcenia rozpoczętego przed 1.07.2017 – wniosek jest w formie 
papierowej), 

3) złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie 
opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy CKPPiP. 

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w formie pisemnej, w sesji wiosennej  
w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 
1 września do dnia 30 listopada. Dyrektor Centrum każdorazowo ustala datę i miejsce 
egzaminu. 

Pielęgniarce, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor 
Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty, którego wzór jest 
określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, a położnej, która złożyła egzamin państwowy 
z wynikiem pozytywnym - dyplom uzyskania tytułu położnej specjalisty, którego wzór jest 
określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, 
pielęgniarka/położna może przystąpić do egzaminu w innym terminie, w którym będzie 
przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, po złożeniu do państwowej komisji 
egzaminacyjnej wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego (§17 
Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia). Natomiast w przypadku nieuzyskania 
pozytywnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka/położna może przystąpić do 

 
1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zawodzie pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 576 z późn. zm.) zwana 
dalej „ustawą o zawodach” 
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek  i położnych (Dz. U. 2016 poz. 1761) zwane dalej „Rozporządzeniem MZ w sprawie kształcenia” 
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egzaminu ponownie, w innym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany 
egzamin dla danej dziedziny, po złożeniu nowego wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu 
państwowego (§18 ust. 1 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia). 

Według Rozporządzenia MZ w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa specjalizacje 
dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki 
2) chirurgicznego 
3) geriatrycznego 
4) internistycznego 
5) onkologicznego 
6) operacyjnego 
7) opieki długoterminowej 
8) opieki paliatywnej 
9) pediatrycznego 
10) psychiatrycznego 
11) ratunkowego 
12) rodzinnego 

dodatkowo pielęgniarki mogą podjąć specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie                           
w ochronie zdrowia - ochrona zdrowia pracujących. 

Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego oraz rodzinnego. 

Pielęgniarki i położne mogą również podjąć specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego i neonatologicznego. 

Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) można zrealizować nieodpłatnie  
z funduszy ministerialnych na podstawie umowy podpisanej z organizatorem, który wygrał 
przetarg ogłoszony przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. W tym 
samym czasie pielęgniarka/położna może odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną  
ze środków publicznych (Karkowska, Karkowski, 2019, str. 196). 

Ustawa o zawodach Art. 70 ust. 6: „Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację 
dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej 
specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia 
poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi kształcenia 
oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków 
publicznych”. 

Każda osoba rozpoczynająca nową specjalizację musi posiadać kurs specjalistyczny: 
„Wywiad i badanie fizykalne”. 

Kurs „Wywiad i badanie fizykalne” NIE JEST WYMAGANY w przypadku 
udokumentowania posiadania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego: 

 dyplomem uzyskania tytułu specjalisty po 2001r. LUB 
 zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced 

Physical Assessment LUB 
 dyplomem uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 

2012/2013. 
W każdym programie kursu szkolenia specjalistycznego jest określone, jaki kurs 

specjalistyczny musi ukończyć pielęgniarka, położna przed zakończeniem specjalizacji, 
aby być dopuszczoną do egzaminu państwowego. Najczęściej są to kursy Resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej i Wykonania badania elektrokardiograficznego u dorosłych 
(wymagane m.in. do specjalizacji anestezjologicznej i intensywnej opieki, chirurgicznej, 
internistycznej). 



41 

 

LISTA NOWYCH SPECJALIZACJI  
WRAZ Z WYMAGANYMI DO ROZPOCZĘCIA KURSAMI SPECJALISTYCZNYMI 

 
1-13   Specjalizacje dla pielęgniarek 
14-15 Specjalizacje dla położnych 
16-17 Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych 
 

 
 

 
 
 
 

Lp. SPECJALIZACJA 
WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY 

RKO 
RKO 

noworodka 
Leczenie ran EKG 

1. 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki 

tak   tak 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne tak   tak 

3. Pielęgniarstwo geriatryczne   
tak  
(dla 

pielęgniarek) 
 

4. Pielęgniarstwo internistyczne tak   tak 

5. Pielęgniarstwo onkologiczne     

6. Pielęgniarstwo operacyjne     

7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej   
tak 
(dla 

pielęgniarek) 
 

8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej tak    

9. Pielęgniarstwo pediatryczne tak   tak 

10. Pielęgniarstwo psychiatryczne tak    

11. Pielęgniarstwo ratunkowe tak tak  tak 

12. Pielęgniarstwo rodzinne tak   tak 

13. Ochrona zdrowia pracujących tak    

14. 
Pielęgniarstwo ginekologiczno-
położnicze 

 tak 
tak  

(dla położnych) 
 

15. Pielęgniarstwo rodzinne tak tak   

16. Pielęgniarstwo epidemiologiczne     

17. Pielęgniarstwo neonatologiczne     
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Kursy kwalifikacyjne 
 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z Art. 71 ust. 1 Ustawy  
o zawodach, 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. 

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która: 
 posiada prawo wykonywania zawodu 
 posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie 
 została dopuszczona do kursu w wyniku przeprowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego. 
Zgodnie z §24 ust. 1 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia czas trwania kursu 

kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie może 
trwać dłużej niż 6 miesięcy. 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej lub 
ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj i formę egzaminu ustala organizator 
kształcenia, uwzględniając dziedzinę, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny (§28 
Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu po kursie kwalifikacyjnym jest zaliczenie przez 
pielęgniarkę lub położną zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego przewidzianych w 
programie kursu. 

Pielęgniarka lub położna, która złożyła egzamin po kursie kwalifikacyjnym z wynikiem 
pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego. Natomiast  
w przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu po kursie kwalifikacyjnym, 
pielęgniarka/położna może przystąpić ponownie do egzaminu, w terminie wyznaczonym 
przez organizatora kształcenia, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia 
zaliczenia kursu kwalifikacyjnego (§29 Rozporządzenia MZ w sprawie kształcenia). 

Według Rozporządzenia MZ w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa kursy 
kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach:  

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki 
2) chirurgicznego 
3) diabetologicznego 
4) geriatrycznego 
5) internistycznego 
6) kardiologicznego 
7) nefrologicznego z dializoterapią 
8) neonatologicznego 
9) neurologicznego 
10) onkologicznego 
11) operacyjnego 
12) opieki długoterminowej 
13) opieki paliatywnej 
14) pediatrycznego 
15) psychiatrycznego 
16) ratunkowego 
17) rodzinnego 
18) środowiska nauczania i wychowania 
19) transplantacyjnego. 

Kurs kwalifikacyjny dodatkowo pielęgniarki mogą realizować w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia - ochrona zdrowia pracujących. 
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Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie: 
1) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii 
2) operacyjnego 
3) rodzinnego. 

Dla pielęgniarek i położnych przewidziano również możliwość ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Podobnie jak w przypadku szkoleń specjalizacyjnych w przypadku niektórych kursów 
kwalifikacyjnych konieczne jest ukończenie przed egzaminem końcowym kursów 
specjalistycznych wskazanych w programie kursu. 

 
LISTA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH  

WRAZ Z WYMAGANYMI DO ROZPOCZĘCIA KURSAMI SPECJALISTYCZNYMI 
 

1-20   Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek 
21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych 
24      Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych 
 

Lp. KURS KWALIFIKACYJNY 
WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY 

RKO 
RKO 

noworodka 
Przetaczani

e krwi 
EKG 

1. 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki 

tak   tak 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne tak   tak 
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne     
4. Pielęgniarstwo geriatryczne tak   tak 
5. Pielęgniarstwo internistyczne tak   tak 
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne tak   tak 

7. 
Pielęgniarstwo nefrologiczne  
z dializoterapią 

tak    

8. Pielęgniarstwo neonatologiczne     
9. Pielęgniarstwo neurologiczne tak    
10. Pielęgniarstwo onkologiczne     
11. Pielęgniarstwo operacyjne     

12. 
Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej 

    

13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej     
14. Pielęgniarstwo pediatryczne tak   tak 
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne     
16. Pielęgniarstwo ratunkowe tak tak   
17. Pielęgniarstwo rodzinne     
18. Pielęgniarstwo transplantacyjne tak  tak tak 

19. 
Pielęgniarstwo środowiska 
nauczania i wychowania 

    

20. Ochrona zdrowia pracujących     

21. 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki w 
położnictwie i ginekologii 
 

tak   tak 
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Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  

22. Pielęgniarstwo operacyjne     
23. Pielęgniarstwo rodzinne tak tak   
24. Pielęgniarstwo epidemiologiczne     
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ci których kochamy 
nie umierają nigdy, 

bo miłość to nieśmiertelność” 
 

Oli Baniukiewicz 
naszej koleżance 

 
 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają wszyscy współpracownicy 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 

Szpitala Miejskiego  
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

z tamtego świata” 
 

Pani  
Małgorzacie Rzepczyńskiej 

 
 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
w trudnych chwilach z powodu 

śmierci 
 

MAMY 
 

składają współpracownicy                              
z Oddziału Okulistycznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

 

 
 

 
 

[…] oczy twe jak piękne świece 
a w sercu źródło promienia 

więc ja chciałbym twoje serce 
ocalić od zapomnienia […] 

K. I. Gałczyński 
 

głębokie kondolencje i wyrazy 
współczucia dla Rodziny i przyjaciół 

 

EWY SAFAREWICZ 
 
 

 

składają koleżanki i koledzy               
z Oddziału Anestezjologii                

i Intensywnej Terapii 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 

Koleżance 
Kazimierze Subocz 

 

 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                     
z powodu śmierci  

 
BRATA 

 

 

składają koleżanki i koledzy            
z Oddziału Neurologicznego                   
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 
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WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,                             
bo miłość to nieśmiertelność” 

 

Koleżance 
Marzenie Kata 

 

 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                     
z powodu śmierci  

 
MAMY 

 

 

 
składają Pielęgniarki i Położne            

ze Szpitala Miejskiego                                     
św. Jana Pawła II w Elblągu 

 
 
 
 

 
 

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

 

Koleżance 
Dorocie Studzińskiej 

 

 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                     
po śmierci  

 
TATY 

 

 

składają koleżanki i koledzy             
z Oddziału Neurologicznego                       
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

 
 

 
 

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

 

Koleżance 
Małgorzacie Wojtasz 

 

 

wyrazy współczucia i słowa otuchy                     
po śmierci  

 
MAMY 

 

 

składają Pielęgniarki i Położne             
ze Szpitala Miejskiego                                   

św. Jana Pawła II w Elblągu 
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Oddział w Gdańsku 

ul. Śniadeckich 33 
80-204 Gdańsk 

tel.58 524 32 80 do 82 
fax 58 524 32 83 

gdansk@interpolska.pl 

Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej 
Ubezpieczenie zawierane na podstawie   OWU INTER Ochrona Prawna 48/2019 z dnia 06.08.2019 r. 

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

 na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata w postępowaniu pozasądowym, sądowym, sądem dyscyplinarnym; 
 na pokrycie kosztów sądowych, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym; 
 na pokrycie innych kosztów i opłat sądowych; 
 na pomoc Telefonicznej Asysty Prawnej. 

WARIANT SUMA 
UBEZPIECZENIA 

SKŁADKA 
ROCZNA 

WARIANT A – OCHRONA ZAWODU - Ubezpieczonemu przysługuje ochrona prawna: 
-  przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu          
w życiu zawodowym,                                                                                                                                  
-  w sprawach karnych w życiu zawodowym,                                                                                                 
-  z tytułu naruszenia  dóbr osobistych  Ubezpieczonego w życiu zawodowym,                                          
-  z tytułu zniesławienia lub znieważenia  Ubezpieczonego,                                                                        
-  w zakresie  umów w życiu zawodowym,                                                                                               
-  w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,  sporów z NFZ, sporów z ZUS.                                               

100.000 zł 84 zł*** 

Składka 
podstawowa 

105 zł 

WARIANT C – OCHRONA ZAWODU i ŻYCIA PRYWATNEGO 
zakres Wariantu A + dodatkowo ochrona prawna: 
- umów związanych z pojazdem,                                                                                                                
- w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie   w komunikacji,                                                        
- przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych   przez Ubezpieczonego związanych z pojazdem,                                                                          
- przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych  przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka,                                                                             
- przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu              
i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym,                                                                                                   
- w zakresie umów w życiu prywatnym Ubezpieczonego i/lub jego małżonka,                                           
- ochrona prawna w sprawach karnych w życiu prywatnym Ubezpieczonego i/lub jego małżonka.  

100.000 zł 137 zł*** 

 

Składka 
podstawowa 

171 zł 

 
TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA    - CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ 

Prawnik interpolska@opiekaprawna.pl   tel.  22 333 77 00 codziennie przez 24 h/ dobę 
Wariant A – OCHRONA ZAWODU:  
 Udzielanie porad prawnych na piśmie przez adwokatów wszystkie gałęzie prawa z wyłączeniem prawa podatkowego; 
 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;  
 Przesyłanie wybranych wzorów pism procesowych np. pełnomocnictwo, pozew, odpowiedź na pozew, wniosek w 

postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym itp. 
              

Wariant C OCHRONA ZAWODU i ŻYCIA PRYWATNEGO - Wariant A + dodatkowo 
 Udzielanie porad prawnych na piśmie przez adwokatów i doradców podatkowych wszystkie gałęzie prawa   z   włączeniem 

prawa podatkowego;  
 Przygotowanie dokumentów prawnych np.: wezwanie do zapłaty, odpowiedź na wezwanie do zapłaty; 
 Pisma przewodnie do instytucji lub urzędów, zgłoszenie roszczenia lub reklamacji itp. 
 Wideo porady prawne radcy prawnego i doradcą podatkowym.         
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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, to stresująca sytuacja. 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? 
 

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna i finansowa w sytuacjach spornych związanych           
z życiem zawodowym, zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych, 
wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, przygotowania pism procesowych, konsultacje prawne 
każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.  

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

Ryzyko powstania szkody 
działanie lub zaniechanie 

Ubezpieczonego 

 Zgłoszenie świadczenia                          
z Ochrony Prawnej                               

za szkodę powstałą w 2019r. 

 

 
 
 
 

 

y  

                    

  Sugerujemy, aby ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna traktować jako rozwiązanie prewencyjne, umożliwiające 
relatywnie niewielkim kosztem, zapewnienie sobie na przyszłość pomocy prawnej ze strony profesjonalnego 
prawnika, jak również pokrycie kosztów procesu sądowego. Jest to szczególna forma zapobiegliwości w życiu 
zawodowym, która zapewni poczucie bezpieczeństwa. 

)) 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 

Okres ubezpieczenia (ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w INTER Polska) 


