
1 

 

 

BIULETYN 

INFORMACYJNY                  
Nr 4/2022                 

OOKKRRĘĘGGOOWWEEJJ  IIZZBBYY  

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK  II  PPOOŁŁOOŻŻNNYYCCHH    

WW  EELLBBLLĄĄGGUU  

  

  

  
  

  



2 

 

 

 

 

WYDAWCA: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

ul. Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg 

tel. 55 233-98-79, +48 451 056 421, fax 55 235-53-93  

Adres poczty elektronicznej: biuro@oipip.elblag.pl   

Dział Rejestrów (CRPiP, RPWDL, SMK): rejestry@oipip.elblag.pl  

Kancelaria ORzOZ: orzoz@oipip.elblag.pl 

Dział Szkoleń: szkolenia@oipip.elblag.pl 

Księgowość: ksiegowosc@oipip.elblag.pl 
                                                 

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl 
 

Konto bieżące OIPiP: 

 PKO Bank Polski Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301 
 

Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby udzielają:   

mgr Halina NOWIK – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                           
Dyżury w biurze izby:                                                                                                                                            

- wtorki godz. 7.00 – 17.00 

- środy   godz. 7.00 – 12.00 

- czwartki godz. 7.00 – 12.00  
 

Elżbieta FAŁKOWSKA – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Dyżury w biurze izby: 
- wtorki godz. 15.00 – 17.00  
 

mgr Zofia KASPROWICZ– Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                     
Dyżury w biurze izby: 

- wtorki godz. 15.00 – 17.00  

- środy godz. 13.00 – 15.00 
 

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

tel.kom. (SKŁADKI): +48 451 056 422                                      
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 w każdy pierwszy 

 i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15:30-16:30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 

spotkania.  
 

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, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 

spotkania. 
 

Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna w składzie: Grażyna Onoszko-Półtorak, Członkowie: Barbara Kardasz, Monika 

Kaśkiewicz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.  
 

DZIAŁ SZKOLEŃ przy OIPiP w Elblągu – Specjalista Magdalena Budziszewska  

Dział Szkoleń czynny w środy i piątki w godz. 7.00 – 15.00 
 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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W NUMERZE – DZIAŁY TEMATYCZNE 

 

1. Słowo Przewodniczącej ORPiP w Elblągu 

2. Kalendarium 

3. Z działalności OIPiP w Elblągu 

4. Aktualności  

5. Warto wiedzieć 

6. Monitoring aktów prawnych 

7. Informacje Działu Szkoleń  

8. Wspomnienia, pożegnania, kondolencje… 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych oraz pracowników biura Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,  pragnę przesłać Państwu moc 

najserdeczniejszych życzeń.  

 

Święto Bożego Narodzenia to okres refleksji, wspomnień i spotkań  

w gronie najbliższych. Niech to będzie czas radosnego i pogodnego 

przeżywania świąt, spędzonych bez pośpiechu, troski i zmartwień,  

w spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół  

oraz Bliskich dla Państwa osób.  

 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia i szczęścia, 

sukcesów w pracy zawodowej, siły i uporu w pokonywaniu trudności, 

realizacji najskrytszych marzeń oraz stale rosnącego grona zadowolonych 

z Państwa pracy pacjentów. 
 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP 
 

Szanowni Państwo,  

Koleżanki, Koledzy, 

 

Za nami kolejny rok ciężkiej pracy. Powoli wraca system pracy 

podobny do tego, jaki obowiązywał przed pandemią covidową. 

Jednak zdarzenia ostatnich lat, najpierw epidemia, a teraz wojna  

w Ukrainie, na tyle mocno wpływają na naszą pracę zawodową i całe 

życie pozazawodowe, że jeszcze długo nie będziemy mogli nazwać 

tego „normalnością”. 
 

Chcąc podsumować rok 2022 muszę kolejny raz podziękować wszystkim tym, którzy  

z ogromnym zaangażowaniem wykonywali swoje trudne zadania, a do tego znaleźli siłę i czas, 

aby pomagać innym, wspierać ich w tragicznych przeżyciach. Często kosztem własnego 

zdrowia, ograniczając czas poświęcony własnym rodzinom, pracowali z chorymi i organizowali 

wszechstronną pomoc dla uchodźców. 
 

Dziękuję za Waszą wspaniałą postawę, budowanie pięknego wizerunku pielęgniarstwa  

i położnictwa polskiego, pełnego odpowiedzialności, siły, empatii i mądrości. 

Obok tych wydarzeń niestety nie zabrakło spraw, które kolejny raz doprowadziły  

do ogólnopolskiego konfliktu w środowisku medycznym. Wdrożenie zmian ustawy  

o minimalnych wynagrodzeniach, niezgodne z naszymi postulatami i oczekiwaniami, w wielu 

podmiotach leczniczych spowodowały uzasadnione niezadowolenie pielęgniarek i położnych. 

Powstały spory pomiędzy pracodawcami i personelem, a także, co jeszcze jest gorsze, pomiędzy 

samymi pielęgniarkami. Trudno znaleźć rozwiązanie dobre dla wszystkich. Zapisy ustawy  

są niezrozumiałe, niejednoznaczne, zbyt różnicujące i dla wielu grup krzywdzące. 
 

Część spraw spornych oczekuje już na rozstrzygnięcia sądowe. W takiej atmosferze nie można 

spokojnie i rzetelnie wykonywać swojej pracy. Nie służy to ani nam, pracownikom medycznym, 

ani pacjentom. Ta sytuacja destabilizuje również działalność całych podmiotów leczniczych 

poprzez trudności kadrowe, finansowe i organizacyjne. 
 

Co przyniesie nowy 2023 rok, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Na pewno wiele zmian. 

Pozostaje nam wierzyć i mieć nadzieję, że będą to korzystne dla nas zmiany. 

Składane świąteczne życzenia „spokoju i zdrowia” w tym trudnym czasie, w obliczu toczącej 

się tuż obok wojny, nabierają niezwykłego znaczenia. 
 

Dlatego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały następny rok życzę wszystkim 

Państwu nadziei i wiary w to, że dobrem, miłością i życzliwością można zwyciężać. 

Życzę pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej pracy, w realizacji planów i skrywanych 

marzeń. Życzę wielu zdarzeń, które spowodują uśmiech na twarzy. Zróbmy wszystko, aby 

znaleźć czas na świąteczną zadumę, przytulenie tych, którzy są dla nas ważni. Poszukajmy tych, 

którzy potrzebują naszej obecności, siły, wsparcia i dajmy im nasz czas, dajmy siebie. mimo 

wszystko. 

 

Z wyrazami szacunku 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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KALENDARIUM 
  

11.10.2022 r. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

przy OIPiP w Elblągu. W trakcie posiedzenia rozpatrzono 32 wnioski  

o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  

ze środków OIPiP w Elblągu. 
 

11.10.2022 r. Panie Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP oraz Jolanta Bryl Główna 

Księgowa uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami ORPiP w 

 Olsztynie. Tematem spotkania było omówienie zasad rozliczania kursów 

specjalistycznych organizowanych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych”. 
 

13.10.2022 r. Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Pani Halina Nowik uczestniczyła  

w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad. Spotkanie 

odbyło się w trybie online. 
 

15.10.2022 r.  W OIPiP w Elblągu rozpoczął się kurs specjalistyczny „Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa”. Kurs zorganizowany został w ramach projektu nr 

POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII 

Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

18.10.2022 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 610P/VII/22 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu; 

➢ uchwała nr 611P/VII/22 w sprawie wykreślenia indywidualnej 

praktyki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

➢ uchwała nr 612P/VII/22 w sprawie wykreślenia indywidualnej 

praktyki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

➢ uchwała nr 613P/VII/22 w sprawie wykreślenia indywidualnej 

praktyki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

➢ uchwała nr 614P/VII/22 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu. 
 

20.10.2022 r.  Pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbyła 

się w Gdańsku konferencja Forum Menedżerów Służby Zdrowia. 
 

06.11.2022 r. W OIPiP w Elblągu rozpoczął się kurs specjalistyczny „Pielęgnowanie 

pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie”. Kurs zorganizowany 

został w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 

7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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08.11.2022 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 615P/VII/22 w sprawie wytypowania przedstawiciela 

samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji  

w zakresie kształcenia podyplomowego, 

➢ uchwała nr 616P/VII/22 w sprawie inwentaryzacji aktywów  

i pasywów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

➢ uchwała nr 617P/VII/22 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

i położnych, szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo 

internistyczne organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we 

Wrocławiu, 

➢ uchwała nr 618P/VII/22 w sprawie wykreślenia indywidualnej 

praktyki z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 
 

09.11.2022 r.  Zakończył się pierwszy organizowany przez OIPiP w Elblągu w ramach 

projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektro-

kardiograficznego u dorosłych”. Kurs ukończyły 32 osoby. Gratulujemy. 
 

15.11.2022 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 619P/VII/22 w sprawie pokrycia kosztów badań 

statystycznych wykonanych na potrzeby konferencji dotyczącej 

przemocy w rodzinie organizowanej przez Departament Zdrowia  

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu. 
 

16.11.2022 r. Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. 

Tematem posiedzenia było sytuacja pielęgniarek realizujących świadczenia 

w medycynie szkolnej. 
 

21.11.2022 r. Pod przewodnictwem Pani Elżbiety Fałkowskiej odbyło się posiedzenie 

Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń. 
 

22.11.2022 r. Przewodnicząca ORPiP Pani Halina Nowik uczestniczyła w posiedzeniu 

Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad. Spotkanie odbyło się online. 
 

22.11.2022 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu. W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 620P/VII/22 w sprawie wpisu pielęgniarki do 

Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową 

Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

➢ uchwała nr 621P/VII/22 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu 

specjalistycznego Leczenie ran organizowanego przez Fundację Pretium  

z siedzibą we Wrocławiu, 

➢  uchwała nr 622P/VII/22 w sprawie zmiany banku, w którym 

gromadzone są środki pieniężne Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu. 
 

23.11.2022 r. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Socjalno-Bytowych działającej przy 

OIPiP w Elblągu. W tracie posiedzenia rozpatrzono jeden wniosek w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. Przyznano zapomogę losową na kwotę 

2000,00 zł. 
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25.11.2022 r. Przewodnicząca ORPiP w Elblągu uczestniczyła w spotkaniu z kadrą 

zarządzającą Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. 
 

29.11.2022 r. Pani Halina Nowik uczestniczyła w spotkaniu z pielęgniarkami 

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej we Fromborku. 
 

30.11.2022 r. Zakończył się organizowany przez OIPiP w Elblągu kurs specjalistyczny 

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. organizowany w ramach projektu 

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. Kurs 

ukończyły 32 osoby. Gratulujemy. 
 

01.12.2022 r. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu odbyły się 

wybory uzupełniające delegata VIII kadencji. Nowym delegatem Rejonu 

Wyborczego Nr 1 została Pani Położna Ewa Kaczmarska. Gratulujemy! 
 

02.12.2022 r. W Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się z udziałem przedstawicieli 

ORPiP konferencja p.t.: „Elbląg przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  

i młodzieży”.  
 

06.12.2022 r. Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu.  W trakcie obrad podjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 474/VII/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 

urealnionego planu budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu na rok 2022, 

➢ uchwała nr 475/VII/2022 w sprawie prenumeraty czasopism 

fachowych na rok 2023, 

➢ uchwała nr 476/VII/2022 w sprawie nominowania osób do odznaczeń 

samorządu pielęgniarek i położnych, 

➢ uchwała nr 477/VII/2022 w sprawie wykreślenia pielęgniarki  

z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową 

Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

➢ uchwała nr 478/VII/2022 w sprawie wykreślenia pielęgniarki  

z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową 

Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

➢ uchwała nr 479/VII/2022 w sprawie uznania kwalifikacji do 

wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

➢ uchwała nr 480/VII/2022 w sprawie uznania kwalifikacji do 

wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia, 

➢ uchwała nr 481/VII/2022 w sprawie przyznania jednorazowych 

nagród pieniężnych dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu oraz wypłaty dodatkowego świadczenia 

osobom realizującym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, 

➢ uchwała nr 482/VII/2022 w sprawie warunków pracy i płacy 

pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 

➢ uchwała nr 483/VII/2022 w sprawie zakupu systemu Programu 

Majątek Web, 

➢ uchwała nr 484/VII/2022 w sprawie konferencji promującej projekt 

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. 
 

12-

14.12.2022 r. 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
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14.12.2022 r. Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu. 
 

20.12.2022 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Elblągu. W trakcie obrad 

przyjęto następujące uchwały: 

➢ uchwała nr 623P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 624P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 625P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 626P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 627P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 628P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 629P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 630P/VII/22 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z powodu śmierci, 

➢ uchwała nr 631P/VII/22 w sprawie uznania kwalifikacji do 

wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

➢ uchwała nr 623P/VII/22 w sprawie uznania kwalifikacji do 

wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczeń, 

➢ uchwała nr 624P/VII/22 w sprawie przyznania warunkowego prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 
 

20.12.2022 r. Odbyło się posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu.  
 

28.12.2022 r. W OIPiP w Elblągu zakończył się kurs specjalistyczny „Pielęgnowanie 

pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie”, organizowany w ramach 

projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. 

Kurs ukończyło 36 osób. Gratulujemy. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OIPiP W ELBLĄGU 
 

REALIZACJA PROJEKTU  

PN. WSPARCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Słowem wstępu 

Każda pielęgniarka, położna, pielęgniarz i położny może wziąć udział w jednym z szesnastu 

kursów (szczegóły na nipip.pl), które umożliwią nabycie kompetencji związanych między 

innymi z opieką nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu, 

monitorowaniem dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (wraz z wykonaniem  

i interpretacją USG), wsparciem psychologicznym pacjenta i jego rodziny, a także 

komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie. 

ŚWIAT MEDYCZNY SIĘ ZMIENIA 

Jak podkreśliła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w tych 

zawodach dostęp do szkoleń zwiększających kompetencje jest konieczny z uwagi na stale 

zmieniające się potrzeby w ochronie zdrowia oraz rozwój nowych technologii medycznych. 

– Mamy ustawowy obowiązek aktualizowania swojej wiedzy, bo badania naukowe stale 

weryfikują standardy naszej pracy. Wiedza zdobyta parę lat temu na kursie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej czy pielęgnowania pacjenta wentylowanego mechanicznie, podobnie 

jak każda inna, wymaga już aktualizacji. Ten projekt jest odpowiedzią właśnie na takie 

potrzeby – powiedziała Zofia Małas. 

– Kadry pielęgniarskie i położnicze, które zmieniają swoją rolę w systemie ochrony zdrowia 

coraz bardziej się usamodzielniają. To dobrze, bo jest to silne wsparcie dla całego systemu. 

Projekt, który wzmacnia kompetencje pielęgniarek i położnych na pewno będzie miał swoje 

odzwierciedlenie w praktycznych działaniach. Pielęgniarki i położne są bowiem pierwszymi  

i ostatnimi osobami, z którymi spotyka się pacjent. To osoby darzone szczególnym zaufaniem 

– podkreśliła Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. 

POTENCJAŁ WCIĄŻ ZA MAŁO WYKORZYSTANY 

Potencjał pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia jest wykorzystywany 

w relatywnie niskim stopniu. Jak powiedział biorący udział w debacie minister zdrowia Adam 

Niedzielski, kierowany przez niego resort już od kilku lat podejmuje intensywne działania,  

by to zmienić. 

– Przypomnijmy, że pielęgniarki i położne mogą obecnie ordynować leki. To fundamentalna, 

kompletna zmiana i nowa odpowiedzialność. Mamy jak na razie startową listę substancji 

czynnych, ale trwają prace nad jej poszerzeniem. Druga rzecz to kwalifikowanie do szczepień. 

Dotyczy to już nie tylko Covid-19, ale też grypy – wymieniał minister. 

ROZMOWY O FINANSOWANIU PORAD 

Od kilku lat toczy się też dyskusja o tym, jak należy wyceniać poradę pielęgniarską. Obecnie  

w ramach POZ jest to świadczenie gwarantowane, zawarte w stawce kapitacyjnej.  

Jak powiedział Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki 

Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeśli takie świadczenie miałoby być wyceniane 

w systemie fee-for-service, adekwatnie pomniejszona powinna zostać stawka kapitacyjna. 

Wycenione mają być natomiast świadczenia edukacyjne, realizowane przez pielęgniarki  

i położne. 
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– Będzie to miało niebagatelne znaczenie dla przebiegu chorób przewlekłych u pacjentów 

kardiologicznych, diabetologicznych, pulmonologicznych i endokrynologicznych.  

W prowadzeniu tych pacjentów pielęgniarki przejmą wiodącą rolę. Lekarz będzie ich widywał 

być może raz w roku na poradzie kompleksowej, a pielęgniarki będą ich prowadziły przez cały 

rok. W planach mamy jeszcze wdrożenie trzech kolejnych wizyt płaconych fee-for-service. 

Będą to: leczenie ran przewlekłych, porady stomijne i urologiczne oraz transition care, czyli 

porady dla pacjentów wypisanych ze szpitala, którzy teraz trafiają w próżnię i nie są objęci 

natychmiastową opieką poszpitalną – wyjaśnił Maciej Karaszewski. 

KSZTAŁCENIE MA ODPOWIADAĆ AKTUALNEJ SYTUACJI 

Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, zakładający 

przeszkolenie co najmniej 10% kadry pielęgniarskiej i położniczej, jest w dużej mierze 

odpowiedzią na potrzeby, które stały się szczególnie widoczne w obliczu pandemii COVID-19. 

Zdaniem Beaty Guzak, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych, aby szybciej i lepiej odpowiadać na takie potrzeby, konieczne są zmiany  

w systemie kształcenia podyplomowego. 

– Nasze kształcenie podyplomowe powinno być oparte na tym, co dyktuje nam życie. 

Programy szkoleń dostępnych w tym projekcie odzwierciedlają zapotrzebowanie wynikające  

z refleksyjnego podejścia do sytuacji, z jaką zetknęliśmy się w 2020 roku, czyli pandemii 

COVID-19. Podniesienie kompetencji przyczyni się na pewno do zwiększenia dostępności 

świadczeń. Jeśli ma się wiedzę i umiejętności, to chętnie podejmuje się wyzwań czekających 

na co dzień przy łóżku pacjenta. Przełoży się to na jakość opieki i w efekcie na zadowolonego 

pacjenta – podkreśliła Beata Guzak. 

Realizowany ze środków unijnych projekt ma zostać zrealizowany do końca 2023 roku. 

Źródło: NIPiP 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu realizuje projekt nr POWR.07.01.00-

00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”  

w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych 

z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 

35 000 kobiet i mężczyzn w zawodach pielęgniarki i położnej. 

Realizowane przez OIPiP w Elblągu szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla 

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. W ramach projektu OIPiP 

zrealizowała już dwa BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych: 

- Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  

u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – udział w kursie wzięły 32 osoby: 29 pielęgniarek 

 i 3 położne. Kurs zakończył się egzaminem dnia 09.11.2022. 
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- Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 

udział w kursie wzięły 32 osoby: pielęgniarek, 1 pielęgniarz i 1 położna. Kurs zakończył się 

egzaminem dnia 30.11.2022. 

 

 

 

Obecnie w trakcie jest również kurs specjalistyczny 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego 

mechanicznie dla pielęgniarek, w którym bierze udział 

36 osób: 31 pielęgniarek i 5 pielęgniarzy. Zakończenie 

kursu planowane jest na 28.12.2022 r. 

 

W ramach projektu zapewniamy: 

- materiały szkoleniowe i książki, 

- dostęp do biblioteki elektronicznej IBUK, 

- catering podczas zajęć teoretycznych, 

- wsparcia de minimis (dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą), 

- odzież ochronną, 

- aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego lub 

stetoskopy. 
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ELBLĄG PRZECIWKO PRZEMOCY 

I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
Według najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - 41 procent dzieci doświadcza 

przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 procent ze strony rówieśników. W 2021 r. policja 

odnotowała 1496 prób samobójczych popełnionych przez osoby poniżej 19 roku życia. 
 

Jedną z form przeciwdziałania temu zjawisku 

są kampanie społeczne na temat różnych 

aspektów krzywdzenia dzieci, zwiększające 

świadomość społeczeństwa i wrażliwość na 

problem, pogłębiające umiejętności 

odpowiedniego reagowania na przemoc. 
 

Urząd Miejski – Departament Zdrowia  

i Spraw Społecznych w Elblągu, wspólnie  

z instytucjami oraz organizacjami 

działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zorganizował lokalną 

kampanię „Elbląg przeciwko przymocy  

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.  

W ramach tej inicjatywy w elbląskich 

szkołach zorganizowano cykle wykładów  

na temat przeciwdziałania przemocy,  

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie odbyły się 

„Drzwi Otwarte”, w trakcie których, można 

było uzyskać specjalistyczną poradę i wsparcie.   
 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol – Med” 

Nowik i wspólnicy Spółka Jawna w Elblągu 

zorganizowało Międzyszkolny Konkurs Plastyczny: 

„ELBLĄG PRZECIWKO PRZEMOCY”. Na konkurs 

przesłano 48 prac z 11 elbląskich szkół podstawowych. 

Przyznano trzy główne nagrody i osiem wyróżnień.  
 

W dniu 2 grudnia 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim 

odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było 

zjawisko przemocy oraz działań profikatycznych 

dotyczących przemocy wobec dzieci, cyberprzemocy, 

zagrożeń w internecine i przemocy rówieśniczej. Jednym 

z prelegentów konferencji była Pani dr n.med Anna Tałaj 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Me-

dycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.  
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Pani Dziekan zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań ankietowych na temat 

„Zjawisko przemocy w opiniach studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu AMiSNS. W badaniach 

udział wzięła grupa 300 studentów kierunków medycznych uczelni.   
 

W trakcie konferencji zaproszonym wraz z rodzicami laureatom konkursu plastycznego którzy 

zajęli miejsca I – III, wręczono nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Elblągu z rąk 

Wiceprezydenta Miasta Pana Janusza Nowaka oraz nagrody głównego organizatora konkursu 

Spółki „Szkol- Med” wręczone przez Kierownika Panią Halinę Nowik. Przekazano również 

atrakcyjne nagrody dla autorów prac wyróżnionych. 
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Dzięki uprzejmości dr n.med. Anny Tałaj 

 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych  

w Elblągu 

 

PIELĘGNIARSTWO JEST DZIEŁEM SERCA 

„Jest tylko jedna droga do innych ludzi – droga serca 

Wszystkie inne drogi to bezdroża” 

Phil Bosmans 

„Pielęgniarstwo, tak jak poezja, to sfera, w której fakt styka się z przenośnią. Ubytek w sercu 

to ubytek w sercu; pielęgniarka tkwi pośrodku, pomiędzy chirurgiczną sztuką łatania 

fizycznego ubytku a lękiem i żalem pacjenta, czyli ubytkiem symbolicznym. Pielęgniarstwo 

jest – lub powinno być – bezkrytycznym aktem troski, współczucia i empatii”. 

Christie Watson 

 

Czy jesteśmy przekonani, że nasze pielęgniarstwo będzie lub jest właśnie dziełem 

serca? że wykonując ten piękny zawód nie podążamy po bezdrożach? 

Aby osiągnąć sukces zawodowy i pokochać ten zawód, tak na całe życie należy 

posiadać nie tylko konkretne kompetencje zawodowe, ale też umiejętności interpersonalne. 

Bardzo ważne jest to, aby posiadać odpowiednio rozwiniętą tzw. inteligencję emocjonalną.  

Ta cecha jest bardzo potrzebna pracując jako pielęgniarka. Według definicji inteligencja 

emocjonalna to zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami  

w pozytywny sposób w celu złagodzenia stresu, skutecznej komunikacji, empatii dla innych 

ludzi, pokonywania wyzwań i rozładowywania konfliktów. Niektórym osobom w tej materii 

nie pomaga nawet uczestnictwo w konkretnych kursach, szkoleniach czy specjalizacjach. 

Bardzo istotne jest to, aby w odpowiedni sposób odczytywać emocje innych ludzi, a także by 

panować nad swoimi emocjami.  

Fundamentem pracy zawodowej pielęgniarek zawsze i ponad wszystko są postawy 

etyczne, a osoby wybierające tą wyjątkową „służbę”, z pełną świadomością powtórzę „służbę” 

drugiemu człowiekowi powinny kierować się przemyślaną głęboką, wewnętrzną motywacją. 

Fenomen całości doświadczeń, jakich doznaje pielęgniarka, tzn. opieka nad ciałem, „dotykanie 

umysłu i duszy” chorego człowieka, umiejscawia ten zawód w kategorii określanej – misją  

lub powołaniem. Praca z człowiekiem chorym wymaga od pielęgniarki dojrzałego systemu 

wartości, wrażliwości i altruizmu w stosunku do innych ludzi, – bo pielęgnowanie drugiego 

człowieka jest dziełem serca. Tylko pielęgniarka z własnym światem wartości, świadoma 

„wartości” swojej pracy asystując pacjentowi jest w stanie pomóc mu w poszukiwaniu przez 

niego sił do zmierzenia się z chorobą, cierpieniem czy też nadchodzącą śmiercią.  

Jean Watson teoretyk i profesor pielęgniarstwa, najbardziej znana z teorii opieki nad 

ludźmi stwierdza, że aby pielęgniarka mogła być i troskliwa i miłująca drugiego człowieka,  

by mogła zapewnić pomoc, musi najpierw sama określić swój system wartości i zmierzyć się  

z własnymi trudnościami egzystencjalnymi. Poczucie sensu, celowości i efektywności wysiłku 

wkładanego przez pielęgniarkę w pracę jest koniecznym warunkiem pozytywnego do niej 

nastawienia. I to właśnie determinuje sukces zawodowy w pielęgniarstwie. 
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W warunkach niezwykle szybkiego postępu, wiedzy i techniki medycznej, 

pielęgniarstwo XXI wieku tworzy swój nowy wizerunek. Zmianie ulega zakres działań 

pielęgniarki i otwierają się nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej. Jednak w dobie wielkiego 

postępu niestety zachwianiu ulega świat wartości. Odzwierciedleniem tego jest coraz większy 

dystans dzielący ludzi od siebie i chłód emanujący w kontaktach interpersonalnych. Znamienny 

dla współczesnego społeczeństwa polskiego kryzys wartości absolutnie nie powinien dotyczyć 

pielęgniarek. 

Czy w zawrotnym tempie naszego życia, wśród wielu trudności i przeszkód, jakie ono 

nam niesie pielęgniarki powinny znaleźć czas na rozważania dotyczące Kodeksu Etyki 

Zawodowej? Nie wystarczy wiedzieć, że nasz zawód ma swój kodeks etyki, za mało również, 

by od czasu do czasu przeczytać jego zapisy, trzeba go przyjąć jako osobisty drogowskaz  

i prezentować te zapisy swoją postawą i to nie tylko w miejscu pracy. 

Niestety, kodeks nie mówi pielęgniarce, co powinna zrobić w konkretnej sytuacji. 

Korzystając z własnej wiedzy etycznej i umiejętności posłużenia się nią, musi sama podjąć 

odpowiednią decyzję. Od pielęgniarki oczekuje się zinternalizowanych wartości i norm 

moralnych i przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie - ponieważ 

pielęgniarstwo to zawód samodzielny. Pielęgniarka podejmuje samodzielne i kompetentne 

decyzje, przyjmuje osobistą i zawodową odpowiedzialność, współpracuje z pacjentem, jego 

rodziną oraz interdyscyplinarnym zespołem. 

Obecne czasy umiejscawiają chorego w kategoriach procedur medycznych  

czy przypadków, wszystko to rodzi poważne zagrożenie spłycania relacji międzyludzkich, 

zatracania sensu i poczucia wartości wykonywanego zawodu oraz nieposzanowania ludzkiej 

godności. Obserwuje się postępującą dehumanizację zawodów pielęgniarki i lekarza. 

Współcześnie istotne cechy medycyny, jak moralność i pielęgnacja, pojęcie sprawiedliwości  

i dobra, zostały podporządkowane ekonomii a dehumanizacja opieki nad pacjentem  

jest skutkiem dehumanizacji życia codziennego. 

Przyczyn dehumanizacji możemy doszukiwać się między innymi w szybkim rozwoju 

technik medycznych. Nowoczesne techniki mają pomóc człowiekowi – i pomagają, ale ponad 

wszystko pacjent jest podmiotem naszego postępowania a nie przedmiotem, a podstawą 

prawidłowej relacji pielęgniarka-chory są: wzajemny szacunek, empatia, a przede wszystkim 

zaufanie. W polskich realiach często można spotkać się ze stwierdzeniami, że zawód 

pielęgniarki to zawód taki sam jak inne. Takie poglądy głoszą nawet niektóre pielęgniarki 

wykonujące tą wyjątkową pracę. Pojawiają się wypowiedzi czynnych zawodowo pielęgniarek, 

które uważają, że ich zawód jest „normalny”, taki sam jak zawód górnika, cukiernika,  

czy informatyka. Rodzi się zagrożenie, że pewna część środowiska pielęgniarskiego  

z powodów np. ekonomicznych może zatracić poczucie wartości swojej pracy i sensu niesienia 

pomocy drugiemu człowiekowi. Są pielęgniarki, które nie chcą, aby ich praca określana była, 

jako „misja” czy też „powołanie”. Jest to niestety wpisywanie się w społeczny nurt 

przyzwolenia dla lekceważenia rzeszy osób wykonujących ten zawód. 

Co to znaczy mieć powołanie? Powołanie to: „posiadanie określonego daru  

do wykonywania danej czynności przez większą część życia. Czynność tę wykonuje się bardziej 

z pobudek altruistycznych niż finansowych. Polski lekarz, filozof medycyny, Władysław 

Szejnach pisał: „...Pielęgniarka ma do czynienia nie z butami, ani z dłutem i marmurem, lecz 

 z istotami ludzkimi; i jeżeli jej samej o to nie idzie, by opiekować się swymi pacjentami i dbać 

o nich, to żadne „mówienie” i „napominanie” nie nauczą jej tego...”. 
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Istota tego zawodu, którym jest nawzajem przenikająca się empatia miłość, miłosierdzie  

i troska sprawia, że wynosi go na „wyżyny” ludzkiej działalności i w żadnej mierze nie wolno 

rozpatrywać go w kategoriach „normalności”. Ludzie chorzy, ułomni, niepełnosprawni  

i ci wszyscy, których los doświadcza cierpieniem odczuwają wielką potrzebę akceptacji całej ich 

osoby. Nie choruje w nich narząd czy jakaś część ciała, lecz cały człowiek cielesno-duchowy.  

Pielęgniarka/pielęgniarz obcujący z chorym, na co dzień powinien pamiętać, jak bardzo 

choroba somatyczna obciąża jego psychikę i odwrotnie – cierpienie duszy i psychiki wpływa 

na pogłębianie się dolegliwości somatycznych. Czy takie postępowanie nie jest utopią? 

Odpowiedzią na to pytanie może być stwierdzenie, że w życiu tak należy postępować wobec 

drugiej osoby ludzkiej, zarówno w zdrowiu czy w chorobie, jak chcielibyśmy sami być 

traktowani przez innych ludzi. Chory nigdy nie jest przypadkiem, posiada swoją własną 

przeszłość, a w szpitalu znalazł się z powodu konkretnej sytuacji. Partnerski stosunek personelu 

medycznego do człowieka chorego pozwoli na zajęcie przez niego aktywnej postawy, a także 

ułatwi mu przyjęcie pomocy i obdarzanie innych zaufaniem.  

Środowisko pielęgniarskie, to grupa zawodowa skupiająca ludzi o różnych 

światopoglądach, wierzących i niewierzących w Boga. Jednak cel i idea, która przewodzi 

wszystkim podejmowanym działaniom dla dobra chorego, trud i wysiłek jest ponad wszelkimi 

podziałami a wykonywany zawód pielęgniarki zobowiązuje do przestrzegania norm etyki 

zawodowej i dobrych obyczajów nie tylko w godzinach pracy.  

Czepek zobowiązuje do pielęgnowania tradycji zawodowych i przede wszystkim wiąże się  

z wielką odpowiedzialnością za najwyższą wartość, jaką jest życie ludzkie. 

Życzę Wam wszystkim, aby praca zawodowa niosła wiele satysfakcji i zadowolenia i aby 

nigdy nie zabrakło Wam zapału w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Niech Wasze 

zaangażowanie w opiekę nad chorym zawsze budzi w Was dumę, a wdzięczność pacjenta niech 

dodaje wam nieustających sił na każdy dzień.  

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AMiSNS  

dr n. med. Anna Tałaj 
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Informacja z udziału przedstawiciela NRPiP 

w posiedzeniu wspólnym Komisji: Edukacji, 

Nauki i Młodzieży  

oraz Zdrowia  

w dniu 16 listopada 2022r. 
 

Posiedzenie Komisji dotyczyło rozpatrzenia informacji 

na temat realizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

o opiece zdrowotnej nad uczniami. 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos. 

Informację o realizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

prezentowali: 

Ministerstwo Zdrowia - Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, 

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Dyrektor Wawrzyniec Kowalski. 
 

NRPiP reprezentowała Halina Nowik – Członek NRPiP 
 

Prezentowane informacje zawierały dane dotyczące organizacji opieki zdrowotnej oraz 

realizacji zadań określonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 

uczniami niezbędnych do zapewnienia kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami w szkole. 

Zwrócono uwagę na utrudnienia w realizacji profilaktycznej opieki w okresie epidemii 

koromawirusa SARS – CoV – 2 związane z prowadzeniem edukacji okresowo w trybie 

zdalnym i hybrydowym. 

Z przedstawionych danych z NFZ wynika, że świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane  

są w roku 2022 na podstawie umów w 11 600 miejscach udzielania świadczeń, objętych opieką 

jest 17 984 szkoły, liczba uczniów w szkołach objętych opieką to 4 218 458,  liczba 

pielęgniarek/ higienistek szkolnych to 7958. Liczba szkół i uczniów w stosunku do lat 2019 – 

2021 nieznacznie się obniżyła, podobnie jak liczba pielęgniarek. 

Wydatkowane środki finansowe na świadczenia pielęgniarskie w roku 2021 wyniosły 544 274 

760 , natomiast w 2022 – 484 905 377. 

Dużym wyzwaniem jest organizacja opieki stomatologicznej. W szkołach zlokalizowanych jest 

około 700 gabinetów, dla pozostałych uczniów opieka stomatologiczna jest realizowana w tzw. 

podmiotach współpracujących, w roku 2022 jest ich 2344 (wg danych NFZ). Uzupełnieniem  

są świadczenia realizowane w dentobusach ( jest ich 16, po jednym w każdym województwie). 

Przedstawiono zakres realizowanych świadczeń profilaktycznych wobec uczniów oraz działań 

edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia. 

Wiceminister Kraska poinformował o wydanym obwieszczeniu z dnia 3 listopada 2022r.  

w sprawie zaleceń postępowania opieki nad dzieckiem z anafilakcją, astmą oskrzelową, ANN, 

AZS i pokrzywką w szkole. W przygotowaniu są kolejne wytyczne dotyczące innych chorób 

przewlekłych. 
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Do przedstawionych informacji, w toku dyskusji, zapytania wnieśli: 

- Poseł Zbigniew Wolski – dotyczyło działań wobec gwałtownie wzrastającej w ostatnich latach 

liczby samobójstw i prób samobójczych dokonywanych przez dzieci i młodzież oraz 

ograniczonego dostępu do lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. 

Wiceminister Waldemar Kraska wyjaśnił, że prowadzone są działania zmierzające do 

utworzenia trzystopniowej formy wsparcia dla dzieci w ośrodkach gdzie prowadzona będzie 

terapia psychologiczna i psychoterapia bez udziału lekarza psychiatry, takie ośrodki mają 

docelowo funkcjonować w każdym powiecie. Kolejnym stopniem będą ośrodki z opieką 

lekarza psychiatry w zakresie pobytów dziennych oraz ośrodki specjalistyczne stacjonarne  

z pełną opieką lekarzy specjalistów. Trudnością najważniejszą są braki kadrowe. 

Optymistyczne jest fakt zwiększonego zainteresowania i naboru w bieżącym roku na 

specjalizacje w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. 

- Poseł Andrzej Sośnierz –  dotyczyło działalności gabinetów stomatologicznych dla uczniów, 

rodzaju udzielanych świadczeń zarówno w gabinetach stacjonarnych jak i dentobusach. 

Wiceminister Waldemar Kraska zobowiązał  się do przekazania wnioskowanej informacji. 

- Członek NRPiP Halina Nowik – zwróciła uwagę na problemy kadrowe wśród pielęgniarek 

szkolnych, niskie finansowanie świadczeń niezachęcające do podejmowania pracy w tym 

zakresie, wysoki średni wiek pielęgniarek/higienistek szkolnych, które w najbliższych latach 

zakończą pracę zawodową. Trudności w realizacji opieki wynikające z braku dostępu  

do telefonów i internetu. Dostęp do mediów nie jest objęty wymogami jakie powinien spełniać  

gabinet profilaktyki określonymi w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych  

w zakresie świadczeń poz co pozwala dyrektorom szkół na umieszczanie gabinetów  

w pomieszczeniach bez dostępu do telefonów i internetu. Stanowi to ogromy problem wobec 

wprowadzonego obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. 

Aktualnie prowadzony pilotaż w tym zakresie został skierowany wyłącznie do 20 podmiotów 

POZ jednocześnie kontraktujących świadczenia pielęgniarki szkolnej, co w ocenie środowiska 

pielęgniarek szkolnych nie pokaże rzeczywistych problemów. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos odpowiedział, że trudności dotyczące 

organizacji gabinetów leżą w gestii samorządów lokalnych i tam należy szukać rozwiązań. 

Natomiast Wiceminister Waldemar Kraska odpowiedział w sprawie poprawy finansowania 

świadczeń, że trwają prace Ministerstwa Zdrowia i NFZ nad zmianą współczynników 

korygujących co powinno poprawić sytuację i spowodować wzrost finansowania. Jednocześnie 

trwają prace nad zmianą wymaganych kwalifikacji pielęgniarskich co być może wpłynie 

 na poprawę sytuacji kadrowej. 

 

Halina Nowik 

Członek NRPiP 
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WARTO WIEDZIEĆ  
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KOMUNIKAT W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA 

PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ 

NIEUPRAWNIONE PODMIOTY 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa 

Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że  w Systemie 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) podmiot o nazwie: CKU – 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców 

Śląskich 1 lok.201, 53-329 Wrocław, który nie posiada statusu organizatora kształcenia, 

opublikował plany dla kursów specjalistycznych, a tym samym proponuje pielęgniarkom  

i położnym udział w kształceniu do którego, według stanu na dzień 29 września 2022r.,  

nie posiadał uprawnień. 

W związku z powyższym Centrum prosi, aby wszystkie osoby zainteresowane kształceniem: 

• weryfikowały uprawnienia podmiotu w okręgowej izbie pielęgniarek  

i położnych właściwej ze względu na miejsce podejmowanego kształcenia  

lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 

• dokonywały rejestracji na kształcenie korzystając wyłącznie z SMK, 

• po zakwalifikowaniu na dany rodzaj kształcenia sprawdziły, czy posiadają  

w SMK Elektroniczną Kartę Kształcenia, która stanowi jedyny dowód 

ukończenia szkolenia/kursu i warunek przystąpienia do egzaminu 

końcowego/państwowego. 
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MONITORING AKTÓW PRAWNYCH 

Rok Pozycja Tytuł 
2022 1990 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

2022 2139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

2022 2172 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 

2022 2184 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

2022 2313 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 

wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji 

2022 2319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie 

2022 2477  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy 

wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach 

i pracowniach tych jednostek 

2022 2555 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 

października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

2022 2561 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 

listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

2022 2627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie metod zapobiegania COVID-19 

2022 2641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
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DZIAŁ SZKOLEŃ INFORMUJE 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z przyjemnością 

informuje o dalszej realizacji kursów specjalistycznych w ramach unijnego 

projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. 

Już w lutym 2023 r. ruszy kolejna edycja kursu specjalistycznego 

„Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie”  

dla pielęgniarek – zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/  

Kurs jest już dostępny na platformie SMK (termin: 04.02.2023-22.03.2023). Kurs będzie 

BEZPŁATNY, uczestnicy otrzymają podręczniki, catering i materiały szkoleniowe.  

Do kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które wcześniej nie brały udziału w kursach 

realizowanych w ramach tego projektu! 

W kolejnych miesiącach 2023 r. ruszą nabory na następujące bezpłatne kursy 

specjalistyczne: 

1. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – program dla pielęgniarek  

i położnych, 
 

2. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem 

badań diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych  

w położnictwie i ginekologii – program dla położnych, 
 

3. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – program dla pielęgniarek  

i położnych, 
 

4. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program 

dla pielęgniarek i położnych, 
 

5. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem  

– program dla pielęgniarek, 
 

6. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – program dla 

pielęgniarek. 

 

Kursy organizowane będą w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. 

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 

Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
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PLAN KURSÓW DZIAŁU SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU 

NA I PÓŁROCZE 2023 

zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/  

Kursy są dostępne na platformie  

 

 

1. Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek – zgłoszenia przez 

stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie 

(termin: 28.01.2023-04.03.2023). Koszt kursu ok. 450zł 
 

2. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych - 

zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na 

platformie (termin: 01.04.2023-31.05.2023). Koszt kursu ok. 650zł 
 

3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – 

zgłoszenia proszę kierować na szkolenia@oipip.elblag.pl  Koszt kursu ok. 1500zł. 
 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki dla pielęgniarek – zgłoszenia proszę kierować na szkolenia@oipip.elblag.pl  

Koszt kursu ok. 1500zł. 
 

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków 

 i utworzenia grupy  

(co najmniej 15 osób). 

 

W związku z licznymi zapytaniami o konieczność ukończenia do szkoleń 

specjalizacyjnych kursów specjalistycznych informuję, że zgodnie z komunikatem 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  

i zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia dokumentu: AKTUALIZACJA 

PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK  

I POŁOŻNYCH został zniesiony warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem  

o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczeń o ukończeniu kursów 

specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa noworodków, Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  

u dorosłych, Leczenie ran dla pielęgniarek i położnych. 
 

Komunikat ten nie zwalnia pielęgniarek i położnych z podejmowania kształcenia  

i ukończenia tych kursów, gdyż zgodnie z Ds. 61. 1. Ustawy o zawodzie pielęgniarki  

i położnej (Dz.U. 2022, poz. 551, 583, 830): Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego 

aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia 

zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.  

Kursy te często wymagane są przez pracodawców do zatrudnienia na danym stanowisku. 
 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ds. 71 ustawy z dnia 15 lipca 

2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. 2022 poz. 551, 583, 830) ma na celu 

uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych 

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
mailto:szkolenia@oipip.elblag.pl
mailto:szkolenia@oipip.elblag.pl
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świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny trwa około 6 miesięcy. 

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 

wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona  

do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 
 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ds. 72 ustawy z dnia 15 lipca 

2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. 2022 poz. 551, 583, 830) ma na celu 

uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych 

czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny trwa ok. 3 miesięcy. 

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 

wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 
 

Osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia  

i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek  

i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy 

regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania 

Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dostępny pod adresem: 

http://oipip.elblag.pl/druki-do-pobrania/).  

Specjalista ds. szkoleń 

mgr Magdalena Budziszewska 

 

 

Szczegółowe informacje: 

• tel. 55 233 98 79 

• e-mail: szkolenia@oipip.elblag.pl 

• http://oipip.elblag.pl/ 

 

http://oipip/
mailto:szkolenia@oipip.elblag.pl
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‘’Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. 

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,  
na które warto poznać odpowiedzi” 

Jim Stovall. 

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu mam zaszczyt 

serdecznie pogratulować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym 

roku uzyskali tytuł Specjalisty. 

Życzę Państwu, aby nabyte umiejętności nie tylko wpływały na wyższą jakość 

pracy w Państwa zakładach, ale także aby zdobyty tytuł był źródłem motywacji  

i inspiracji do dalszych działań. 

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wspaniałych zespołów do współpracy. 

Stawiajcie Państwo przed sobą najtrudniejsze cele, a wszystkie dzięki ciężkiej 

pracy - tak jak państwowy egzamin specjalizacyjny - będą w zasięgu. 

Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
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OGŁOSZENIA I KOMUNKATY 

 

WAŻNE 

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU 

BANKOWEGO                                                                    

OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie 

informuje, iż z dniem 22 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana 

numeru rachunku bankowego naszej jednostki. 

W związku z powyższym prosimy o dokonywania wpłat na 

nowy numer rachunku bankowego: 

PKO Bank Polski Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301 

Poprzedni numer rachunku bankowego OIPiP będzie 

aktywny do końca marca 2023 r. 
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KOMUNIKAT SEKRETARZA ORPIP 

Nowe druki prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej coraz bliżej 

Oczekujemy na ogłoszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: 

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej. 

Dokumenty te będą miały formę dwustronnej karty identyfikacyjnej wykonanej z poliwęglanu.  
 

Pragnę zaznaczyć, że prawa wykonywania zawodu w formie książecznkowej wydawane były 

przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych do dnia 11 lipca br.  

Od dnia 12 lipca 2022 r osoby występujace z wniosekiem o stwierdzenie/przyznanie prawa 

wykonywania zawodu otrzymywały i otrzymują do chwili obecnej jedyni uchwałę podjętą 

przez Okręgową Radę lub Prezydium ORPiP. Na podstawie tego dokumentu pracodawca może 

zatrudnić taką osobę, ponieważ figuruje ona w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.  
 

Weryfikacji posiadannych uprawnień można dokonać poprzez stronę internetową: 

nipip.pl/weryfikacja-pwz 
 

Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu 

położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone 

prawo wykonywania zawodu położnej” wydane na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie 

wykonywania zawodu pielegniarki lub położnej zachowują ważność i nie będą wymagały 

wymiany na nowe karty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

WSPOMNIENIA, POŻEGNANIA, KONDOLENCJE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spieszmy się kochać ludzi 

tak szybko odchodzą” 
 

Koleżance 

Ewie KWILIŃSKIEJ 
 

 

wyrazy szczerego współczucia 

i słowa otuchy  

z powodu śmierci 
 

CÓRKI I WNUCZKI 
 

 

składają koleżanki i koledzy  

z Oddziału Neonatologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Można odejść na zawsze, 

by stale być blisko.” 
 

Pani 

Bożenie CHORUŻY 
 

 

wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy                            

z powodu śmierci 
 

BRATA 
 

składają koleżanki i koledzy  

z Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. w Braniewie 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kto żyje w sercu tych,  

którzy pozostają, nie umiera” 
 

Pani 
 

Elżbiecie JAKUBOWSKIEJ 
 

 

wyrazy szczerego współczucia  

i słowa otuchy z powodu śmierci 
 

TEŚCIOWEJ 
 

składają koleżanki i koledzy  

z Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. w Braniewie 
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„Ja jestem światłością świata, 

Kto idzie ze mną, będzie miał światło życia” 

J 8, 12 

 
 

Pani 

Magdalenie LEMKE 
 

wyrazy głębokiego współczucia  

 z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składa personel pielęgniarski  

Szpitala Psychiatrycznego  

we Fromborku 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Śmierć, których kochamy 

jest zawsze przedwczesna…” 
 

Pani 

Ewie KWILIŃSKIEJ 
 

 

wyrazy współczucia 

i słowa otuchy  

z powodu tragicznej śmierci 
 

CÓRKI I WNUCZKI 
 

składają koleżanki    

z Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Miejskiego 

 św. Jana Pawła II w Elblągu 
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