
1
1 

 

 

BIULETYN
INFORMACYJNY                  
Nr 2/2016                KWARTALNIK ISNN 1426-0573 
 

OOKKRRĘĘGGOOWWEEJJ IIZZBBYY

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK II PPOOŁŁOOŻŻNNYYCCHH
WW EELLBBLLĄĄGGUU

8 MAJA 
Dzień Położnej 

 

12 MAJA 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 
 

Z okazji zbliżającego się 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej 
życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom 

sukcesów zawodowych, w życiu osobistym i rodzinnym, 
realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń, 

by społeczne uznanie i satysfakcja z wykonywanych zawodów  
stały się rzeczywistością 

 

       W imieniu Okręgowej Rady 
       Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

 pielęgniarek i położnych. 
 Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. 

WYDAWCA: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

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

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

Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: izbaelb.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. 15.00 – 16.00 

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, Członkowie: Barbara 
Kardasz, Monika Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  

Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku przypada 25 
rocznica powstania samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych.
Samorząd powstał na mocy ustawy z 1991r „dla 

reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów pielęgniarek i 
położnych”. W swoich szeregach zrzesza ponad 300 tysięcy osób wykonujących 
zawód na terenie całego kraju. Wyznaczone zadania samorząd realizuje w 
szczególności poprzez sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, 
ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów 
zawodowych i wymaganych kwalifikacji, wyznaczanie kierunków rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa, reprezentowanie  i ochronę zawodów, obronę godności 
zawodowej, a także, zajmowanie stanowisk  w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, 
polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. 
W Polsce, podobnie jak na świecie, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uległ 
zmianie nie tylko wizerunek, ale także rola i funkcje zawodowe pielęgniarki                               
i położnej. Dokonała się transformacja kształcenia przed i podyplomowego. Dzięki 
niej pielęgniarki i położne są coraz lepiej wykształconymi profesjonalistami,                             
a kształcenie zostało dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Odbywa się ono na 
poziomie wyższym zawodowym. Zorganizowany został również system kształcenia 
podyplomowego. 
Profesjonalizm zawodowy, praca w zespole interdyscyplinarnym, ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji poprzez kształcenie ustawiczne, realizacja zadań związanych                                     
z oczekiwaniami społeczeństwa, to tylko niektóre cechy charakteryzujące współczesny 
model pielęgniarstwa i położnictwa. 
Samorząd poprzez swoje działania zapewnia ciągły rozwój zawodowy, dążenie do jak 
najwyższej jakości świadczonych usług pielęgniarskich i położniczych wobec 
społeczeństwa. 
Dzisiejsza polska pielęgniarka i położna to profesjonalistka, bardzo dobrze 
przygotowana do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy. Sprawująca opiekę nad 
osobami w każdym wieku, na każdym etapie życia, w szpitalach, klinikach, 
poradniach specjalistycznych, poradniach rodzinnych, żłobkach, szkołach, zakładach 
pracy, środowisku domowym pacjenta, zakładach opiekuńczych.                
Z okazji  XXV – lecia samorządu zawodowego  Okręgowa Rada Pielęgniarek                           
i Położnych  w Elblągu postanowiła zorganizować obchody tego święta w dniu                      
12 maja 2016 r. Uroczyste spotkanie odbędzie się w Teatrze im. A. Sewruka                           
w Elblągu.  
Jubileusz uświetnią swoją obecnością Panie: Urszula Łagowska – Krzyżanowska, 
Elżbieta Buczkowska, Grażyna Rogala – Pawelczyk, Zofia Małas – pełniące funkcję
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych od I kadencji do chwili obecnej.  
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Udział zadeklarowali również Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Elblągu minionych kadencji – Krystyna Miros i Marian Nadziejko. 
Obecność tak wyjątkowych Gości pozwoli na wspomnienie początków rodzącej się
samorządności i samodzielności zawodowej polskich pielęgniarek i położnych, 
oczekiwań związanych  z tworzeniem samorządu, ocenę dotychczasowych osiągnięć, 
a także ustalenie priorytetowych zadań na kolejne lata działalności. 

Obchody Jubileuszu XXV – lecia samorządu będą wspaniałą okazją do nadania 
odznaczeń samorządu przyznanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, 
honorowych odznaczeń za wsparcie dla prac samorządu oraz wyróżnień przyznanych 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu dla członków naszej Izby. 

Organizację obchodów XXV – lecia samorządu zaplanowano na dzień 12 maja 
łącząc jubileusz z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej.                                           
W ten sposób chcemy podkreślić ogromną rolę, jaką pełnią pielęgniarki i położne                    
w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 
„Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności                                 
i odporności systemów opieki zdrowotnej” - tak brzmi tegoroczne przewodnie hasło 
ogłoszone przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek. 
Chcemy już dziś, jak najmocniej podziękować za ich trud i poświęcenie, jakie 
wkładają   w codzienną wyczerpującą pracę. Służą pacjentom nie tylko swoją wiedzą, 
doświadczeniem  i umiejętnościami, ale dzielą się także swoimi emocjami, niegasnącą
nadzieją i pokorą wobec choroby i cierpienia. 
 

Życzę Wszystkim Paniom i Panom, Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym 
siły  i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Życzę uznania dla naszego trudu     
i satysfakcji z wykonywanej pracy. Chciałabym, aby wykonywanie zawodu 
pielęgniarki i położnej było dla nas zaszczytem i dumą. 
 Wierzę, że poprzez wspólne działania wszystkich członków samorządu 
możemy bronić naszej godności zawodowej i walczyć o należne miejsce w systemie 
ochrony zdrowia gwarantujące samorządność i samodzielność zawodową. 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapraszam 
serdecznie do udziału w Jubileuszowej Gali i obchodach Dni Pielęgniarki i Położnej. 

Halina Nowik 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Elblągu  
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XXV OKRĘGOWY ZJAZD  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  

ELBLĄG, 19.03.2016 R. 

                       RELACJA Z OBRAD XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU  
          PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  

 XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                               
w Elblągu odbył się w dniu 19 marca 2016r. Obrady Zjazdu otworzyła 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu Halina Nowik 
(mandat nr 37).  
W XXV Okręgowym Zjeździe uczestniczyło 50 Delegatów. 
Na zaproszenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w obradach 
zjazdu uczestniczyli liczni goście zaproszeni m.in.: Sebastian Irzykowski Wiceprezes 
NRPiP, Elżbieta Gelert Posłanka na Sejm RP, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego, Wiesława Pokropska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny 
Paliatywnej, Dyrektor Hospicjum Elbląskiego, Beata Ostrzycka – Konsultant 
Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, Iwona Chełchowska – Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, 
Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pasłęku Sp. z o.o., Teresa Kocbach - 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Barbara 
Plewik - Konsultant Wojewódzkie w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, 
Danuta Podjacka – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, Delegatura 
w Elblągu, Andrzej Kobylarz – Poseł na Sejm RP, Piotr Liroy Marzec – Poseł na 
Sejm RP, Jarosław Porwich – Poseł na Sejm RP, Sławomir Sadowski – 
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Witold Wróblewski – Prezydent Miasta 
Elbląg, Barbara Dyrla – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Elblągu, Halina Sałata – Przewodnicząca Komisji Finansowo-
Budżetowej, Członek Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych Rady Miejskiej 
w Elblągu, Anna Szyszka – Kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Elblągu, Wiesława Lech – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II 
w Elblągu, Bożena Ropelewska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu, Ewa Wąsowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II 
w Elblągu. 

SPONSORZY ZJAZDU 
  

Obrady rozpoczęto o godz. 
9.00, zakończono o godz. 15.00. 
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Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentował Wiceprezes NR – Pan 
Sebastian Irzykowski, który przekazał treść listu Pani Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych skierowany do wszystkich Delegatów  XXV Zjazdu. 

Warszawa, 17 marca 2016 r. 

Pani 
Halina Nowik 

Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Bardzo dziękuję za zaproszenie na XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych                           
w Elblągu. Proszę o wybaczenie, że z powodu innych zobowiązań służbowych nie mogę                  
w nim uczestniczyć. O udział i reprezentowanie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
poprosiłam Pana Wiceprezesa Sebastiana Irzykowskiego. 
Rok 2016 to czas szczególny, zaczęła się kolejna, siódma kadencja samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych, a co za tym idzie, nastąpił sezon corocznych okręgowych zjazdów – 
najistotniejszych wydarzeń w funkcjonowaniu naszej zawodowej samorządności. 
VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych potwierdził, że nasza ponad trzystutysięczna 
grupa zawodowa ma niekwestionowany udział w realizacji zadań ochrony zdrowia. Zjazd 
posumował czteroletni okres działalności samorządu oraz wyznaczył priorytety działań na 
przyszłość. Na początku nowej kadencji pragnę podzielić się z Państwem przemyśleniami na 
temat kierunków działań naszego samorządu. 
Jako Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mam przekonanie, że samorząd stanowi 
ważną płaszczyznę do realizacji zawodowego i osobistego rozwoju. Przede wszystkim jednak 
musimy zrozumieć, że każde osiągnięcie jest miarą naszego zaangażowania i zespołowej 
solidarnej pracy. To okręgowe izby stanowią istotę samorządu i od tego, jaka będzie kondycja 
poszczególnych izb, a przez to każdej pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego – taka 
będzie kondycja samorządu. „ Wszyscy musimy grać do jednej bramki” – to nie tylko slogan. 
Szczerze w to wierzę, że moja siła i siła samorządu jest w Was – w Waszej Okręgowej Izbie. 
Jako samorząd zawodowy nadal będziemy dążyć do tego, aby wykonywanie zawodów 
pielęgniarki i położnej odbywało się w stabilnych warunkach pracy. Możliwe to będzie tylko 
w przypadku uregulowania obsad pielęgniarskich w szpitalach oraz wynagrodzeń
pielęgniarek, w szczególności poprzez: opracowanie i wydanie opisów stanowisk pracy dla 
pielęgniarki i położnej; określenie i wprowadzenie w drodze legislacji poziomów 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych począwszy od płacy minimalnej do poziomów                      
zależnych od posiadanych kwalifikacji. Poza tym określenie, w aktach prawnych, liczby 
pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń
zdrowotnych, jako bezwzględnego kryterium finansowania świadczeń zdrowotnych ze 
środków publicznych. 
Szczególnej uwagi samorządu w tej kadencji wymagać będzie kształcenie przeddyplomowe              
i podyplomowe pielęgniarek oraz położnych. Istotną kwestią jest przede wszystkim 
opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki rozwoju zawodowego i określenie kompetencji 
zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego.  
Obecne zapisy w programach kursów nie przekładają się na uprawnienia w praktyce. 
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Kolejnym wyzwaniem, który wymaga pilnego rozwiązania ze strony naszego samorządu jest 
zmniejszająca się z roku na rok liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych oraz 
brak młodych absolwentek i absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych. Konieczne 
jest w związku z tym jak najszybsze podjęcie takich działań, które zachęciłyby młode osoby 
do wybierania tego zawodu i pozostania w nim. 
Na koniec dziękuje jeszcze raz, że powierzyliście mi Państwo misję kierowania Naczelną
Radą Pielęgniarek i Położnych. Wierzę, że wspólnie podejmowane działania doprowadzą do 
tego, że nasze plany – indywidualne i zbiorowe – zostaną zrealizowane. 
Delegatom XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, życzę rzeczowych 
i sprawnie przebiegających obrad, które pozwolą przygotować założenia na najbliższą
przyszłość. 

Z wyrazami szacunku 
Prezes  

Zofia Małas 

Najważniejszymi punktami obrad Okręgowego Zjazdu było przyjęcie sprawozdań
organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2015, przyjęcie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz przyjęcie budżetu na rok 2016. 
Głosowania odbywały się w trybie jawnym. 

 
Delegaci podczas XXV Zjazdu 

Na Przewodniczącą Zjazdu wybrana została Zofia Kasprowicz (mandat nr 19). 
Wiceprzewodniczącą została Elżbieta Fałkowska (mandat nr 12), funkcję
Sekretarza Zjazdu pełniła Beata Skoczeń (mandat nr 47) 
                                                           
W Komisji Mandatowej pracowały:
Bożena Wysocka (mandat nr 61) – Przewodnicząca 
Bożena Wrońska (mandat nr 60) 
Ewa Najdek (mandat Nr 35) 

W Komisji Uchwał i Wniosków pracowały 
Barbara Kardasz (mandat nr18) 
Regina Zimnoch (mandat nr 63) 
Bożena Machura (mandat nr 28) 
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Goście zaproszeni  i uczestnicy zjazdu 
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Wykaz uchwał XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                   
przyjętych w dniu 19 marca 2016 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu 
Uchwała Nr 2 w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych 
Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady                       

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 5  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

w Elblągu 
Uchwała Nr 7  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2015 
Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015 
Uchwała Nr 9  w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto  

za rok obrotowy 2015 
Uchwała nr 10 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 11 w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu na rok 2016 
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Apele i Wniosek XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                   
przyjęte w dniu 19 marca 2016 r. 

Nr 
Apelu/Wniosku 

Sprawa, której dotyczy 

Apel Nr 1 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych   
z dnia 8 marca 2016 r.  w sprawie odrzucenia propozycji założeń do 

ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach 
prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy                                 

o podstawowej opiece zdrowotnej 
Apel Nr 2 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń

zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego 

Apel Nr 3 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych                         
i punktach szczepień. 

Apel Nr 4 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, 

które nie podlegają Ministrowi Zdrowia 
Apel Nr 5  w sprawie zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 

debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej 
Wniosek Nr 1 w sprawie dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów                              

z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, 
jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez 

pielęgniarki. 

Protokół z obrad XXV Okręgowego Zjazdu, treści Uchwał, Apeli i Wniosku dostępne są                                        
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz na stronie internetowej. 

Sporządziła: Beata Skoczeń – Sekretarz Okręgowego Zjazdu. 
Galerię zdjęć przygotowała: Magdalena Budziszewska (mandat nr 6)
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Wykaz uchwał XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                   
przyjętych w dniu 19 marca 2016 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu 
Uchwała Nr 2 w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych 
Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady                       

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 5  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

w Elblągu 
Uchwała Nr 7  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2015 
Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015 
Uchwała Nr 9  w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto  

za rok obrotowy 2015 
Uchwała nr 10 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 11 w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu na rok 2016 
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Apele i Wniosek XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                   
przyjęte w dniu 19 marca 2016 r. 

Nr 
Apelu/Wniosku 

Sprawa, której dotyczy 

Apel Nr 1 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych   
z dnia 8 marca 2016 r.  w sprawie odrzucenia propozycji założeń do 

ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach 
prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy                                 

o podstawowej opiece zdrowotnej 
Apel Nr 2 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń

zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego 

Apel Nr 3 w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych                         
i punktach szczepień. 

Apel Nr 4 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, 

które nie podlegają Ministrowi Zdrowia 
Apel Nr 5  w sprawie zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 

debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej 
Wniosek Nr 1 w sprawie dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów                              

z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, 
jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez 

pielęgniarki. 

Protokół z obrad XXV Okręgowego Zjazdu, treści Uchwał, Apeli i Wniosku dostępne są                                        
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz na stronie internetowej. 

Sporządziła: Beata Skoczeń – Sekretarz Okręgowego Zjazdu. 
Galerię zdjęć przygotowała: Magdalena Budziszewska (mandat nr 6)
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APEL NR 1 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 
2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń
projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. 
Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Ministra Zdrowia,   
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,   
Klubów Parlamentarnych,  
Przewodniczącego zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej.
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w pełni 
popierają Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.         
w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 
przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej o treści: 

„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż w toku prac Zespołu do 
opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostały 
przyjęte propozycje, wobec których Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża 
stanowczy sprzeciw, uważając, iż naruszają one zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną
w Konstytucji RP, jako jedną z elementów społecznej gospodarki rynkowej. W szczególności 
dotyczy to propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza, jako 
koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów                        
w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną. 
W świetle proponowanych zmian należałoby zastanowić się nad celowością i zagrożeniami 
wprowadzenia w życie tak daleko idących nowych rozwiązań w obszarze podstawowej opieki 
zdrowotnej, które stanowią zagrożenie dla samodzielności zawodowej pielęgniarek                            
i położnych oraz przyniosą negatywne skutki dla pacjentów. 
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Ustawa z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) 
określa działania, które należy uznawać za wykonywanie zawodu pielęgniarki albo zawodu 
położnej. Przede wszystkim jest to udzielanie świadczeń zdrowotnych wyrażone w art. 4 i 5 
cyt. ustawy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych                                     
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) określa świadczenia, które mogą być wykonywane 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.  
Ponadto, pielęgniarki i położne w określonym zakresie mają prawo samodzielnie ordynować
leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, a także ordynować określone 
wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, w myśl art. 15a ust. 1 
cytowanej ustawy. 
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się propozycjom zapisu do projektu 
ustawy o POZ, które doprowadzą do likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów 
pielęgniarskich i położniczych. 
Należy podnieść, iż kierunek zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinien uwzględniać
interes pacjenta, jako świadczeniobiorcy. Propozycja łącznego kontraktowania świadczeń                    
w zakresie kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej przez jednego świadczeniodawcę – 
lekarza i tworzenie jednej wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy jest niezgodna z art. 
28, w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. 
zm.),w myśl którego, świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz                          
i położnej poz, potwierdzając powyższe oświadczeniem woli, zwanym deklaracją wyboru. 
Oddzielne deklaracje pozwalają wszystkim świadczeniodawcom na rynku świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej działać na równych zasadach i nie stanowią żadnego 
obciążenia dla pacjenta. Wręcz przeciwnie, sprawiają, iż pacjent w sposób świadomy może 
wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną. Potwierdzają to przepisy wprowadzające w 2014 roku 
odrębne druki deklaracji wyboru. 
Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, ani celowościowego dążenie do tworzenia                         
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tzw. zespołów lekarsko-pielęgniarskich przy 
jednoczesnym ograniczaniu samodzielności praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. 
Od 18 lat, funkcjonują indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych oraz 
podmioty lecznicze założone przez pielęgniarki i położne, które zawierają umowy                                 
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w podstawowej 
opiece zdrowotnej. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się dążeniom do 
likwidacji dobrych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących na rynku usług medycznych. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż należy utrzymać możliwość
oddzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: 
pielęgniarki poz, położnej poz, lekarza poz oraz świadczeń w środowisku nauczania                         
i wychowania. Należy zachować swobodę działalności gospodarczej i umożliwić
świadczeniodawcom udzielanie świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych przez 
obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej. 
Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez praktyki zawodowe pielęgniarek       
i położnych zapewnia pacjentom wysoką jakość świadczonych usług, holistyczną, 
kompleksową i profesjonalną opiekę nad rodziną, jej członkami i społecznością lokalną,                     
a przede wszystkim dostępność do świadczeń zdrowotnych. Liczba udzielanych świadczeń
w domu pacjenta jest znacznie większa niż w przypadku praktyk prowadzonych przez innych 
profesjonalistów. 
Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych są optymalną i oczekiwaną formą udzielania 
świadczeń zdrowotnych, realizowanych w miejscu zamieszkania pacjenta, co jest szczególnie 
ważne w kontekście zmian demograficznych, starzejącego się społeczeństwa i wzrostu 
zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. 
Wnosimy o zastosowanie rozwiązań gwarantujących utrzymanie samodzielnego 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzonych przez pielęgniarki i  położne                    
w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego i pielęgniarstwa w środowisku 
nauczania i wychowania, z jednoczesnym zachowaniem finansowania przez płatnika 
świadczeń zdrowotnych”. 
  Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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APEL NR 1 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 
2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń
projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. 
Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Ministra Zdrowia,   
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,   
Klubów Parlamentarnych,  
Przewodniczącego zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej.
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w pełni 
popierają Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.         
w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 
przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej o treści: 

„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż w toku prac Zespołu do 
opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostały 
przyjęte propozycje, wobec których Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża 
stanowczy sprzeciw, uważając, iż naruszają one zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną
w Konstytucji RP, jako jedną z elementów społecznej gospodarki rynkowej. W szczególności 
dotyczy to propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza, jako 
koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów                        
w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną. 
W świetle proponowanych zmian należałoby zastanowić się nad celowością i zagrożeniami 
wprowadzenia w życie tak daleko idących nowych rozwiązań w obszarze podstawowej opieki 
zdrowotnej, które stanowią zagrożenie dla samodzielności zawodowej pielęgniarek                            
i położnych oraz przyniosą negatywne skutki dla pacjentów. 
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Ustawa z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) 
określa działania, które należy uznawać za wykonywanie zawodu pielęgniarki albo zawodu 
położnej. Przede wszystkim jest to udzielanie świadczeń zdrowotnych wyrażone w art. 4 i 5 
cyt. ustawy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych                                     
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) określa świadczenia, które mogą być wykonywane 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.  
Ponadto, pielęgniarki i położne w określonym zakresie mają prawo samodzielnie ordynować
leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, a także ordynować określone 
wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, w myśl art. 15a ust. 1 
cytowanej ustawy. 
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się propozycjom zapisu do projektu 
ustawy o POZ, które doprowadzą do likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów 
pielęgniarskich i położniczych. 
Należy podnieść, iż kierunek zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinien uwzględniać
interes pacjenta, jako świadczeniobiorcy. Propozycja łącznego kontraktowania świadczeń                    
w zakresie kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej przez jednego świadczeniodawcę – 
lekarza i tworzenie jednej wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy jest niezgodna z art. 
28, w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. 
zm.),w myśl którego, świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz                          
i położnej poz, potwierdzając powyższe oświadczeniem woli, zwanym deklaracją wyboru. 
Oddzielne deklaracje pozwalają wszystkim świadczeniodawcom na rynku świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej działać na równych zasadach i nie stanowią żadnego 
obciążenia dla pacjenta. Wręcz przeciwnie, sprawiają, iż pacjent w sposób świadomy może 
wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną. Potwierdzają to przepisy wprowadzające w 2014 roku 
odrębne druki deklaracji wyboru. 
Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, ani celowościowego dążenie do tworzenia                         
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tzw. zespołów lekarsko-pielęgniarskich przy 
jednoczesnym ograniczaniu samodzielności praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. 
Od 18 lat, funkcjonują indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych oraz 
podmioty lecznicze założone przez pielęgniarki i położne, które zawierają umowy                                 
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w podstawowej 
opiece zdrowotnej. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się dążeniom do 
likwidacji dobrych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących na rynku usług medycznych. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż należy utrzymać możliwość
oddzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: 
pielęgniarki poz, położnej poz, lekarza poz oraz świadczeń w środowisku nauczania                         
i wychowania. Należy zachować swobodę działalności gospodarczej i umożliwić
świadczeniodawcom udzielanie świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych przez 
obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej. 
Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez praktyki zawodowe pielęgniarek       
i położnych zapewnia pacjentom wysoką jakość świadczonych usług, holistyczną, 
kompleksową i profesjonalną opiekę nad rodziną, jej członkami i społecznością lokalną,                     
a przede wszystkim dostępność do świadczeń zdrowotnych. Liczba udzielanych świadczeń
w domu pacjenta jest znacznie większa niż w przypadku praktyk prowadzonych przez innych 
profesjonalistów. 
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Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie stanowiska nr 4 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dotyczącego założeń do projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej 

15 

 

 

Poniżej prezentujemy odpowiedź Pana dr hab.med Tomasza Tomasika 
Przewodniczącego Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych                          
w zakresie POZ na Apel nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych   
z dnia 8 marca 2016 r.  w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy                               
o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do 
opracowania projektu założeń projektu ustawy  o podstawowej opiece zdrowotnej 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Dziękuję za przesłany do mnie Apel nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek                           
i Położnych w Elblągu. Zapoznałem się z nim z dużą uwagę.  Uprzejmie informuję, że 
na spotkaniu Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie 
POZ, które miało miejsce w dniu 5 marca br oraz na spotkaniach wcześniejszych, 
sprawy których dotyczy apel były dyskutowane. Większość członków Zespołu stoi 
jednak na stanowisku, że zasadne jest tworzenie zespołów medycyny rodzinnej.  

Z poważaniem, 

dr hab. med. Tomasz Tomasik 
Przewodniczący  
Zespołu 
do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ  
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APEL NR 2 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 
2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych 
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. 

Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Ministra Zdrowia,  
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,  
Klubów Parlamentarnych 
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w pełni 
popierają Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.                 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności 
ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które 
mogą być udzielane przez ratownika medycznego o treści:
„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się z treścią zawartą w projekcie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez 
ratownika medycznego. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż niedopuszczalne jest 
umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania zawodu w innych podmiotach 
leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział 
ratunkowy, z uzasadnieniem, że może stanowić uzupełnienie braku wystarczającej liczby 
pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia (vide uzasadnienie do projektu, str. 1, i Ocena 
Skutków Regulacji, pkt. 1).  
Brak wystarczającej liczby pielęgniarek bezsprzecznie powinien być uzupełniany nowymi 
kadrami pielęgniarskimi, nie zaś poprzez powierzanie zadań pielęgniarek przedstawicielom 
innym zawodów medycznych. 
Ponadto świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie w podmiotach leczniczych (zał. nr 4 do 
rozporządzenia), odnoszą się do działań ratunkowych, co znajduje odzwierciedlenie                           
w założeniach kształcenia grupy zawodowej ratowników medycznych. W związku                           
z powyższym, ze względu na specyfikę i zaproponowany zakres czynności ratownika 
medycznego, nie jest zasadne zatrudnianie go na innych niż szpitalne oddziały ratunkowe                    
z uwagi na to, że niewielka jest możliwość zastosowania jego kompetencji zawodowych na 
innych oddziałach. Z ustawy o działalności leczniczej, która  definiuje świadczenie szpitalne, 
 jako działania polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji oraz                              
z definicji świadczeń innych niż szpitalne, tj. świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, 
paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, 
rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz 
lecznictwa uzdrowiskowego, nie wynika, iż zakres obowiązków i uprawnień ratownika 
medycznego będzie miało zastosowanie w realizacji świadczeń w podmiotach leczniczych.  
Kwalifikacje ratownika medycznego nie odpowiadają zakresowi udzielanych świadczeń                     
w oddziałach szpitalnych zagwarantowanych pacjentowi w ramach przedmiotowych 
rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Zatrudnianie ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych będzie łączyło się                                
z odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego za powierzanie realizacji świadczeń
zdrowotnych osobom o nieodpowiednich kwalifikacjach. 
Przyjęta w 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określiła rolę                           
i zadania ratowników medycznych oraz w rozporządzeniu wymieniła katalog czynności, które 
mogą wykonywać ratownicy medyczni odpowiadający uzyskanym kwalifikacjom oraz 
potrzebom systemu ratownictwa medycznego. Od tego czasu system kształcenia i uzyskiwane 
przez ratowników medycznych kwalifikacje nie zmieniły się, stąd też rozszerzanie 
kompetencji jest nieuzasadnione. 
Należy podkreślić, że przyznanie ratownikom medycznym kompetencji określonych                            
w projekcie rozporządzenia w załącznikach 3 i 5 spowoduje sytuację będącą ewenementem 
na skalę światową, gdzie ratownik medyczny będzie mógł wykonywać czynności przypisane 
do systemu ratownictwa medycznego poza tym systemem. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że Minister Zdrowia powinien 
wydać rozporządzenie określające wykaz medycznych czynności ratunkowych 
odpowiadający zakresem medycznym czynnościom ratunkowym przewidzianym                                
w dotychczasowych przepisach”. 
  Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 

APEL NR 3 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 
2016 r. w sprawie zabezpieczania środków finansowych  dla pielęgniarek zatrudnionych                       
w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień. 
Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Ministra Zdrowia,  
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  w pełni 
popierają Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.                   
w sprawie zabezpieczania środków finansowych  dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ 
w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień o treści:
„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o spowodowanie należnych wypłat z tytułu 
wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych                       
i punktach szczepień. 
Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 roku w Warszawie pomiędzy OPZZPiP, 
NRPiP a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia wskazuje między innymi, iż Pielęgniarki 
wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń                   
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna są upoważnione do otrzymania podwyżki. 
W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych jasno została określona definicja pielęgniarki POZ, 
ustawa i zawarte Porozumienia nie wskazują, że ma być to pielęgniarka posiadająca aktywną
listę świadczeniobiorców tylko pielęgniarka POZ.  
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Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  w pełni 
popierają Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.                   
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Naszą intencją podczas rozmów było objęcie podwyżką wszystkich pielęgniarek i położnych, 
aby zapewnić im średnio wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali 
kraju o 400,00 zł. Każdy świadczeniodawca, który wykazał uprawnione pielęgniarki i położne 
miały otrzymać po 400,00 zł na etat pielęgniarki albo położnej albo równoważnik etatu. 
W świetle zebranych informacji z okręgowych izb pielęgniarek i położnych, NRPiP stwierdza 
iż ponad 3 tysiące pielęgniarek w skali kraju wykonujących świadczenia zdrowotne                        
w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień nie zostało objętych podwyżkami z uwagi na 
mylną interpretację zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 roku 
zmieniające rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, która spowodowała jedynie podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarki 
rodzinnej, położnej rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania                              
i higienistki szklonej. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pilne działania Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa NFZ w celu ujednolicenia postępowań i naprawienia powyższych błędnych 
interpretacji przez niektórych świadczeniodawców zatrudniających pielęgniarki w gabinetach 
i punktach szczepień”. 
Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 

APEL NR 4 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek                              
i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, które nie podlegają Ministrowi 
Zdrowia. 
Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Klubów Parlamentarnych
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                           
o podjęcie działań mających na celu objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek                        
i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r.                                     
o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od prawnej formy jego wykonywania. 
Uzasadnienie: 
Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy 
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, 
podwyżkami zostały objęte tylko pielęgniarki i położne, które wykonują zawód na rzecz 
świadczeniodawców mających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia                                  
i kontraktujących świadczenia samodzielnie.  
Podwyżkami nie zostały objęte pielęgniarki i położne zatrudnione w jednostkach 
organizacyjnych, które podlegają innym resortom niż Ministerstwo Zdrowia.     
Dotyczy to między innymi pielęgniarek zatrudnionych w: domach pomocy społecznej, 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych, żłobkach, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, 
zakładach karnych, w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, fundacjach                
i stowarzyszeniach. 
Wzrost wynagrodzeń powinien obejmować wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód bez względu na miejsce i formę prawną jego wykonywania. 
Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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APEL NR 5 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 

w sprawie: zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych debaty dotyczącej 
planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Skierowany do:  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                    
o zorganizowanie debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Oczekujemy by debata miała szeroką formułę, w której udział wezmą
przedstawiciele pielęgniarek i położnych POZ, medycyny szkolnej, prowadzące 
podmioty lecznicze i samodzielnie zawierające umowy z NFZ oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek                    
i Położnych,  innych instytucji związanych z ochroną zdrowia i media. 

Uzasadnienie: 

Pielęgniarki i położne samodzielnie prowadzące praktyki są głęboko zaniepokojone 
kierunkiem prac zespołu powołanego przez MZ do opracowania projektu założeń projektu 
ustawy o POZ. Już na tym etapie prac zespołu, ustalonych stanowisk i podjętych uchwał 
można dostrzec realne zagrożenia dla samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Zespół zakłada, że docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list 
pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ oraz planuje okres przejściowy dla 
podmiotów, które obecnie funkcjonują w oparciu o dotychczasowe rozwiązania.  Pielęgniarki 
i położne uważają, że jest to jawna zapowiedź likwidacji naszych samodzielnych praktyk. 
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych wobec 
prowadzonych prac zespołu odpowiada, że na obecnym etapie prac nie można jednoznacznie 
stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań.  

W związku z powyższym apelujemy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych                                 
o zorganizowanie dwustronnej debaty w tych kwestiach by mieć możliwość przedstawienia 
swoich argumentów oraz doświadczeń wynikających z długoletniego prowadzenia dobrze 
funkcjonujących praktyk. Ponadto przyczyni się to do wzmocnienia samodzielność
pielęgniarek i położnych. Należy już teraz zadbać, aby nasze stanowisko było mocno 
akcentowane tak by w ostatecznym kształcie projektowanych rozwiązań samodzielne praktyki 
pielęgniarek i położnych nie zostały całkowicie pominięte lub wręcz wyeliminowane.   

Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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Naszą intencją podczas rozmów było objęcie podwyżką wszystkich pielęgniarek i położnych, 
aby zapewnić im średnio wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali 
kraju o 400,00 zł. Każdy świadczeniodawca, który wykazał uprawnione pielęgniarki i położne 
miały otrzymać po 400,00 zł na etat pielęgniarki albo położnej albo równoważnik etatu. 
W świetle zebranych informacji z okręgowych izb pielęgniarek i położnych, NRPiP stwierdza 
iż ponad 3 tysiące pielęgniarek w skali kraju wykonujących świadczenia zdrowotne                        
w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień nie zostało objętych podwyżkami z uwagi na 
mylną interpretację zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 roku 
zmieniające rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, która spowodowała jedynie podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarki 
rodzinnej, położnej rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania                              
i higienistki szklonej. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pilne działania Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa NFZ w celu ujednolicenia postępowań i naprawienia powyższych błędnych 
interpretacji przez niektórych świadczeniodawców zatrudniających pielęgniarki w gabinetach 
i punktach szczepień”. 
Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 

APEL NR 4 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek                              
i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, które nie podlegają Ministrowi 
Zdrowia. 
Skierowany do:  
Premier Rządu RP,  
Klubów Parlamentarnych
Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                           
o podjęcie działań mających na celu objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek                        
i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r.                                     
o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od prawnej formy jego wykonywania. 
Uzasadnienie: 
Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy 
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, 
podwyżkami zostały objęte tylko pielęgniarki i położne, które wykonują zawód na rzecz 
świadczeniodawców mających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia                                  
i kontraktujących świadczenia samodzielnie.  
Podwyżkami nie zostały objęte pielęgniarki i położne zatrudnione w jednostkach 
organizacyjnych, które podlegają innym resortom niż Ministerstwo Zdrowia.     
Dotyczy to między innymi pielęgniarek zatrudnionych w: domach pomocy społecznej, 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych, żłobkach, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, 
zakładach karnych, w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, fundacjach                
i stowarzyszeniach. 
Wzrost wynagrodzeń powinien obejmować wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód bez względu na miejsce i formę prawną jego wykonywania. 
Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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APEL NR 5 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 

w sprawie: zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych debaty dotyczącej 
planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Skierowany do:  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                    
o zorganizowanie debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Oczekujemy by debata miała szeroką formułę, w której udział wezmą
przedstawiciele pielęgniarek i położnych POZ, medycyny szkolnej, prowadzące 
podmioty lecznicze i samodzielnie zawierające umowy z NFZ oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek                    
i Położnych,  innych instytucji związanych z ochroną zdrowia i media. 

Uzasadnienie: 

Pielęgniarki i położne samodzielnie prowadzące praktyki są głęboko zaniepokojone 
kierunkiem prac zespołu powołanego przez MZ do opracowania projektu założeń projektu 
ustawy o POZ. Już na tym etapie prac zespołu, ustalonych stanowisk i podjętych uchwał 
można dostrzec realne zagrożenia dla samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Zespół zakłada, że docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list 
pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ oraz planuje okres przejściowy dla 
podmiotów, które obecnie funkcjonują w oparciu o dotychczasowe rozwiązania.  Pielęgniarki 
i położne uważają, że jest to jawna zapowiedź likwidacji naszych samodzielnych praktyk. 
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych wobec 
prowadzonych prac zespołu odpowiada, że na obecnym etapie prac nie można jednoznacznie 
stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań.  

W związku z powyższym apelujemy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych                                 
o zorganizowanie dwustronnej debaty w tych kwestiach by mieć możliwość przedstawienia 
swoich argumentów oraz doświadczeń wynikających z długoletniego prowadzenia dobrze 
funkcjonujących praktyk. Ponadto przyczyni się to do wzmocnienia samodzielność
pielęgniarek i położnych. Należy już teraz zadbać, aby nasze stanowisko było mocno 
akcentowane tak by w ostatecznym kształcie projektowanych rozwiązań samodzielne praktyki 
pielęgniarek i położnych nie zostały całkowicie pominięte lub wręcz wyeliminowane.   

Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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WNIOSEK NR 1 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia 
a realizowanego przez pielęgniarki 
Skierowany do:  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                    
o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu umożliwienie zawierania 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako 
produktu finansowanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez pielęgniarki. 
Uzasadnienie: 
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r na mocy art 15 a nadaje 
pielęgniarkom i położnym nowe uprawnienia. W ramach samodzielnego wykonywania 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka                       
i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty                           
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie: 

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

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

Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom 
ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań
diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta. 
Pielęgniarki i położne po ukończeniu kursu specjalistycznego „leczenie ran dla pielęgniarek” 
lub „ leczenie ran dla położnych” posiadają zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na 
samodzielne zabezpieczenie potrzeb pacjenta w zakresie leczenia ran w tym: zaopatrzyć ranę
w ramach pomocy doraźnej, ocenić przebieg gojenia się rany, rozpoznać powikłania rany, 
usunąć szwy, ocenić i zaopatrzyć rany przewlekłe (odleżyny, rany nowotworowe, 
owrzodzenia, stopa cukrzycowa), dobrać nowoczesne opatrunki, zlecić badania 
diagnostyczne, przygotować pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki i opieki nad raną
przewlekłą.  
Mając na uwadze powyższe możliwym staje się wyodrębnienie „leczenie ran”, jako osobnego 
świadczenia leczniczego, którego realizacja mogłaby stanowić nowy produkt samodzielnie 
kontraktowany przez pielęgniarki i położne. 
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Taka regulacja prawna usprawniłaby znacznie opiekę nad pacjentem w odrębnej poradni lub 
jego środowisku domowym, bez konieczności odbywania każdorazowo wizyty u lekarza 
pierwszego kontaktu, czy w poradni specjalistycznej. Ograniczyłoby w znacznym stopniu 
konieczność uciążliwego transportu chorego, którego stan jest często bardzo ciężki.  
Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położne podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki opieki długoterminowej mogłyby kontraktując łącznie te świadczenia, realizować
opiekę nad pacjentem w środowisku w znacznie pełniejszym zakresie.  

Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 

 

 

 
 
 
 
 

CHCEMY PRACOWAĆ
 I ŻYĆ GODNIE
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WNIOSEK NR 1 
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU z dnia 19 marca 2016 roku 
w sprawie: dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia 
a realizowanego przez pielęgniarki 
Skierowany do:  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                                    
o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu umożliwienie zawierania 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako 
produktu finansowanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez pielęgniarki. 
Uzasadnienie: 
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r na mocy art 15 a nadaje 
pielęgniarkom i położnym nowe uprawnienia. W ramach samodzielnego wykonywania 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka                       
i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty                           
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie: 

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

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

Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom 
ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań
diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta. 
Pielęgniarki i położne po ukończeniu kursu specjalistycznego „leczenie ran dla pielęgniarek” 
lub „ leczenie ran dla położnych” posiadają zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na 
samodzielne zabezpieczenie potrzeb pacjenta w zakresie leczenia ran w tym: zaopatrzyć ranę
w ramach pomocy doraźnej, ocenić przebieg gojenia się rany, rozpoznać powikłania rany, 
usunąć szwy, ocenić i zaopatrzyć rany przewlekłe (odleżyny, rany nowotworowe, 
owrzodzenia, stopa cukrzycowa), dobrać nowoczesne opatrunki, zlecić badania 
diagnostyczne, przygotować pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki i opieki nad raną
przewlekłą.  
Mając na uwadze powyższe możliwym staje się wyodrębnienie „leczenie ran”, jako osobnego 
świadczenia leczniczego, którego realizacja mogłaby stanowić nowy produkt samodzielnie 
kontraktowany przez pielęgniarki i położne. 
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Taka regulacja prawna usprawniłaby znacznie opiekę nad pacjentem w odrębnej poradni lub 
jego środowisku domowym, bez konieczności odbywania każdorazowo wizyty u lekarza 
pierwszego kontaktu, czy w poradni specjalistycznej. Ograniczyłoby w znacznym stopniu 
konieczność uciążliwego transportu chorego, którego stan jest często bardzo ciężki.  
Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położne podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki opieki długoterminowej mogłyby kontraktując łącznie te świadczenia, realizować
opiekę nad pacjentem w środowisku w znacznie pełniejszym zakresie.  

Beata Skoczeń            Zofia Kasprowicz 
Sekretarz Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 
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AKTUALNOŚCI 
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych  

zwracamy się z następującym apelem - zjednoczmy  
siły w walce o prawa Pielęgniarek i Położnych. 

Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy z POZ. 

Jako Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych zwracamy się do Was z następującym 
apelem – zjednoczmy siły w walce o prawa Pielęgniarek i Położnych. Musimy zrobić
wszystko, aby nie dopuścić do realizacji zmian, które proponuje minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł. Sukces ministra oznacza utratę Godności, Niezależności, 
Niepodległości Naszego Zawodu! 

Położna, Pielęgniarka i Lekarz – towarzyszymy 
Pacjentowi od narodzin aż do śmierci.  

Te trzy instytucje, o ile są traktowane na równi 
tworzą harmonie, genialnie działający parasol, 
tak bardzo potrzebny do właściwej, 
nowoczesnej, spełniającej oczekiwania 
Europejczyka opieki. Minister Radziwiłł 
poprzez swoje działania manifestuje nie tylko 
brak szacunku do naszej profesji, ale także 
ogromną niewiedzę. Pokażmy ministrowi jak 
bardzo się myli. 

Każdy z wyżej wymienionej trójki ma prawo do prowadzenia własnej działalności.  

To nie politycy powinni decydować o tym, kto się nadaje do prowadzenia własnej 
praktyki.  O tym może decydować jedynie pacjent.  

Pamiętajcie – żadne prawa nie są dane nam raz na zawsze! Trzeba o nie walczyć
każdego dnia! Teraz czas na walkę o prawa Pielęgniarek i Położnych z POZ! 

KOPiP organizuje protest na Facebooku pod hasłem ”#niePOZdrawiam” skierowaną
do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. 
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Na stronie:www.niepozdrawiam.pl znajduje się wydarzenie, na którym chcemy 
zebrać wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów z POZ! 

Tam umieszczamy swoje zdjęcia z kartką.  

Swoje zdjęcia prosimy również udostępnić na swoim profilu na FB z dopiskiem – 
„#nie POZdrawiam Panie ministrze@Konstanty Radziwiłł! Nie godzimy się na 
zmiany, które proponuje ministerstwo zdrowia w kontekście Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Nie odbierzecie nam naszej wolności!” 

Liczymy na Wasze wsparcie! 

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów 
Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych 
Dz.U 2016, poz. 404, data ogłoszenia 2016-03-29 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie                         
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
Dz.U 2016, poz. 361, data ogłoszenia 2016-03-17 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
Dz.U 2016, poz. 357, data ogłoszenia 2016-03-16 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego 
Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych 
Dz.U 2016, poz. 320, data ogłoszenia 2016-03-11 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru 
Operacji Kardiochirurgicznych 
Dz.U 2016, poz. 317, data ogłoszenia 2016-03-11 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie 
Wspomaganej Prokreacji 
Dz.U 2016, poz. 316, data ogłoszenia 2016-03-11 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie                             
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych 
działających w formie jednostki budżetowej 
Dz.U 2016, poz. 305, data ogłoszenia 2016-03-10 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r.                       
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
Dz.U 2016, poz. 224, data ogłoszenia 2016-02-23 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych 
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych 
Dz.U 2016, poz. 211, data ogłoszenia 2016-02-19 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania 
zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów 
Dz.U 2016, poz. 210, data ogłoszenia 2016-02-19 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania 
klinicznego wyrobu medycznego  
Dz.U 2016, poz. 209, data ogłoszenia 2016-02-19 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków 
związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego 
do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków 
Dz.U 2016, poz. 208, data ogłoszenia 2016-02-19 
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AKTUALNOŚCI PRAWNE 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie                       
w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji 
Dz.U 2016, poz. 206, data ogłoszenia 2016-02-19 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji 
jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie 
wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację
i jednostek notyfikowanych 
Dz.U 2016, poz. 204, data ogłoszenia 2016-02-19 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za 
złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku                        
o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży 
Dz.U 2016, poz. 202, data ogłoszenia 2016-02-19 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania 
zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu 
bezpieczeństwa wyrobów 
Dz.U 2016, poz. 201, data ogłoszenia 2016-02-19 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych 
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych 
Dz.U 2016, poz. 192 , data ogłoszenia 2016-02-17 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.                     
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta 
Dz.U 2016, poz. 186 , data ogłoszenia 2016-02-16 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Kwalifikacje pielęgniarek, położnych, które wykonują szczepienia ochronne 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych(j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.) obowiązkowe 
szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki 
szkolne. Wskazane osoby mogą przeprowadzać obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli 
legitymują się jedną z kwalifikacji zawartych w §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  (Dz. U. Nr 182, poz. 
1086 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(Dz. U. 2015, poz. 1947), czyli: 

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie  w zakresie szczepień
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia 
lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku, której ramowy program 
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na 
podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty o zawodach pielęgniarki                       
i położnej,  
lub  

2) posiadają, co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych. 

W przypadku braku powyższych kwalifikacji pielęgniarka, położna w ramach kształcenia 
podyplomowego może ukończyć kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. Kurs 
specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ust. 1. ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, 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 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Cel kształcenia - przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych[1], postępowania w przypadku wystąpienia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości                        
w zakresie szczepień ochronnych. 
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu 
specjalistycznego wynosi 80 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne - 35 godzin, zajęcia 
praktyczne - 45 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma 
prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej, niż 10%, które 
może być wykorzystane na samokształcenie. 
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Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne, pielęgniarka jest uprawniona 
do wykonania następujących świadczeń zdrowotnych: 

1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie 
właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych 
z tym zaświadczeń. 

2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej. 
3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich 
wystąpienia. 

4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie 
analizy wykonalności szczepień ochronnych. 

5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych. 

Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych

Cel kształcenia - przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie[2] 

• szczepień ochronnych noworodków; 
• szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, 

postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) 
oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych. 
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu 
specjalistycznego wynosi 52 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne - 27 godzin, zajęcia 
praktyczne - 25 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma 
prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej, niż 10%, które 
może być wykorzystane na samokształcenie. 

Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne, położna jest uprawniona 
do wykonania następujących świadczeń zdrowotnych: 

1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień. 
2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 
3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich 
wystąpienia. 

4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy 
wykonalności szczepień ochronnych u noworodków. 

5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków. 
6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV. 

Jolanta Kubajka-Piotrowska  
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 

[1] Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych określają obowiązujące 
przepisy prawa. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z obowiązującym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO) 
[2] Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych określają obowiązujące 
przepisy prawa. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z obowiązującym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO) 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Kwalifikacje pielęgniarek, położnych, które wykonują szczepienia ochronne 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych(j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.) obowiązkowe 
szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki 
szkolne. Wskazane osoby mogą przeprowadzać obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli 
legitymują się jedną z kwalifikacji zawartych w §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  (Dz. U. Nr 182, poz. 
1086 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(Dz. U. 2015, poz. 1947), czyli: 

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie  w zakresie szczepień
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia 
lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku, której ramowy program 
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na 
podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty o zawodach pielęgniarki                       
i położnej,  
lub  

2) posiadają, co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych. 

W przypadku braku powyższych kwalifikacji pielęgniarka, położna w ramach kształcenia 
podyplomowego może ukończyć kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. Kurs 
specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ust. 1. ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, 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 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Cel kształcenia - przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych[1], postępowania w przypadku wystąpienia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości                        
w zakresie szczepień ochronnych. 
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu 
specjalistycznego wynosi 80 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne - 35 godzin, zajęcia 
praktyczne - 45 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma 
prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej, niż 10%, które 
może być wykorzystane na samokształcenie. 
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Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne, pielęgniarka jest uprawniona 
do wykonania następujących świadczeń zdrowotnych: 

1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie 
właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych 
z tym zaświadczeń. 

2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej. 
3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich 
wystąpienia. 

4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie 
analizy wykonalności szczepień ochronnych. 

5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych. 

Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych

Cel kształcenia - przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie[2] 

• szczepień ochronnych noworodków; 
• szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, 

postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) 
oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych. 
Czas trwania kształcenia - łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu 
specjalistycznego wynosi 52 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne - 27 godzin, zajęcia 
praktyczne - 25 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma 
prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, o nie więcej, niż 10%, które 
może być wykorzystane na samokształcenie. 

Po ukończeniu kursu specjalistycznego szczepienia ochronne, położna jest uprawniona 
do wykonania następujących świadczeń zdrowotnych: 

1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień. 
2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 
3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich 
wystąpienia. 

4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy 
wykonalności szczepień ochronnych u noworodków. 

5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków. 
6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV. 

Jolanta Kubajka-Piotrowska  
Dział merytoryczny w biurze NIPiP 

[1] Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych określają obowiązujące 
przepisy prawa. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z obowiązującym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO) 
[2] Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych określają obowiązujące 
przepisy prawa. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z obowiązującym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO) 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 

Sprawa podwyżek dla pielęgniarek i położnych w POZ od samego początku budziła                      
i nadal powoduje wiele emocji i dyskusji. Zdajemy sobie sprawę, iż obecna sytuacja 
powoduje wiele napięć a osoby, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzenia 
mają uzasadnione poczucie krzywdy.  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu krytycznie ocenia obecną
sytuację i stoi na stanowisku, iż wzrost wynagrodzenia musi nastąpić dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych w POZ. 
Poniżej przedstawiamy treść apel ORPiP w Elblągu kierowany do 
świadczeniodawców w POZ będących pracodawcami z nadzieją, iż zostaną podjęte 
konstruktywne działania w celu rozwiązania obecnej sytuacji. 

Elżbieta Fałkowska 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu 

Apel 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

z dnia 23 lutego 2016 r. 
w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących 

świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz 

Apel skierowany do: świadczeniodawców kontraktujących świadczenia w rodzaju poz: 
świadczenia lekarza poz 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apeluje do wszystkich 
świadczeniodawców będących pracodawcami w stosunku do pielęgniarek                              
i położnych realizujących świadczenia objęte zakresem świadczeń lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej o zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek                                   
i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień na 
poziomie porównywalnym ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek poz i położnych 
poz. 
 Intencją osób reprezentujących środowisko pielęgniarek i położnych, 
przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, podpisujących w dniu 23 września 
2015 r porozumienie z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ było uzyskanie 
wnioskowanego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek i położnych.  
Zgodnie z treścią porozumienia wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 
podstawowej opieki zdrowotnej, nastąpić powinien od 1 stycznia 2016 r średnio                           
o 400,00  złotych miesięcznie, liczony w skali kraju. 
Opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, będące aktem wykonawczym do porozumienia, nie obejmuje zapisów 
dotyczących pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia lekarza poz. 
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 Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, jak i związek zawodowy, złożył 
stosowne wnioski i apele do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie możliwości 
zapewnienia wzrostu wynagrodzeń również pozostałym pielęgniarkom/położnym, 
którym nie gwarantuje podwyżki treść w/w rozporządzeń. 
 Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytania Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, wskazuje, że wzrost finansowania świadczeń w zakresie: świadczenia 
lekarza poz nastąpił już w roku 2015. Dodatkowo w roku 2016 nastąpi dalszy wzrost 
stawki kapitacyjnej lekarza poz poprzez wzrost współczynnika korygującego 
odnoszącego się do osób w wieku od 40 do 65 roku życia. 
W ocenie Ministerstwa Zdrowia świadczeniodawcy poz, będący pracodawcami 
pielęgniarek/położnych pracujących w gabinetach szczepień i gabinetach zabiegowych 
mogą w ramach uzyskanych środków dokonać zwiększenia wynagrodzenia.  Nie jest 
to jednak regulacja wynikająca z zapisów rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów. 
W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa – Świadczeniodawców będących 
pracodawcami dla pielęgniarek i położnych realizujących część zadań wynikających                  
z zakresu świadczeń lekarza poz, z apelem o czynne zaangażowanie się w rozwiązanie 
zaistniałej sytuacji, poprzez wzrost płac osób, które wykonują swój niełatwy zawód, 
wymagający stosownych kwalifikacji, profesjonalizmu i odpowiedzialności                                 
w prowadzonych przez Państwa  podmiotach leczniczych. 
Obecna sytuacja jest dla nich bardzo krzywdząca, powoduje napięcia i konflikty                       
w zespole, obniża znacząco satysfakcję z wykonywanych świadczeń, co                                   
w następstwie może przenieść się na zadowolenie pacjentów korzystających ze 
świadczeń profilaktycznych, leczniczych, diagnostycznych realizowanych przez te 
grupy zawodowe. 
Dlatego też, raz jeszcze prosimy i apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań
niwelujących podział pomiędzy pielęgniarkami / położnymi podstawowej opieki 
zdrowotnej a pielęgniarkami/położnymi praktyki. 
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CO SŁYCHAĆ W IZBIE 
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powoduje wiele napięć a osoby, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzenia 
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu krytycznie ocenia obecną
sytuację i stoi na stanowisku, iż wzrost wynagrodzenia musi nastąpić dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych w POZ. 
Poniżej przedstawiamy treść apel ORPiP w Elblągu kierowany do 
świadczeniodawców w POZ będących pracodawcami z nadzieją, iż zostaną podjęte 
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Elżbieta Fałkowska 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
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w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących 

świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz 
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poz. 
 Intencją osób reprezentujących środowisko pielęgniarek i położnych, 
przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, podpisujących w dniu 23 września 
2015 r porozumienie z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ było uzyskanie 
wnioskowanego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek i położnych.  
Zgodnie z treścią porozumienia wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 
podstawowej opieki zdrowotnej, nastąpić powinien od 1 stycznia 2016 r średnio                           
o 400,00  złotych miesięcznie, liczony w skali kraju. 
Opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, będące aktem wykonawczym do porozumienia, nie obejmuje zapisów 
dotyczących pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia lekarza poz. 
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zapewnienia wzrostu wynagrodzeń również pozostałym pielęgniarkom/położnym, 
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to jednak regulacja wynikająca z zapisów rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów. 
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z zakresu świadczeń lekarza poz, z apelem o czynne zaangażowanie się w rozwiązanie 
zaistniałej sytuacji, poprzez wzrost płac osób, które wykonują swój niełatwy zawód, 
wymagający stosownych kwalifikacji, profesjonalizmu i odpowiedzialności                                 
w prowadzonych przez Państwa  podmiotach leczniczych. 
Obecna sytuacja jest dla nich bardzo krzywdząca, powoduje napięcia i konflikty                       
w zespole, obniża znacząco satysfakcję z wykonywanych świadczeń, co                                   
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świadczeń profilaktycznych, leczniczych, diagnostycznych realizowanych przez te 
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KALENDARIUM 
1199..0022..22001166 rr.. W siedzibie izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej. W trakcie posiedzenia 
komisja rozpatrzyła 23 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia                        
i doskonalenia zawodowego ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu. 

2233..0022..22001166 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

 uchwała Nr 43/VII/16 w sprawie zwołania XXV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 44/VII/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016 

 uchwała Nr 45/VII/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015 

 uchwała Nr 46/VII/16 w sprawie przyjęcia trybu postępowania dotyczącego 
stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                          
i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 47/VII/16 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 48/VII/16 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 49/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej 
zaliczającej kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 
(program dla pielęgniarek i położnych), 

 uchwała Nr 50/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej 
zaliczającej kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” 
(program dla pielęgniarek), 

 uchwała Nr 51/VII/16 w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 52/VII/16 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia 
pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat                              
w okresie ostatnich 6 lat, 

 uchwała Nr 53/VII/16 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 54/VII/16 w sprawie zakupu publikacji „Prawo w zawodzie 
pielęgniarki i położnej”, 

 uchwała Nr 55/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 56/VII/16 w sprawie obchodów XXV-lecia samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych, 
 Apel ORPiP w Elblągu w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek                        

i położnych realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki 
zdrowotnej: świadczenia lekarza POZ. 
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0011..0033..22001166 rr.. W siedzibie izby odbyło się posiedzenie Komitetu organizacyjnego obchodów 
XXV – lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

0022..0033..22001166 rr.. W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-
Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. W trakcie posiedzenia 
rozpatrzono 3 wnioski o udzielenie zapomóg losowych. Komisja przyznała 
zapomogi na kwotę 2.700 zł. 

77--99..0033..22001166 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

1188..0033..22001166 rr.. W dniu 18 marca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyło się
uroczyste Dyplomatorium absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. 
Upragniony dyplom uzysły 64 osoby. W uroczystości uczestniczyła m.in.                        
Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu.  
Nowym Koleżankom i Kolegom gratulacje wraz z życzeniami sukcesów 
zawodowych i osobistych składa ORPiP w Elblągu. 

1199..0033..22001166 rr.. W Hotelu „Elbląg” w Elblągu obył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek        
i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad Delegaci przyjęli 11 uchwał,  5 apeli oraz                   
1 wniosek.Wniosek i Apele przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym. 

1199..0033..22001166 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

 uchwała Nr 57/VII/16 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 58/VII/16 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 59/VII/16 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 60/VII/16 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 
poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego pielęgniarek                                     
i położnych na rok 2016 prowadzonych przez organizatorów kształcenia 
podyplomowego wpisanych do rejestru prowadzonego przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała nr 61/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 62/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 63/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 

rady pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowych na 
pielęgniarskie stanowiska kierownicze w Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we 
Fromborku, 

 uchwała Nr 64/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowych na 
pielęgniarskie stanowiska kierownicze w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu, 

 uchwała Nr 65/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 66/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 67/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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KALENDARIUM 
1199..0022..22001166 rr.. W siedzibie izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej. W trakcie posiedzenia 
komisja rozpatrzyła 23 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia                        
i doskonalenia zawodowego ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu. 

2233..0022..22001166 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

 uchwała Nr 43/VII/16 w sprawie zwołania XXV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 44/VII/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016 

 uchwała Nr 45/VII/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015 

 uchwała Nr 46/VII/16 w sprawie przyjęcia trybu postępowania dotyczącego 
stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                          
i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 47/VII/16 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 48/VII/16 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 49/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej 
zaliczającej kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 
(program dla pielęgniarek i położnych), 

 uchwała Nr 50/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej 
zaliczającej kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” 
(program dla pielęgniarek), 

 uchwała Nr 51/VII/16 w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, 

 uchwała Nr 52/VII/16 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia 
pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat                              
w okresie ostatnich 6 lat, 

 uchwała Nr 53/VII/16 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 54/VII/16 w sprawie zakupu publikacji „Prawo w zawodzie 
pielęgniarki i położnej”, 

 uchwała Nr 55/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 56/VII/16 w sprawie obchodów XXV-lecia samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych, 
 Apel ORPiP w Elblągu w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek                        

i położnych realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki 
zdrowotnej: świadczenia lekarza POZ. 
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0011..0033..22001166 rr.. W siedzibie izby odbyło się posiedzenie Komitetu organizacyjnego obchodów 
XXV – lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

0022..0033..22001166 rr.. W siedzibie OIPiP w Elblągu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-
Bytowych pod przewodnictwem Pani Bożeny Tyc. W trakcie posiedzenia 
rozpatrzono 3 wnioski o udzielenie zapomóg losowych. Komisja przyznała 
zapomogi na kwotę 2.700 zł. 

77--99..0033..22001166 rr.. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

1188..0033..22001166 rr.. W dniu 18 marca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyło się
uroczyste Dyplomatorium absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. 
Upragniony dyplom uzysły 64 osoby. W uroczystości uczestniczyła m.in.                        
Pani Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu.  
Nowym Koleżankom i Kolegom gratulacje wraz z życzeniami sukcesów 
zawodowych i osobistych składa ORPiP w Elblągu. 

1199..0033..22001166 rr.. W Hotelu „Elbląg” w Elblągu obył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek        
i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad Delegaci przyjęli 11 uchwał,  5 apeli oraz                   
1 wniosek.Wniosek i Apele przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym. 

1199..0033..22001166 rr.. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad 
przyjęto następujące uchwały: 

 uchwała Nr 57/VII/16 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 58/VII/16 w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 

 uchwała Nr 59/VII/16 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

 uchwała Nr 60/VII/16 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 
poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego pielęgniarek                                     
i położnych na rok 2016 prowadzonych przez organizatorów kształcenia 
podyplomowego wpisanych do rejestru prowadzonego przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała nr 61/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 62/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu, 
 uchwała Nr 63/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 

rady pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowych na 
pielęgniarskie stanowiska kierownicze w Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we 
Fromborku, 

 uchwała Nr 64/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowych na 
pielęgniarskie stanowiska kierownicze w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu, 

 uchwała Nr 65/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 66/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 67/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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 uchwała Nr 68/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 69/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 70/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 71/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 72/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 73/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 74/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 75/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 76/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 77/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 78/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 79/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 80/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 81/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 82/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 83/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 84/VII/16 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 
Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 

 uchwała Nr 85/VII/16 w sprawie zakupu publikacji „Komentarz do kodeksu 
etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

1199..0033..22001166 rr.. Odbyło się posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1199..0033..22001166 rr.. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego pod 
przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej. W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła 
18 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia  i doskonalenia zawodowego 
ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

0055..0044..22001166 rr.. Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

 uchwała Nr 15P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                        
w Elblągu, 
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 uchwała Nr 16P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 17P/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do prac komisji egzaminacyjnej 
zaliczającej kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”  
(program dla pielęgniarek) 

 uchwała Nr 18P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 19P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 20P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                        
w Elblągu, 

 uchwała Nr 21P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 22P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                
w Elblągu, 

 uchwała Nr 23P/VII/16 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu, 

 uchwała Nr 24P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 25P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 26P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 27P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 28P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu, 

 uchwała Nr 29P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                   
w Elblągu, 

 uchwała Nr 30P/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych do prac komisji konkursowej na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu, 

 uchwała Nr 31P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 32P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 
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 uchwała Nr 68/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 69/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 70/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 71/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 72/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 73/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 74/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 80/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 81/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 82/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

 uchwała Nr 83/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 
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Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 

 uchwała Nr 85/VII/16 w sprawie zakupu publikacji „Komentarz do kodeksu 
etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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 uchwała Nr 16P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 
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zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                        
w Elblągu, 

 uchwała Nr 21P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 22P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                
w Elblągu, 

 uchwała Nr 23P/VII/16 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu, 

 uchwała Nr 24P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 25P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                      
w Elblągu, 

 uchwała Nr 26P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 27P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     
w Elblągu, 

 uchwała Nr 28P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                       
w Elblągu, 

 uchwała Nr 29P/VII/16 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                   
w Elblągu, 

 uchwała Nr 30P/VII/16 w sprawie wytypowania przedstawiciela okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych do prac komisji konkursowej na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu, 

 uchwała Nr 31P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 32P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 
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 uchwała Nr 33P/VII/16 w sprawie pomocy finansowej członkom 
samorządu, 

 uchwała Nr 34P/VII/16 w sprawie nadania wyróżnień za pracę na rzecz 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

1122--1144--0044..
22001166 rr..

Panie: Halina Nowik, Zofia Kasprowicz oraz Grażyna Onoszko-Półtorak 
uczestniczyły w szkoleniu Przewodniczących, Sekretarzy oraz Skarbników 
Okręgowych Rad. Szkolenie zorganizowała Naczelna Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie. 

2266..0044..22001166 rr.. Na dzień 26 kwietnia 2016 r. zaplanowano posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

2277..0044..22001166 rr.. W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się kontrola finansowo-księgowa OIPiP                       
w Elblągu za I kwartał 2016r. Kontrolę przeprowadzi Okręgowa Komisja 
Rewizyjna w Elblągu pod przewodnictwem mgr Justyny Tomkiewicz. 

0066..0055..22001166 rr.. W dniu 6 maja 2016 w Sali Rycerskiej Biblioteki Elbląskiej odbędzie się uroczyste 
spotkanie Pielęgniarek i Położnych obchodzących jubileusz 30 lecia pracy 
zawodowej. 

1122..0055..22001166 rr.. W dniu 12 maja 2016 r. w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędą się
uroczyste obchody XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w naszej uroczystości! 

„…Być pielęgniarką, położną to zaszczyt.” 
C.K. Meador 

XXV – lecie 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 

Elbląg, 12 maja 2016 r.
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ABSOLUTORIUM W EUH-E  
dr Marzena Sobczak 

   
W dniu 18 marca 2016 roku w Elbląskiej 

Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom 
kierunku pielęgniarstwo I stopnia.      
W uroczystości wzięły udział Władze Uczelni oraz 
zaproszeni Goście. JM Rektor Uczelni prof. 
Zdzisław Dubiella w swoim wystąpieniu 
pogratulował absolwentom, życzył dalszych 
sukcesów zawodowych i osobistych. Następnie głos 
zabrali zaproszeni Goście: dyrektor ds. 
pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego mgr Bożena Ropelewska, i 
przewodnicząca OIPiP w Elblągu mgr Halina Nowik. 
Przekazała Ona Absolwentom egzemplarze Kodeksu 
Etyki Pielęgniarki i Położnej z życzeniami 
powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Dr 
Marzena Sobczak wygłosiła krótki referat na temat 
symboliki czepka pielęgniarskiego. 

JM Rektor EUH-E prof. Zdzisław Dubiella 
wręczył najlepszym dyplomy EUH-E.  
Ponad to najlepsze studentki, Panie: Drużynowicz  
Katarzyna, Nowak Anna oraz  Pernak Magdalena otrzymały nagrody ufundowane przez koło 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działające przy EUH-E. 
Kolejni Absolwenci dyplomy otrzymali z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Jana 
Talara.  Następnie panie mgr Barbara Kardasz, mgr Alina Szatkowska, mgr Anna 
Maksimczyk, mgr Edyta Heinz, mgr Beata Szydłowska i dr Marzena Sobczak dokonały 
uroczystego czepkowania  Absolwentek oraz wręczenia emblematów czepka pielęgniarskiego 
Absolwentom.  Dr Marzena Sobczak przyjęła od młodych Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
przyrzeczenie pielęgniarskie. Podniosłej atmosfery dopełnił hymn pielęgniarski wykonany 
przez chór EUH-E Cantata.  
Po zakończeniu ceremonii chór Cantata pod kierunkiem mgr Marty Drózdy – Kulkowskiej
wykonał program artystyczny.  
Po uroczystości nastąpiły życzenia, podziękowania i liczne sesje zdjęciowe. 
  
Relacje zdjęciowe i reportaże dostępne są na stronach internetowych: 
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=88827 
info.elblag.pl 
elblag.net 
Telewizja Elbląska-wiadomości z dnia 21 marca 
Relację z wydarzenia można było również wysłuchać w Radiu Olsztyn, Studio w Elblagu 
Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl 
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POZNAJMY SIĘ… 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pasłęku 

Małgorzata Uścinowicz 
Regina Kowalczyk 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pasłęku posiada 30 łóżek, w tym 5 łóżek dla pacjentów 
wymagających długotrwałej terapii oddechowej przy użyciu respiratora – jest zakładem 
stacjonarnym dla osób dorosłych. 
Posiada bardzo dobre wyposażenie w sprzęt medyczny między innymi pozyskany dzięki 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą: 
- lekarze interniści oraz lekarze konsultanci                          

w zakresie neurologii, anestezjologii, chirurgii, 
pulmonolodzy, 

- zespół wykwalifikowanych pielęgniarek, 
- zespół fizjoterapeutów, 
- terapeuci – psycholog, logopeda, terapeuta 

zajęciowy, 
- opiekunki medyczne. 

Do zakładu przyjmowani są pacjenci posiadający 
ubezpieczenie zdrowotne, przewlekle chorzy 
wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych                           
świadczeń pielęgnacyjnych oraz kontynuacji leczenia                    
a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, 
który w ocenie skalą poziomu samodzielności - skalą
Barthel otrzymali do 40 punktów.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                         Pielęgniarka Małgorzata Uścinowicz 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Pasłeku udzielane są również świadczenia 
medyczne pacjentom z niewydolnością oddechową, u których konieczne jest prowadzenie 
przy pomocy respiratora ciągłej lub okresowej terapii oddechowej a nie wymagają oni 
hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii.  
Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieki jest 
zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.  
Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 
Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłata obliczana jest zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                              
ze środków publicznych i par. 8 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 
2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych.  

W naszym zakładzie pracuje 7 pielęgniarek na umowę o pracę i 6 pielęgniarek 
kontraktowych, które wspomagają swoją pracą oddział i są bardzo dobrymi pielęgniarkami                       
i koleżankami. Kierownikiem Zakładu jest Barbara Klecha.  
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Jesteśmy kadrą wykwalifikowaną, profesjonalną i empatyczną. Stworzyłyśmy oddział 
cieszący się bardzo dobrą opinią. Otrzymujemy wiele podziękowań od rodzin pacjentów, 
które są rekompensatą za ciężką pracę.  

Przede wszystkim jednak jesteśmy 
dla siebie dobrymi koleżankami, 
które po wyjściu  z pracy nie 
zapominają o sobie.  
Problem jednej z nas jest 
problemem wszystkich, 
pomagamy sobie i wspieramy się. 
Możemy liczyć na siebie i jest to 
bardzo ważne.  
Pomimo ciężkiej, odpowiedzialnej 
pracy uśmiechamy się i żartujemy. 
Każdego pacjenta traktujemy 
indywidualnie.Edukujemy rodziny.  

                         Technik fizjoterapii Urszula Marszałkiewicz

Wychodzimy z założenia, że praca daje nam możliwość samospełnienia i dużej satysfakcji.                  
A najważniejsze lubimy się.  

Życzę wszystkim pielęgniarkom stworzenia takiego zespołu jakim jesteśmy my w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Pasłęku. 
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Jesteśmy kadrą wykwalifikowaną, profesjonalną i empatyczną. Stworzyłyśmy oddział 
cieszący się bardzo dobrą opinią. Otrzymujemy wiele podziękowań od rodzin pacjentów, 
które są rekompensatą za ciężką pracę.  

Przede wszystkim jednak jesteśmy 
dla siebie dobrymi koleżankami, 
które po wyjściu  z pracy nie 
zapominają o sobie.  
Problem jednej z nas jest 
problemem wszystkich, 
pomagamy sobie i wspieramy się. 
Możemy liczyć na siebie i jest to 
bardzo ważne.  
Pomimo ciężkiej, odpowiedzialnej 
pracy uśmiechamy się i żartujemy. 
Każdego pacjenta traktujemy 
indywidualnie.Edukujemy rodziny.  

                         Technik fizjoterapii Urszula Marszałkiewicz

Wychodzimy z założenia, że praca daje nam możliwość samospełnienia i dużej satysfakcji.                  
A najważniejsze lubimy się.  

Życzę wszystkim pielęgniarkom stworzenia takiego zespołu jakim jesteśmy my w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Pasłęku. 
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GRATULACJE,  JUBILEUSZE 
                                                                        
 „Jest na świecie zawód, jedno jedyne powołanie 
- być dobrym dla drugiego człowieka” 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
z okazji przypadających w roku 2016 jubileuszy pracy zawodowej                         

Wszystkim wymienionym poniżej Koleżankom i Kolegom składa gratulacje                      
i serdeczne podziękowania za trud, oddanie i życzliwość w czasie codziennej 

wieloletniej pracy w zawodzie. 
Wyrażając słowa uznania życzymy zdrowia oraz pomyślności w pracy                        

i życiu osobistym. 
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu 

Halina Kołodziejska – 25 lat pracy 
Małgorzata Wojtasz – 25 lat pracy 
Joanna Peplińska – 25 lat pracy 

Marzena Urbanowska – 25 lat pracy 
Katarzyna Bedra – 25 lat pracy 

Elżbieta Wiśniewska – 25 lat pracy 
Adriana Pilarska – 20 lat pracy 
Izabela Głuszak – 20 lat pracy 
Dorota Kapitan – 20 lat pracy 

Beata Żebrowska – 20 lat pracy 
Dorota Kania – 20 lat pracy 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku 

Mirosława Zgórska – 40 lat pracy 
Irena Kozioł- 35 lat pracy 

Małgorzata Pawluczuk – 35 lat pracy 
Iwona Wynimko – 35 lat pracy 
Wiesław Badzio – 30 lat pracy 
Danuta Rebell – 30 lat pracy 
Wioletta Szylin – 30 lat pracy 

Helena Tarańko – 30 lat pracy 
Bogumiła Tyl – 30 lat pracy 

Wioletta Marciszewska – 25 lat pracy 
Mirosława Telus – 25 lat pracy 

Katarzyna Gutkowska – 20 lat pracy 
Izabela Piegdoń – 20 lat pracy 
Barbara Zgódka – 20 lat pracy  

39 

 

 

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
Aldona Czurakowska – 30 lat pracy 

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

Barbara Klimaszewska – 35 lat pracy  

Poradnia Rodzinna „DAR SERCA” w Elblągu 
Katarzyna Mrozowska – 30 lat pracy 

Elżbieta Gąsiorek – 36 lat pracy 
Regina Walendykiewicz – 35 lat pracy 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu 
Elżbieta Krzykowska – 35 lat pracy 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Centrum Rehabilitacji w Elblągu 

 Poradnia Sportowa 
Danuta Kudlak – 30 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Maria Piróg – 40 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Bożena Madziewicz – 40 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Braniewie 
Irena Liżewska – 40 lat pracy 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „JAŚMINOWA” 
Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy w Elblągu 

Aleksandra Piotrowska – 40 lat pracy 
Halina Żyła – 40 lat pracy 

Bożena Gesek – 35 lat pracy 

Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA”  
Łaszkiewicz i Partnerzy w Elblągu 
Małgorzata Sobiech – 32 lata pracy 
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Spółka Lekarska „ZDROWIE”  
Praktyka Lekarza Ogólnego i Dziecięcego Gonsior, Paprocki i Partnerzy                       

w Elblągu 
Elżbieta Mroczkowska – 40 lat pracy 

Helena Rynkowska – 40 lat pracy 
Jolanta Przewodowska – 35 lat pracy 

Renata Sujecka – 30 lat pracy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA”  
Spółka Lekarzy w Elblągu 

Jolanta Jakubów – 35 lat pracy 

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Pieniężnie 
Bogumiła Szliwińska – 35 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Godkowie 
Stanisława Jurkiewicz – 35 lat pracy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatryczna 
„LEKARZ” w Pasłęku 

Zofia Rojek – 45 lat pracy 
Teresa Nowakowska – 40 lat pracy 

Helena Hulanicka- 35 lat pracy 
Danuta Gizielska – 35 lat pracy 
Danuta Ścięgosz – 35 lat pracy 

Renata Możdżonek – 20 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Lelkowie 
Anna Tymczyna – 30 lat pracy 

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA”                       
w Elblągu 

Ewa Ledwosińska – 40 lat pracy 

CHIRURGIA BRANIEWO  
Marek Zamojcin Spółka Jawna w Braniewie 

Irena Szast – 35 lat pracy 

 WESTA Spółka Partnerska Pielęgniarska  
Adamiak i Partnerzy w Elblągu 

Ewa Adamiak – 35 lat pracy 
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Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu 
Gabriela Samp-Waiss – 40 lat pracy 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego MEDICUS I w Elblągu 
Olga Fedeczko – 36 lat pracy 

Alicja Traczyńska – 35 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Położnicza w Elblągu 
Irena Kogut – 40 lat pracy 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „VITA” w Elblągu 
Małgorzata Sitarska – 36 lat pracy 

Mariola Wityczyn – 36 lat pracy 
Irena Jasińska – 36 lat pracy 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu 
Izabela Witkowska -20 lat pracy 

 
Indywidualna Soecjalistyczna Praktyka Położnej w Braniewie 

Zofia Felczak – 25 lat pracy 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
 

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni dla pielęgniarek i położnych oraz 
studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo

Szanowni Państwo,
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie 
informujemy/przypominamy, że mogą Państwo uzyskać bezpłatny dostęp do wirtualnej 
czytelni www.libra.ibuk.pl 
Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 września 2015 r.                          
w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem Naukowym PWN SA na dostęp do wirtualnej 
czytelni z oferty mogą skorzystać pielęgniarki i położne oraz studenci kierunku 
pielęgniarstwo i kierunku położnictwo. 
W celu otrzymania bezpłatnego dostępu do czytelni, pielęgniarki i położne w OIPiP, której są
członkami a studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo – w dowolnej okręgowej izbie 
pielęgniarek i położnych – wypełniają i składają wniosek (dla zarejestrowanych pielęgniarek        
i położnych, dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa) o nadanie dostępu do Serwisu 
IBUK. 
Po weryfikacji wniosku na adres poczty elektronicznej otrzymają Państwo kod PIN, który 
uprawnia do rejestracji i korzystania z serwisu na platformie IBUK Libra. 
Dzięki dostępowi online mogą Państwo przez całą dobę korzystać z księgozbioru, który 
zawiera do kilkuset wybranych publikacji specjalistycznych, naukowych                                             
i popularnonaukowych w języku polskim. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, 
laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania 
specjalnego oprogramowania a katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej. 

Wnioski o nadanie dostępu do Serwisu Ibuk.pl oraz instrukcja dodania kodu PIN dostępne są
na naszej stronie internetowej: www.oipip.elblag.pl

Życzymy miłej lektury. 
Sekretarz ORPiP 
Zofia Kasprowicz 
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Przypomnienie o obowiązku aktualizacji danych osobowych 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, zgodnie z art. 11 ust.2 pkt 5 ustawy                     
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, nr 174, poz.1038 
ze zm) oraz art. 19 ust. 2i3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. 2014 r.  poz.1435 ze zm) przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych 
osobowych w zakresie: 

• ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu – należy dołączyć oryginał 
prawa wykonywania zawodu i kserokopię dyplomu specjalizacji, 

• zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu – należy dołączyć oryginał prawa 
wykonywania zawodu i kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa, 

• ukończenia kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających – należy 
dostarczyć kserokopię zaświadczenia o ich ukończeniu, 

• ukończenia studiów licencjackich, magisterskich na kierunku pielęgniarstwo                                
i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia 

• zmiany adresu zamieszkania, 
• zmiany miejsca pracy, 
• przejścia na emeryturę, rentę, 
• przebywania na bezrobociu, 
• zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. 

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze OIPiP w Elblągu ul. Gustawa 
Marcinka 10 B lub pisemnie przesyłając informacje na adres 82-300 Elbląg                        
ul. Gustawa Morcinka 10 B  

Sekretarz ORPiP 
Zofia Kasprowicz 
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Skarbnik ORPiP w Elblągu informuje… 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu informuje, iż zgodnie z  tekstem 
jednolitym uchwały Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału   na podstawie srt.20 pkt 11 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz.U.z 2011r. Nr 174, poz 
1038 ze zm.)   składki członkowskie od   lutego 2016r.   opłacane są w wysokości: 

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku 
zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na
podstawie stosunku służbowego;

2) 1%   w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności 
gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał 
poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód 
pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź
grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu 
zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku   o wykreślenie z rejestru 
pielęgniarek i położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2015 r. wynosiło 4280,39zł (Obwieszczenie  Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016r )

 Po przeliczeniu 4280,39zł x 0,75% miesięczna składka członkowska  dla osób    
wymienionych  w   pkt 3 wynosi  32 ,10 zł zł miesięcznie.  

Składka dla osób prowadzących indywidualną  i grupowa praktykę pielęgniarską  lub 
położniczą  w kwocie 32,10 zł obowiązuje od lutego 2016 r.      

 Zgodnie z  ustawą z dnia 1 lipca 2011r.   o samorządzie pielęgniarek i położnych art. 2 pkt.  3 
. przynależność  pielęgniarek  i położnych do samorządu  jest obowiązkowa, a członek 
samorządu jest obowiązany regularnie opłacać składkę członkowską. 

Dlatego też, zwracam się do wszystkich Koleżanek i Kolegów o regularne opłacanie składek i 
jak najszybsze uregulowanie ewentualnych zaległości. 

Grażyna Onoszko-Półtorak 
Skarbnik ORPiP w Elblągu 
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Od Redakcji 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

W imieniu nowo powstałej Komisji Redakcyjnej zwracam się do Państwa  z zaproszeniem                      
i zachęcam do współtworzenia Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek                                           
i Położnych w Elblągu. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z czytelnikami swoimi wynikami 
badań, wiedzą, przemyśleniami oraz pasją pozazawodową. 
Kategorie prac, które można zgłaszać do Biuletynu to: 

 prace badawcze i poglądowe, 
 sprawozdania z ważnych wydarzeń, w których autor brał udział (konferencje, 

sympozja itp.), 
 opisy umiejętności i pasji pozazawodowych (wiersze, opowiadania, ciekawe przepisy 

itp.) 
Zachęcamy do dzielenia się opiniami, pomysłami dotyczącymi kolejnych numerów Biuletynu 
OIPiP. Napisz, a my wydrukujemy: artykuły, podziękowania, gratulacje, kondolencje. 
Pragniemy poinformować, że Komisja Redakcyjna zamierza wprowadzić nowy dział                           
w Biuletynie pt. „Kącik Własny- Poznajmy się”, w którym prezentować będziemy 
poszczególne jednostki, oddziały, przychodnie.   
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do przesyłania materiałów do kolejnych 
numerów Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
drogą elektroniczną na adres: izbaelb@wp.pl lub izbaelb.redakcja@wp.pl

Jednocześnie z okazji naszych świąt Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki w imieniu Komisji Redakcyjnej składam wszystkim Koleżankom i Kolegom 
życzenia spełnienia zamierzonych celów, zdrowia, którego zawsze wszystkim nam potrzeba. 
Życzę wzajemnego szacunku i zgody w naszym gronie.  

Przewodnicząca Komisji Redakcyjnej 
Małgorzata Uścinowicz 

Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby 

www.oipip.elblag.pl 
Dokładamy wiele starań aby treści na niej zawarte,                  

były zawsze aktualne, rzeczowe i wyczerpujące. 
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POŻEGNANIA  KONDOLENCJE 

„ Bliscy, których kochamy  
zostaną z nami na zawsze, 

bo zostawili ślad w naszych sercach” 

Pani 
Wioletcie STODULSKIEJ 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

TATY 
Składają Koleżanki Pielęgniarki                        
z Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej 
Szpital Miejski im. Jana Pawła II  

w Elblągu 
  

„Bliscy, których kochamy,  
zostają w pamięci na zawsze” 

Pani 
Grażynie POLCYN 

wyrazy współczucia i słowa otuchy   
z powodu śmierci 

BRATA 
Składają Koleżanki i Koledzy                              
z Oddziału Neurologicznego                           
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

„Rozłąka jest naszym losem,  
spotkanie naszą nadzieją” 

Pani 
Kazimierze SUBOCZ 

wyrazy współczucia i słowa otuchy   
z powodu śmierci 

TEŚCIA 
Składają Koleżanki i Koledzy  
z Oddziału Neurologicznego  
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 

  

„Słowa nie ukoją bólu, 
 ale nas połączą” 

Pani 
Kazimierze SUBOCZ 

wyrazy współczucia i słowa otuchy   
z powodu śmierci 

SZWAGRA 
Składają Koleżanki i Koledzy                            
z Oddziału Neurologicznego                             
z Pododdziałem Udarowym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu 
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POŻEGNANIA  KONDOLENCJE 

„Umarłych wieczność trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” 

Pani 
Arletcie PEPLIŃSKIEJ 

wyrazy współczucia i słowa otuchy   
z powodu śmierci 

OJCA 
Składa Personel Pielęgniarski                            

i Położniczy  
Elbląskiego Szpitala 

Specjalistycznego z Przychodnią
SPZOZ w Elblągu 

„Umarłych wieczność trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” 

Pani 
Dorocie BIAŁOBRZESKIEJ 

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

MAMY 
Składają Koleżanki z Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Bloku Operacyjnego 

Pielęgniarski Elbląskiego Szpitala 
Specjalistycznego z Przychodnią

SPZOZ w Elblągu 

„Na wszystko jest wyznaczony czas- 
czas na każdą sprawę pod niebiosami,                                   
jest czas rodzeniai czas umierania…” 

Pani 
Izabeli Olcen 

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

TATY 
Składają Koleżanki  

z Przedsiębiorstwa Podmiotu 
Leczniczego „SZKOL-MED”  

Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy 
Spółka Jawna 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 
PROGRAM UBEZPIECZENIA 

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Obowiązkowe  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność

Leczniczą    
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 

• Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
• Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW na pacjenta 
• Podczas udzielania pierwszej pomocy,  

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 

• polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta; 
• polegających na zapłacie kar umownych; 
• powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek  a także 

aktów terroru. 
Suma gwarancyjna 

150.000 EURO na wszystkie zdarzenia 30.000 EURO na jedno zdarzenie 

Zawód medyczny 
Miejsce udzielania świadczeń

Lecznictwo ambulatoryjne Lecznictwo stacjonarne                          
i całodobowe 

Pielęgniarka, Położna ( bez przyjmowania porodów) 
65 zł 81 zł 

Pielęgniarka na bloku operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem  porodów 72 zł 117 zł 

Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 zł 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność
Leczniczą    
Wariant B   

Do propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie OWU  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych 69/2015  z dnia 22.12.2015r 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 
• Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych – umowa o pracę , umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, wolantariat 
• Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW na pacjenta 
• Podczas udzielania pierwszej pomocy 
• Polegające na uszkodzeniu,   zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta 
• Wyrządzone nieumyślnie w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia  

(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 
• W nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie 

dla celów wykonywania czynności zawodowych ( OC najemcy). 
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Specjalizacja 
Suma gwarancyjna w €  

Zasada zdarzeń zaszłych 
Składka roczna 

w zł 
Na jedno  zdarzenie Na wszystkie zdarzenia                    

w okresie ubezpieczenia
Pielęgniarka  Położna  bez 
przyjmowania porodów 
Umowa o pracę, umowa 
zlecenie , umowa o dzieło, 
wolanatariat 

25.000 EURO 25.000 EURO 

Lecznictwo ambulatoryjne, 
60  zł**** 

Lecznictwo stacjonarne                          
75 zł*** 

Pielęgniarka na bloku 
operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem  
porodów 
Umowa o pracę, umowa 
zlecenie , umowa o dzieło, 
wolanatariat 

25.000 EURO 25.000 EURO 

Lecznictwo ambulatoryjne, 
78  zł 

Lecznictwo stacjonarne                          
98 zł*** 

+ Klauzula  Nr 9 Naruszenie praw pacjenta – składka dodatkowa 29 zł 
Rozszerzenia Klauzule dodatkowe: 

treść Klauzuli  Nr 9 
SUMA 

UBEZPIECZENIA 
Nr 9 Naruszenie praw pacjenta 
Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw:  
1. prawo do informacji o stanie zdrowia  
2. prawo do zachowania tajemnicy   
3. prawo do poszanowania godności i intymności 
4. prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza 
5. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
6. prawo do opieki duszpasterskiej

5.000 EURO  
na jedno zdarzenie 

25.000 EURO  
na wszystkie zdarzenia

Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność
Leczniczą  

   
Wariant A 

Dla Pielęgniarek i Położnych  wykonujących zawód w ramach indywidualnej  praktyki  
zawodowej 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 
• Polegające na uszkodzeniu,   zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta 
• Wyrządzone nieumyślnie w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia  

(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 
• W nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie dla 

celów wykonywania czynności zawodowych ( OC najemcy). 

Specjalizacja 
Suma gwarancyjna w €  
Zasada zdarzeń zaszłych 

Składka 
roczna 
w zł Na jedno  zdarzenie Na wszystkie zdarzenia                    

w okresie ubezpieczenia 
Pielęgniarka, 
Położna ( bez przyjmowania 
porodów) Pielęgniarka na bloku 
operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem porodów

12.500 EURO 25.000 EURO 
57  zł 

+ Klauzula  Nr 9 Naruszenie praw pacjenta 
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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 
PROGRAM UBEZPIECZENIA 

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Obowiązkowe  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność

Leczniczą    
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 

• Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
• Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW na pacjenta 
• Podczas udzielania pierwszej pomocy,  

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 

• polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta; 
• polegających na zapłacie kar umownych; 
• powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek  a także 

aktów terroru. 
Suma gwarancyjna 

150.000 EURO na wszystkie zdarzenia 30.000 EURO na jedno zdarzenie 

Zawód medyczny 
Miejsce udzielania świadczeń

Lecznictwo ambulatoryjne Lecznictwo stacjonarne                          
i całodobowe 

Pielęgniarka, Położna ( bez przyjmowania porodów) 
65 zł 81 zł 

Pielęgniarka na bloku operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem  porodów 72 zł 117 zł 

Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 zł 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność
Leczniczą    
Wariant B   

Do propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie OWU  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych 69/2015  z dnia 22.12.2015r 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 
• Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych – umowa o pracę , umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, wolantariat 
• Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW na pacjenta 
• Podczas udzielania pierwszej pomocy 
• Polegające na uszkodzeniu,   zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta 
• Wyrządzone nieumyślnie w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia  

(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 
• W nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie 

dla celów wykonywania czynności zawodowych ( OC najemcy). 
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Specjalizacja 
Suma gwarancyjna w €  

Zasada zdarzeń zaszłych 
Składka roczna 

w zł 
Na jedno  zdarzenie Na wszystkie zdarzenia                    

w okresie ubezpieczenia
Pielęgniarka  Położna  bez 
przyjmowania porodów 
Umowa o pracę, umowa 
zlecenie , umowa o dzieło, 
wolanatariat 

25.000 EURO 25.000 EURO 

Lecznictwo ambulatoryjne, 
60  zł**** 

Lecznictwo stacjonarne                          
75 zł*** 

Pielęgniarka na bloku 
operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem  
porodów 
Umowa o pracę, umowa 
zlecenie , umowa o dzieło, 
wolanatariat 

25.000 EURO 25.000 EURO 

Lecznictwo ambulatoryjne, 
78  zł 

Lecznictwo stacjonarne                          
98 zł*** 

+ Klauzula  Nr 9 Naruszenie praw pacjenta – składka dodatkowa 29 zł 
Rozszerzenia Klauzule dodatkowe: 

treść Klauzuli  Nr 9 
SUMA 

UBEZPIECZENIA 
Nr 9 Naruszenie praw pacjenta 
Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw:  
1. prawo do informacji o stanie zdrowia  
2. prawo do zachowania tajemnicy   
3. prawo do poszanowania godności i intymności 
4. prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza 
5. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
6. prawo do opieki duszpasterskiej

5.000 EURO  
na jedno zdarzenie 

25.000 EURO  
na wszystkie zdarzenia

Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność
Leczniczą  

   
Wariant A 

Dla Pielęgniarek i Położnych  wykonujących zawód w ramach indywidualnej  praktyki  
zawodowej 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody : 
• Polegające na uszkodzeniu,   zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta 
• Wyrządzone nieumyślnie w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia  

(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 
• W nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie dla 

celów wykonywania czynności zawodowych ( OC najemcy). 

Specjalizacja 
Suma gwarancyjna w €  

Zasada zdarzeń zaszłych 
Składka 
roczna 
w zł Na jedno  zdarzenie Na wszystkie zdarzenia                    

w okresie ubezpieczenia 
Pielęgniarka, 
Położna ( bez przyjmowania 
porodów) Pielęgniarka na bloku 
operacyjnym 
Położna  z przyjmowaniem porodów

12.500 EURO 25.000 EURO 
57  zł 

+ Klauzula  Nr 9 Naruszenie praw pacjenta 
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Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 zł 

Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym  zakażeniem się wirusem HIV lub WZW 
w czasie wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych  

Ubezpieczenie zawierane na podstawie   Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW  
69/2015  z dnia 22.12.2015 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ                                                                                         
DLA  RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  I INNYCH  ZAWODÓW MEDYCZNYCH 

             Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej powstałe wskutek zaistnienia zdarzenia  
między innymi 

• koszty wynagrodzenia adwokata  w postępowaniu pozasądowym do 500,00 zł; 
• koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków  i biegłych w postępowaniu sądowym; 
• koszty wynagrodzenia pełnomocnika  w postępowaniu sądowym; 
• inne koszty i opłaty sądowe. 

WARIANT  SUMA 
UBEZPIECZENIA 

SKŁADKA 

WARIANT A – praca  - 
- ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych 
przeciwko Ubezpieczonemu 
-ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym 
-Telefoniczna Asysta Prawna

25.000  zł 74 zł 

WARIANT B- praca  i auto 
- zakres Wariantu A 
- umów związanych z pojazdem mechanicznym

Rodzaj świadczenia
Sumy ubezpieczenia 

Wariant  A Wariant  B 
A-I A-II A-III A-IV B-I B-II B-III B-IV 

Badania na obecność
wirusa HIV lub WZW 

na każde zdarzenie 
1.500 zł 1.500 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.500 zł 2.500 zł 

Koszt leków 
antyretrowirusowych 

HIV  na każde zdarzenie
3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 7.500 zł 10.000 zł 10.000 zł 

Jednorazowe 
świadczenie  z tytułu 

zakażenia HIV  
(w zł) 

20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł

Jednorazowe 
świadczenie  z tytułu 

zakażenia WZW  
(w zł) 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

NNW 
Suma ubezpieczenia 

(w zł) 
- - - - 10 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Świadczenie z tytułu 
śmierci wskutek 
nieszczęśliwego 

wypadku 

- - - - 5 000 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł 

Składka roczna 
dla osób posiadających 

inne ubezpieczenia  
w INTER Polska

106 zł 114 zł 127 zł 149 zł 189 zł 339 zł 599 zł 1 099 zł 

51 

 

 

- ochrona prawna w sprawach karnych oraz w sprawach  o wykroczenie w 
komunikacji 
 - ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań  przez Ubezpieczonego 
- Telefoniczna Asysta Prawna

50.000 zł 117 zł 

WARIANT C -praca, rodzina i auto 
- zakres Wariantu B 
- w sprawach karnych w życiu zawodowym i prywatnym 
- umów 
- prawa pracy 
- ubezpieczeń społecznych 
- Telefoniczna Asysta Prawna 

50.000 zł 181 zł 

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA    - CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ 
Prawnik  interpolska@coris.pl   tel.  (22) 568 98 36  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 21:00 

Wariant A - praca 
• Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielanych przez prawników, 
• Przesyłanie wzorów umów ( np. sprzedaży, pożyczki, darowizny, najmu ), 
• Informacja  o procedurach sądowych  i kosztach prowadzenia sporów prawnych.         

Wariant B praca i auto oraz Wariant C - praca, rodzina i auto 
• Zakres wariantu A praca, 
• Udzielanie porad prawnych telefonicznie lub  w formie elektronicznej, 
• Wydawanie opinii prawnych w formie elektronicznej z weryfikacją dokumentów prawnych do 10 

stron    w ramach  jednej opinii prawnej, 
• Przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów między innymi : pozwu, odpowiedzi  

na pozew, wezwania do zapłaty, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, 

Ubezpieczenie zawierane na podstawie   Ogólnych   Warunków  Ubezpieczenia  Ochrony Prawnej  
69/2015  z dnia 22.12.2015r 
Gabriela Depka-Wierzbicka Tel. 602 845 633 

„PRYWATNY ZASIŁEK CHOROBOWY” 
Świadczenie dzienne w przypadku czasowej niezdolności do pracy 

INTER Kontrakt 
INTER Kontrakt to specjalistyczny program ochrony ubezpieczeniowej skierowany jest do 

osób  wykonujących zawód medyczny  w ramach kontraktu z różnymi placówkami medycznymi.  

W ramach ochrony ubezpieczeniowej  INTER Polska gwarantuje: 

• wypłatę świadczenia w razie czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby                                  
lub następstwa nieszczęśliwego wypadku, 

• wypłatę świadczenia już od 1-go do 180-go dnia czasowej niezdolności do pracy,                             
gdy zwolnienie trwa 30 dni z powodu choroby lub 15 dni w przypadku NNW,  

• wypłatę świadczenia  4500 zł miesięcznie w przypadku czasowej niezdolności do pracy                     
bez weryfikacji przychodów 

• możliwość doubezpieczenia się, tak aby miesięczne świadczenie w przypadku czasowej 
niezdolności  do pracy wynosiło 9000 zł 

• brak karencji, ochrona już od pierwszego dnia  

Grupa wiekowa 
Wysokość składki miesięcznej 

świadczenie za każdy dzień
zwolnienia 150 zł 

świadczenie za każdy dzień  
zwolnienia 300 zł 

Do 39 lat 70 zł 125 zł 
40-49 lat 90 zł 160 zł 
50-59 lat 140 zł 250 zł 
60-65 lat 195 zł 350 zł 

Przy wypłacie świadczenia dziennego sprawdzany jest warunek czy: 300{LN x 30≤przychód ubezpieczonego. 
Maksymalna kwotawypłaty to 9 000PLN/miesiąc! 
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Przysługujące zniżki: 
• Do 49% za posiadanie lub zawarcie  innych  ubezpieczeń w TU INTER Polska S.A – ze 

składką minimalną 69 zł 

Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym  zakażeniem się wirusem HIV lub WZW 
w czasie wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych  

Ubezpieczenie zawierane na podstawie   Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW  
69/2015  z dnia 22.12.2015 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ                                                                                         
DLA  RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  I INNYCH  ZAWODÓW MEDYCZNYCH 

             Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej powstałe wskutek zaistnienia zdarzenia  
między innymi 

• koszty wynagrodzenia adwokata  w postępowaniu pozasądowym do 500,00 zł; 
• koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków  i biegłych w postępowaniu sądowym; 
• koszty wynagrodzenia pełnomocnika  w postępowaniu sądowym; 
• inne koszty i opłaty sądowe. 

WARIANT  SUMA 
UBEZPIECZENIA 

SKŁADKA 

WARIANT A – praca  - 
- ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych 
przeciwko Ubezpieczonemu 
-ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym 
-Telefoniczna Asysta Prawna

25.000  zł 74 zł 

WARIANT B- praca  i auto 
- zakres Wariantu A 
- umów związanych z pojazdem mechanicznym

Rodzaj świadczenia
Sumy ubezpieczenia 

Wariant  A Wariant  B 
A-I A-II A-III A-IV B-I B-II B-III B-IV 

Badania na obecność
wirusa HIV lub WZW 

na każde zdarzenie 
1.500 zł 1.500 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.500 zł 2.500 zł 

Koszt leków 
antyretrowirusowych 

HIV  na każde zdarzenie
3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 7.500 zł 10.000 zł 10.000 zł 

Jednorazowe 
świadczenie  z tytułu 

zakażenia HIV  
(w zł) 

20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł

Jednorazowe 
świadczenie  z tytułu 

zakażenia WZW  
(w zł) 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

NNW 
Suma ubezpieczenia 

(w zł) 
- - - - 10 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Świadczenie z tytułu 
śmierci wskutek 
nieszczęśliwego 

wypadku 

- - - - 5 000 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł 

Składka roczna 
dla osób posiadających 

inne ubezpieczenia  
w INTER Polska

106 zł 114 zł 127 zł 149 zł 189 zł 339 zł 599 zł 1 099 zł 

51 

 

 

- ochrona prawna w sprawach karnych oraz w sprawach  o wykroczenie w 
komunikacji 
 - ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań  przez Ubezpieczonego 
- Telefoniczna Asysta Prawna

50.000 zł 117 zł 

WARIANT C -praca, rodzina i auto 
- zakres Wariantu B 
- w sprawach karnych w życiu zawodowym i prywatnym 
- umów 
- prawa pracy 
- ubezpieczeń społecznych 
- Telefoniczna Asysta Prawna 

50.000 zł 181 zł 

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA    - CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ 
Prawnik  interpolska@coris.pl   tel.  (22) 568 98 36  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 21:00 

Wariant A - praca 
• Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielanych przez prawników, 
• Przesyłanie wzorów umów ( np. sprzedaży, pożyczki, darowizny, najmu ), 
• Informacja  o procedurach sądowych  i kosztach prowadzenia sporów prawnych.         

Wariant B praca i auto oraz Wariant C - praca, rodzina i auto 
• Zakres wariantu A praca, 
• Udzielanie porad prawnych telefonicznie lub  w formie elektronicznej, 
• Wydawanie opinii prawnych w formie elektronicznej z weryfikacją dokumentów prawnych do 10 

stron    w ramach  jednej opinii prawnej, 
• Przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów między innymi : pozwu, odpowiedzi  

na pozew, wezwania do zapłaty, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, 

Ubezpieczenie zawierane na podstawie   Ogólnych   Warunków  Ubezpieczenia  Ochrony Prawnej  
69/2015  z dnia 22.12.2015r 
Gabriela Depka-Wierzbicka Tel. 602 845 633 

„PRYWATNY ZASIŁEK CHOROBOWY” 
Świadczenie dzienne w przypadku czasowej niezdolności do pracy 

INTER Kontrakt 
INTER Kontrakt to specjalistyczny program ochrony ubezpieczeniowej skierowany jest do 

osób  wykonujących zawód medyczny  w ramach kontraktu z różnymi placówkami medycznymi.  

W ramach ochrony ubezpieczeniowej  INTER Polska gwarantuje: 

• wypłatę świadczenia w razie czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby                                  
lub następstwa nieszczęśliwego wypadku, 

• wypłatę świadczenia już od 1-go do 180-go dnia czasowej niezdolności do pracy,                             
gdy zwolnienie trwa 30 dni z powodu choroby lub 15 dni w przypadku NNW,  

• wypłatę świadczenia  4500 zł miesięcznie w przypadku czasowej niezdolności do pracy                     
bez weryfikacji przychodów 

• możliwość doubezpieczenia się, tak aby miesięczne świadczenie w przypadku czasowej 
niezdolności  do pracy wynosiło 9000 zł 

• brak karencji, ochrona już od pierwszego dnia  

Grupa wiekowa 
Wysokość składki miesięcznej 

świadczenie za każdy dzień
zwolnienia 150 zł 

świadczenie za każdy dzień  
zwolnienia 300 zł 

Do 39 lat 70 zł 125 zł 
40-49 lat 90 zł 160 zł 
50-59 lat 140 zł 250 zł 
60-65 lat 195 zł 350 zł 

Przy wypłacie świadczenia dziennego sprawdzany jest warunek czy: 300{LN x 30≤przychód ubezpieczonego. 
Maksymalna kwotawypłaty to 9 000PLN/miesiąc! 
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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 
INTER MEDYK LIFE 

Dla osób wykonujących zawód medyczny i dla osób pracujących w placówkach medycznych Do 
ubezpieczenia INTER Medyk Life mogą  przystąpić członkowie rodziny : współmałżonek oraz  

pełnoletnie dzieci  
Gabriela Depka-Wierzbicka Tel. kontaktowy 602 845 633 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

ZAKRES ŚWIADCZENIA Świadczenia do wypłaty 
Okres karencji

Wariant I Wariant II Wariant III 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 
komunikacyjnego przy pracy 

80 000 zł 100 000 zł 130 000 zł brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy 60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł brak 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 
komunikacyjnego  

60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 
lub udaru mózgu 

50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 6 miesięcy 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł brak 
Śmierć Ubezpieczonego 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 6 miesięcy 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w 
wyniku NW za 1% 

300 zł 400 zł 500 zł brak 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w 
wyniku zawału za 1% 

300 zł 400 zł 500 zł 3 miesiące 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego* 4 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 90 dni 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW  
stawka dzienna – płatne do 14 dni 
stawka dzienna – płatne za kolejne dni 

100 zł 
50 zł 

120 zł 
60 zł 

150 zł 
75 zł 

brak 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu 
choroby  
stawka dzienna – płatne do 14 dni 
stawka dzienna – płatne za kolejne dni 

50 zł 
25 zł 

60 zł 
30 zł 

75 zł 
38 zł 

30 dni 

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (powyżej 48 
godzin) 

500 zł 600 zł 750 zł 30 dni 

Śmierć współmałżonka 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 6 miesięcy 
Śmierć współmałżonka w wyniku NW 15 000 zł 18 000 zł 21 000 zł brak
Śmierć dziecka 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 6 miesięcy 
Śmierć dziecka w wyniku NW 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł brak 
Urodzenie dziecka 800 zł 1 200 zł 1 500 zł 9 miesięcy 
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 9 miesięcy 
Urodzenie martwego dziecka 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 3 miesiące 
Osierocenie dziecka 3 500 zł 4 500 zł 5 500 zł 6 miesięcy 
Śmierć rodzica lub teścia 1 000 zł 1 200 zł 1 500 zł 6 miesięcy 
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 180 dni 
SKŁADKA MIESIĘCZNA 47 zł 67 zł 87 zł 
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DODATKOWY PAKIET RYZYK MEDYCZNYCH DO 
KAŻDEGO WARIANTU 

Świadczenia 
do wypłaty 

Okres 
karencji 

Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na 
promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy 

5 000 zl brak 

Uraz kręgosłupa Ubezpieczonego w trakcie wykonywania pracy 5 000 zl brak 
Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją na leki, płyny 
sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywanej pracy 

5 000 zl 60 dni 

Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowane ekspozycją na hałas 
ultradźwiękowy podczas wykonywania pracy 

5 000 zł 60 dni 

Poważne zachorowanie personelu medycznego (zarażenie wirusem HIV, 
zapalenie wątroby wirusem typu C) 

5 000 zł 90 dni 

Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u 
Ubezpieczonego „wtórnego zespołu stresu pourazowego” w związku z 
wykonywaniem pracy 

5 000 zł 60 dni 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany 
bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu pracy ( za 1 % 
uszczerbku) 

500 zł brak 

Składka miesięczna 7 zł 

*Wykaz poważnych zachorowań: chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, utrata mowy, utrata 
słuchu, utrata wzroku, zawał serca, anemia aplastyczna, choroba Parkinsona, łagodny guz mózgu, 
operacja aorty, oponiak, paraliż, poparzenia, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, 
stwardnienie rozsiane, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi. 
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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 
INTER MEDYK LIFE 

Dla osób wykonujących zawód medyczny i dla osób pracujących w placówkach medycznych Do 
ubezpieczenia INTER Medyk Life mogą  przystąpić członkowie rodziny : współmałżonek oraz  

pełnoletnie dzieci  
Gabriela Depka-Wierzbicka Tel. kontaktowy 602 845 633 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

ZAKRES ŚWIADCZENIA Świadczenia do wypłaty 
Okres karencji

Wariant I Wariant II Wariant III 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 
komunikacyjnego przy pracy 

80 000 zł 100 000 zł 130 000 zł brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy 60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł brak 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 
komunikacyjnego  

60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 
lub udaru mózgu 

50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 6 miesięcy 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł brak 
Śmierć Ubezpieczonego 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 6 miesięcy 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w 
wyniku NW za 1% 

300 zł 400 zł 500 zł brak 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w 
wyniku zawału za 1% 

300 zł 400 zł 500 zł 3 miesiące 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego* 4 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 90 dni 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW  
stawka dzienna – płatne do 14 dni 
stawka dzienna – płatne za kolejne dni 

100 zł 
50 zł 

120 zł 
60 zł 

150 zł 
75 zł 

brak 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu 
choroby  
stawka dzienna – płatne do 14 dni 
stawka dzienna – płatne za kolejne dni 

50 zł 
25 zł 

60 zł 
30 zł 

75 zł 
38 zł 

30 dni 

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (powyżej 48 
godzin) 

500 zł 600 zł 750 zł 30 dni 

Śmierć współmałżonka 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 6 miesięcy 
Śmierć współmałżonka w wyniku NW 15 000 zł 18 000 zł 21 000 zł brak
Śmierć dziecka 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 6 miesięcy 
Śmierć dziecka w wyniku NW 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł brak 
Urodzenie dziecka 800 zł 1 200 zł 1 500 zł 9 miesięcy 
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 9 miesięcy 
Urodzenie martwego dziecka 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 3 miesiące 
Osierocenie dziecka 3 500 zł 4 500 zł 5 500 zł 6 miesięcy 
Śmierć rodzica lub teścia 1 000 zł 1 200 zł 1 500 zł 6 miesięcy 
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 180 dni 
SKŁADKA MIESIĘCZNA 47 zł 67 zł 87 zł 
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DODATKOWY PAKIET RYZYK MEDYCZNYCH DO 
KAŻDEGO WARIANTU 

Świadczenia 
do wypłaty 

Okres 
karencji 

Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na 
promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy 

5 000 zl brak 

Uraz kręgosłupa Ubezpieczonego w trakcie wykonywania pracy 5 000 zl brak 
Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją na leki, płyny 
sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywanej pracy 

5 000 zl 60 dni 

Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowane ekspozycją na hałas 
ultradźwiękowy podczas wykonywania pracy 

5 000 zł 60 dni 

Poważne zachorowanie personelu medycznego (zarażenie wirusem HIV, 
zapalenie wątroby wirusem typu C) 

5 000 zł 90 dni 

Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u 
Ubezpieczonego „wtórnego zespołu stresu pourazowego” w związku z 
wykonywaniem pracy 

5 000 zł 60 dni 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany 
bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu pracy ( za 1 % 
uszczerbku) 

500 zł brak 

Składka miesięczna 7 zł 

*Wykaz poważnych zachorowań: chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, utrata mowy, utrata 
słuchu, utrata wzroku, zawał serca, anemia aplastyczna, choroba Parkinsona, łagodny guz mózgu, 
operacja aorty, oponiak, paraliż, poparzenia, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, 
stwardnienie rozsiane, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi. 
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MAMY W MEDYKU CIEKAWE OFERTY

 Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w 
swojej ofercie edukacyjnej posiada wiele ciekawych propozycji 
zdobycia zawodu. Technik masażysta, którego edukację  
w szkole zaczęto w 2005 roku cieszy się dużą popularnością.  
Nauka na tym kierunku to doskonała inwestycja w przyszłość, zawód 
ciekawy,   z możliwością zatrudnienia w coraz większej bazie tego 
typu usług, począwszy od szpitali poprzez kluby sportowe, aż po 

ośrodki SPA, czy hotele. Ogromnym atutem tego zawodu jest również możliwość samo 
zatrudnienia, stworzenia własnego gabinetu masażu lub odnowy biologicznej.  
Obecnie zmiany cywilizacyjne, pośpiech, ciągły stres sprawiają, że zapotrzebowanie na usługi 
z zakresu masażu są coraz większe.  

Technik masażysta to kierunek medyczny, daje więc możliwość dobrego poznania 
anatomii, fizjologii, patologii, ale również szkoła zapewnia naukę języków obcych, języka 
migowego, psychologii.      W profesjonalnie wyposażonych pracowniach przyszły adept 
masażu przygotowywany jest do wykonywania masaży leczniczych (w tym klasycznego, 
segmentarnego, limfatycznego, Shantala, w środowisku wodnym), kosmetycznych, 
sportowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywania ćwiczeń
leczniczych oraz obsługi sprzętu rehabilitacyjnego.  
Dbając o przygotowanie uczniów do 
zawodu, w kształceniu masażystów 
koncentrujemy się na zajęciach 
praktycznych, dlatego podczas dwuletniego 
cyklu nauczania przez ponad 300 godzin                 
w elbląskich szpitalach pod okiem 
specjalistów z dziedziny fizjoterapii, 
przyszli masażyści zdobywają
doświadczenie w pracy z pacjentem, które                   
z pewnością zaowocuje w późniejszej pracy 
zawodowej. W trakcie nauki uczniowie                       
i absolwenci kierunku mogą pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc                           
w kursach i warsztatach z masażu 
prowadzonych przez zewnętrzne firmy 
szkoleniowe.  
Masaż należy do profesji związanych ze zdrowiem, ale i urodą, dlatego nasi absolwenci 
znajdują pracę nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, domach 
opieki społecznej, hospicjach, ale również w klubach sportowych, gabinetach odnowy 
biologicznej, SPA, klubach fitness, we własnych gabinetach. 

Katarzyna Groszewska 

nauczyciel zawodu na 
kierunku technik masażysta 
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MAMY W MEDYKU CIEKAWE OFERTY
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typu usług, począwszy od szpitali poprzez kluby sportowe, aż po 

ośrodki SPA, czy hotele. Ogromnym atutem tego zawodu jest również możliwość samo 
zatrudnienia, stworzenia własnego gabinetu masażu lub odnowy biologicznej.  
Obecnie zmiany cywilizacyjne, pośpiech, ciągły stres sprawiają, że zapotrzebowanie na usługi 
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migowego, psychologii.      W profesjonalnie wyposażonych pracowniach przyszły adept 
masażu przygotowywany jest do wykonywania masaży leczniczych (w tym klasycznego, 
segmentarnego, limfatycznego, Shantala, w środowisku wodnym), kosmetycznych, 
sportowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywania ćwiczeń
leczniczych oraz obsługi sprzętu rehabilitacyjnego.  
Dbając o przygotowanie uczniów do 
zawodu, w kształceniu masażystów 
koncentrujemy się na zajęciach 
praktycznych, dlatego podczas dwuletniego 
cyklu nauczania przez ponad 300 godzin                 
w elbląskich szpitalach pod okiem 
specjalistów z dziedziny fizjoterapii, 
przyszli masażyści zdobywają
doświadczenie w pracy z pacjentem, które                   
z pewnością zaowocuje w późniejszej pracy 
zawodowej. W trakcie nauki uczniowie                       
i absolwenci kierunku mogą pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc                           
w kursach i warsztatach z masażu 
prowadzonych przez zewnętrzne firmy 
szkoleniowe.  
Masaż należy do profesji związanych ze zdrowiem, ale i urodą, dlatego nasi absolwenci 
znajdują pracę nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, domach 
opieki społecznej, hospicjach, ale również w klubach sportowych, gabinetach odnowy 
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