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CO W NACZELNEJ RADZIE

NIPIP-NRPIP-DM.002.205.2017.TK             Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że w konsekwencji wprowadzenia w życie -  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) - systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) oraz ryczałtowego sposobu finansowania tego systemu, który wraz z wykazem 
świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu stanowić mają formę rozliczania ze świadczeniodawcami 
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach wspomnianego systemu doszło do powstania sytuacji, 
w której świadczeniodawcy niezakwalifikowani do systemu zabezpieczenia pozbawieni zostali środków finansowych 
przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w myśl mechanizmu uregulowanego 
w przepisach § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina w związku z tym, że w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie 
zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną 
Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, zgodnie z którym 
średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej 
realizującej świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Narodowym 
Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej miał wynieść:

- 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. (od dnia 1 stycznia 2016 r. w przypadku świadczeniodawców posiadających  
umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

- kolejne 400,00 zł (razem 800,00 zł) od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

- kolejne 400,00 (razem 1.200,00 zł) zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- kolejne 400,00 zł (razem 1.600,00 zł) od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 Uzgodniono przy tym (pkt 6 porozumienia), że „przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą 
gwarantowały od dnia 1 września 2019 r. utrzymanie średniego miesięcznego wzrostu wynagrodzeń w kwocie nie 
mniejszej niż określona w ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 pkt 4 [porozumienia]”.

 Na wspomniane podwyżki zabezpieczono środki finansowe w planie finansowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

 Powyższe uzgodnienia znalazły odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (§ 2 - 4), które jest obecnie - zgodnie ze wspomnianym powyżej porozumieniem - konsekwentnie 
realizowane. Przepisy rozporządzenia przewidują mechanizm finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia uprawnionych pielęgniarek i położnych do 2019 r., przy czym 
mechanizm wprowadzony rozporządzeniem został do tej pory uruchomiony za lata 2015/2016 i 2016/2017.

 Jednocześnie, zgodnie z § 2 pkt 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania  
(Dz. U. poz. 1225) świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne - w zakresie wskazanym w § 4 ust 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zostały wykazane jako świadczenia opieki zdrowotnej podlegające 
odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  
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CO W NACZELNEJ RADZIE

MINISTER ZDROWIA
UZ-PR.0762.1.2017.KM .              Warszawa 20.03.2018 r.

Pani
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

 W odpowiedzi na pismo o nr NIPIP-NRPIP-DM.002.2015.2017.TK dotyczące zabezpieczenia środków  
finansowych na podwyżki pielęgniarek i położnych na kolejne lata zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), 
zwane dalej „rozporządzeniem” nie zostało zmienione ani uchylone, i dotyczy wszystkich świadczeniodawców, 
zarówno tych zakwalifikowanych jak i niezakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), 
określonej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych z podmiotami zakwalifikowanymi  
do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 Ponadto, zgodnie z art. 159a cyt. ustawy na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, kierowany do świadczeniodawcy wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 95n ust. 1 
ustawy, zawierana jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia, 
zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych w tym wykazie dla tego świadczeniodawcy, na okres kwalifikacji do 
danego poziomu systemu zabezpieczenia, przy czym ze świadczeniodawcą tym nie może zostać zawarta umowa  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w art. 139 ustawy, dotycząca świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia, 
zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych w tym wykazie dla tego świadczeniodawcy.

 W konsekwencji powyższego pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawców, którzy nie zostali 
zakwalifikowani do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej pozbawione 
zostały możliwości zwiększenia wynagrodzeń z puli środków finansowych przewidzianych w planie finansowym 
Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonanie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie 
informacji na temat sposobu zabezpieczenia w budżecie państwa albo planie finansowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia odpowiednich środków finansowych na zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kolejnych 
latach, zgodnie z mechanizmem określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas
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CO W NACZELNEJ RADZIE

Należy wskazać, że środki finansowe na podwyżki pielęgniarek i położnych mogą otrzymywać wyłącznie te 
podmioty, które mają zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy czym niezależnie od tego czy 
umowa została zawarta w ramach sieci szpitali czy też w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert przez oddział 
wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Wraz z wygaśnięciem zawartej umowy świadczeniodawca nie może 
otrzymywać środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Środków tych nie będą również otrzymywać 
świadczeniodawcy, którzy na dzień 1 sierpnia 2017 r. nie realizowali umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawcy otrzymują środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez pielęgniarki 
i położne na podstawie § 4 ust. 7 rozporządzenia. W przepisie tym wskazano, iż w latach 2016 - 2019 do umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3-10. Mając więc na uwadze 
wskazane przepisy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia jednej z umów w okresie od dnia 1 września 2017 r.  
a przed dniem 31 sierpnia 2018 r. w kolejnej umowie dotyczącej tego samego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, 
uwzględnia się postanowienia, o których mowa w § 2 ust. 1, na okres od dnia zawarcia tej umowy do dnia  
31 sierpnia 2018 r. 

Liczba pielęgniarek i położnych ustalonych na dzień 1 sierpnia 2017 r. jest sztywna i stanowi odniesienie do wysokości 
kwoty przekazywanej na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Kolejna zmiana dotycząca określenia 
wysokości dodatkowych środków na podwyżki pielęgniarek i położnych będzie dokonywana przy weryfikacji liczby 
pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.  

Należy również zauważyć, że w ostatnich latach tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1290), zawieranie umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opierało się głównie o aneksowanie 
umów.

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2198) obowiązywanie umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w dniu wejścia w życie ustawy mogło zostać przedłużone 
na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r., a na mocy art. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) część kontraktów została 
przedłużona do końca września 2017 r. W związku z tym wraz z wygaśnięciem kontraktów od 1 października 2017 r. 
świadczeniodawcy nie otrzymują środków finansowych z NFZ chyba, że świadczeniodawca został zakwalifikowanych 
do sieci szpitali bądź zawarł kontrakt w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego przez NFZ. Wówczas 
zastosowanie będzie miał wskazany powyżej § 4 ust. 7 i § 2 ust. 10 rozporządzenia. 

Aneksowanie umów spowodowało, że świadczeń opieki zdrowotnej udzielali od 2013 r. w zasadzie ci sami 
świadczeniodawcy i nie zaistniały problemy dotyczące uzyskiwania przez tych świadczeniodawców środków 
finansowych na podwyżki wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wraz z upływem powyżej wskazanych terminów obowiązywania umów zostały rozpoczęte postępowania 
konkursowe w wyniku których zostały zawarte kontrakty ze świadczeniodawcami, którzy dotychczas nie realizowali 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w związku z tym nie przekazali informacji za rok 2017 o liczbie 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia na dzień 1 sierpnia 2017 r. 

Przekazanie przez świadczeniodawcę informacji za rok 2017 o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, 
u tego świadczeniodawcy, zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w przeliczeniu na liczbę etatów 
albo równoważników etatów, do Narodowego Funduszu Zdrowia, jest dopuszczalne w terminie późniejszym 
niż wskazany w ww. rozporządzeniu. Jednakże dotyczy to wyłącznie świadczeniodawców, którzy na dzień  
1 sierpnia 2017 r. realizowali umowę o udzielanie świadczeń.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Prezes NRPiP Zofia Małas powołana w skład Rady Społecznej 
Debaty o Zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”

 Prezes NRPiP Zofia Małas została powołana przez Ministra Zdrowia, Łukasza 
Szumowskiego w skład rady społecznej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”.
Debata o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” to cykl spotkań merytorycznych, które 
mają doprowadzić do konkluzji, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zwiększone 
środki na ochronę zdrowia. Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa 
na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB stworzyła wyjątkową szansę na 
wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak, aby działała sprawniej i efektywniej. 
Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych 
wydatków na ochronę zdrowia wymaga publicznej dyskusji. Celem debaty jest 
ustalenie priorytetów i wytyczenie działania przez ogólnospołeczny dialog, 
wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych 
zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów. Przyszły kształt systemu 
ochrony zdrowia w Polsce będzie oparty na oczekiwaniach społeczeństwa.

Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim  
na trzy najważniejsze pytania:

1. Jak podzielić i najlepiej zainwestować zwiększone wydatki  
publiczne na ochronę zdrowia?

2. Co zrobić, abyśmy, jako społeczeństwo i obywatele żyli  
w dobrym zdrowiu jak najdłużej?

3. W jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne  
za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie?

Harmonogram konferencji, które wchodzą w skład debat o zdrowiu 
„Wspólnie dla Zdrowia”:

•	 czerwiec 2018, Warszawa – Pacjent i system: zasady działania  
opieki medycznej

•	 wrzesień 2018, Krynica Zdrój – Medycyna, finanse, gospodarka
•	 październik 2018, Łódź – Własność, zarządzanie, odpowiedzialność
•	 grudzień 2018, Lublin – Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój

•	 luty 2019, Gdańsk – Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość,  
odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta

•	 kwiecień 2019, Białystok – Innowacje, technologie, efektywność
•	 czerwiec 2019, Warszawa – Społeczny Program Zdrowie 2020+

źródło: www.nipip.pl

6 BIULETYN INFORMACYJNY CZERWIEC 2018 r.



CO W NACZELNEJ RADZIE

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

NIPiP-NRPiP-DM.0025.90.2018            Warszawa, dnia 26 marca 2018 r.
Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Szanowny Panie Premierze, 
 Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 8 w związku z ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. poz. 1038, z późn. zm.) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z uprzejmą prośbą  
o przeanalizowanie zasadności i celowości wprowadzenia w życie określonych rozwiązań prawnych przewidzianych  
w projekcie ustawy o zmianie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 
nr 2137).

W świetle art. 3 pkt 1 przedmiotowego projektu, w art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) po ust. 1a dodaje się ust. 1 b w brzmieniu: „1b. Minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia 
przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego”.

Jednocześnie do tego projektu został dołączony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie standardów kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. W projekcie tym wskazano, że nauczanie 
przedmiotów kierunkowych lub zawodowych z zakresu medycznych czynności ratunkowych, medycyny ratunkowej, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, procedur ratunkowych zewnątrzszpitalnych, procedur 
ratunkowych wewnątrzszpitalnych oraz przedmiotów dotyczących w swojej treści medycyny ratunkowej i medycznych 
czynności ratunkowych mają prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza  
i specjalizację z medycyny ratunkowej. Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
procedur ratunkowych zewnątrzszpitalnych i medycznych czynności ratunkowych będą mogli prowadzić nauczyciele 
akademiccy posiadający tytuł zawodowy ratownika medycznego z co najmniej 5 letnią praktyką zawodową w systemie 
ratownictwa medycznego. Promotorem zaś pracy licencjackiej (kazuistycznej) będzie mógł być nauczyciel akademicki 
posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację z medycyny ratunkowej lub dziedziny pokrewnej 
(pkt 1. IV. Organizacja studiów). Jednocześnie, w pkt 2. Kształcenie praktyczne wskazano, że zajęcia praktyczne mają 
być realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego, a praktyki zawodowe - pod 
kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (lekarz, ratownik medyczny), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego.

W ocenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych powyższe rozwiązania oznaczają w konsekwencji 
powierzenie lekarzom posiadającym specjalizację z medycyny ratunkowej nauczania przyszłych ratowników medycznych 
w procesie ich kształcenia w ramach studiów I stopnia przy całkowitym pominięciu w tym procesie pielęgniarek systemu 
ratownictwo medyczne, będących do tej pory podporą kształcenia praktycznego ratowników medycznych, opartego  
o wiedzę i doświadczenie wyniesione z samodzielnej pracy w zespołach ratownictwa medycznego (bez obecności 
lekarza). Pielęgniarki systemu ratownictwo medyczne posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe 
zdobyte w trakcie pracy we wspomnianych zespołach ratownictwa medycznego - w przeważającej większości  
w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego, w skład których wchodzą pielęgniarka systemu ratownictwo 
medyczne i ratownik medyczny, ale nie lekarz.

W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wspomniane wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
pielęgniarek systemu ratownictwo medyczne przesądzają o tym, że pielęgniarki obok lekarzy systemu ratownictwo 
medyczne, powinny być uprawnione do nauczania przedmiotów kierunkowych lub zawodowych przewidzianych  
w projektowanym rozporządzeniu.
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Podobnie, w konsekwencji, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie widzi uzasadnienia dla wyłączenia możliwości 
bycia promotorem pracy licencjackiej przez pielęgniarkę systemu ratownictwo medyczne. Jak już wspomniano wyżej, 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tych pielęgniarek, a często również ich wykształcenie (posiadane również 
stopnie i tytuły naukowe) nie pozwalają na ich pomijanie w roli nauczycieli akademickich, w żadnym aspekcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że jej zdaniem pomijanie  
w projektowanych przepisach pielęgniarek systemu ratownictwo medyczne, będących jednym z filarów tego systemu, 
posiadających wyższe wykształcenie oraz duże doświadczenie zawodowe w tym zakresie, jest nieuzasadnione, niecelowe 
i niewłaściwe. Ich ogromna wiedza i doświadczenie mogą wyłącznie dobrze oddziaływać na przyszłych ratowników 
medycznych, a przekaz tej wiedzy i doświadczenia w trakcie studiów - należałoby oceniać wyłącznie pozytywnie.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się zatem z prośbą o ponowne przeanalizowane projektowanych 
przepisów i uwzględnienie w nich możliwości nauczania przedmiotów kierunkowych lub zawodowych przewidzianych 
w projektowanych standardach kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne przez pielęgniarki systemu ratownictwo 
medyczne, które również powinny móc być promotorami prac licencjackich w procesie wspomnianego kształcenia.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas

                    Warszawa 16 maja 2018 r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2018 r; znak NIPiP-NRPiP-DM.0025.91.2018 w sprawie standardu kształcenia  
na kierunku ratownictwo medyczne w kwestii dotyczącej uwzględnienia pielęgniarek systemu w możliwości 
nauczania przedmiotów kierunkowych lub zawodowych przewidzianych w projektowanych standardach kształcenia, 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż po przeanalizowaniu argumentacji przytoczonej 
w przedmiotowym piśmie, dokonano zmiany w zapisie standardu w brzmieniu:
„Zajęcia na kierunku ratownictwo medyczne z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością 
w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
trzyletnią praktykę w zawodzie lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki, posiadających kompetencje  
i doświadczenie zawodowe odpowiadające nauczanym efektom kształcenia” oraz
„Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (lekarz, ratownik medyczny, 
pielęgniarka systemu), będącej pracownikiem danego podmiotu leczniczego. Nadzór merytoryczny nad realizacją 
praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni.” 

Z wyrazami szacunku
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Marek Kuciński 

Do wiadomości: 
1. Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
NSM.0213.86.2018
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 maja 2018 r. 

Poz. 909 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane 
w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących  

w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 
oraz z 2018 r. poz. 650 i 697) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które 
mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych 
wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu 8 „Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne” pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Prednisoloni hemisuccinas”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do wstrzykiwań;”, 

b) w części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2; 

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 

a) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do wstrzykiwań.”, 

b) w części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 
 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 

Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2018.05.15
15:55:20 CEST
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OPINIE I WNIOSKI KONSULTANTÓW

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO, OLSZTYN,  
ul. ŻOŁNIERSKA 18 A, WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

piskorz@wssd.olsztyn.pl
Tel. 0895393455

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego z dnia 12.03.2018 r.  
w sprawie podawania antybiotyków  

u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego.

W procesie antybiotykoterapii, realizowanej u dzieci w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego przedstawiam 
następującą opinię:

 Większość zakażeń u dzieci w warunkach pozaszpitalnych ma etiologie wirusową i nie wymaga stosowania 
antybiotyków. Występują jednak zakażenia bakteryjne, na które lekarz przepisuje antybiotyk.

 Bezpieczna antybiotykoterapia u dzieci w warunkach domowych, to nie tylko dobór odpowiedniego antybiotyku 
i dawki, ale również wybór doustnej drogi podania leku. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, które 
wymaga antybiotykoterapii dożylnej - dziecko winno być skierowane do szpitala.

 Zlecanie przez lekarza domięśniowej antybiotykoterapii u dzieci jest w mojej ocenie nieetyczne, wywołujące 
niepotrzebną traumę u dziecka, pomijając już ryzyko powikłań.

 Wg współczesnej wiedzy medycznej i dostępnych metod leczenia dzieci, powinno się wybierać najbardziej 
bezpieczne leki i drogi podawania leków czyli: droga doustna realizowana w warunkach ambulatoryjnych, a tym 
bardziej w warunkach domowych, a w przypadku przeciwskazań - droga dożylna, stosowana w warunkach szpitalnych 
(niezależnie od produktu leczniczego).

 Opisywane powikłania u dzieci po podawaniu, leków drogą domięśniową w postaci np. uszkodzeń nerwu 
kulszowego, uszkodzeń mięśni pośladkowych, do zaników włącznie, jak. również reakcji alergicznych od wysypki 
uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego włącznie oraz trauma i ból spowodowany stałymi, częstymi iniekcjami, 
są wystarczającym powodem do niestosowania tej formy leczenia dzieci. O możliwych zdarzeniach niepożądanych 
powinni być poinformowani opiekunowie dziecka.

 Artykuł 12 punkt 2, 3, 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, daje pielęgniarce prawo odmowy wykonania 
zlecenia lekarskiego, w przypadku gdy jest ono niezgodne z jej sumieniem lub zakresem kwalifikacji pielęgniarki oraz 
jeśli zagraża życiu chorego. W takiej sytuacji pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę odmowy wykonania zlecenia, 
z jej uzasadnieniem oraz informuje o tym fakcie rodziców. Rodzice w takiej sytuacji winni udać się do lekarza w celu 
zmiany metody leczenia lub zmienić lekarza, który potraktuje dziecka profesjonalnie i z empatią.

Konsultant Krajowy
W dziedzinie 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego
dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek
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 Program Szkoła Promująca Zdrowie w naszym 
województwie w tym roku szkolnym obchodzi jubileusz 
25-lecia. Z tej okazji Lubuski Kurator Oświaty zorganizował 
konferencję pt. 25 lat Lubuskich Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie. Odbyła się ona 9 marca 2018 r.  
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim,  
ul. Sikorskiego 107. Skierowana została do dyrektorów  
i koordynatorów Przedszkoli i Szkół Promujących 
Zdrowie. Na zaproszenie odpowiedziało 137 uczestników. 
Jej głównym celem było upowszechnianie działań 
prozdrowotnych, zwrócenie uwagi na ponadczasową 
wartość, jaką jest zdrowie i wspólne świętowanie.

W trakcie konferencji:

– wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego  
pt. Moja Szkoła / Przedszkole Promujące Zdrowie, 

– podsumowano korzyści płynące z realizowanego 
programu,

– przedstawiono historię Lubuskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów na 
aktualne tematy: Okres dzieciństwa i adolescencji – 
wyzwania na najbliższe lata oraz Jak zadbać o swój 
dobrostan? Na zakończenie zaprezentowano dobre 
praktyki. W tej części spotkania swoim doświadczeniem 
podzieliły się następujące szkoły: Zespół Szkół 
Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., Zespół Edukacyjny 
nr 8 w Zielonej Górze, Przedszkole Miejskie nr 25 „Bajka”  
w Zielonej Górze.

25 lat Lubuskich Przedszkoli  
i Szkół Promujących Zdrowie

źródło: http://ko-gorzow.edu.pl
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 W dniu 17 marca 2018 r. w Wojewódzkiej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta  
w Gorzowie Wlkp. odbył się XXXIV Okręgowy 
Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Marta Powchowicz witając 
wszystkich przybyłych na zjazd delegatów. Podziękowała 
delegatom za pracę na rzecz samorządu oraz 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.  
za 2017 r. Omówiła następujące tematy  
i przekazała informacje o:
–  raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
–  debacie poświęconej problemom polskiego 

pielęgniarstwa, powołaniu zespołu ekspertów 
do opracowania strategii na rzecz polskiego 
pielęgniarstwa i położnictwa, 

–  rozporządzeniu o minimalnych normach 
zatrudnienia i konieczności uregulowania 
u płatnika w tzw ,,zapisach koszykowych” 
wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
w poszczególnych oddziałach szpitalnych,

–  zmianach w kształceniu podyplomowym pielęgniarek 
i położnych - Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych,  

–  ustawie o płacy minimalnej zawodów medycznych.
W dalszej części swojego wystąpienia Przewodnicząca 
przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2017 roku 
zaznaczając jednocześnie, iż szczegółowe sprawozdanie 
z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych 
przedstawi Sekretarz ORPiP  Elżbieta Majdańska oraz 
zdała sprawozdanie z wyborów w rejonie wyborczym  
nr 9 i 11, a także akcjach promujących zawód  
pielęgniarki i położnej zorganizowanych z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej (”Słodki Tramwaj” i „Pielęgniarki Szkolne 
Przedszkolakom”).
 Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
merytoryczna Zjazdu.
Delegaci ze swojego grona w głosowaniu jawnym 
wybrali asesorów:
– Barbarę Burzyńską,
– Alinę Hoffmann.

• Komisję Mandatową w skład której weszły:
– Wiesława Głowaczewska, 
– Izabela Urbaniak.
W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru 
Prezydium Zjazdu. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, 
w skład którego weszły:
Przewodnicząca – Dorota Górecka,
Wiceprzewodnicząca – Halina Kąkolewska,
Sekretarz – Elżbieta Majdańska, Beata Dunal.

Wybrano Komisje Zjazdowe:
• Komisję Uchwał i Wniosków w skład której weszły:

– Gabriela Ceranowicz,
– Izabela Marciak,
– Ewa Łabowska – Tomczuk.

• Komisję Wyborczą w skład której weszły:
– Barbara Burzyńska,
– Elżbieta Sabik,
– Zofia Zielińska,
– Alina Hoffmann,
– Helena Rudaniecka.

• Komisję Skrutacyjną w skład której weszły:
– Małgorzata Plis,
– Teresa Stankiewicz,
– Barbara Ludniewska,
– Jolanta Prętkiewicz,
– Małgorzata Tornadowska.

W trakcie obrad zatwierdzono sprawozdania  
z działalności: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
które przedstawiła sekretarz Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Majdańska.  

XXXIV Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy  
Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 

AKTUALNOŚCI
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 W dalszej części obrad Zjazdu przystąpiono do 
wyborów na członka Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych, a następnie Zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
W wyniku przeprowadzonych wyborów na członka 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wybrano 
Elżbietę Maciantowicz, a na Zastępcę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bożenę 
Kwiatek.   
W drugiej części Zjazdu podjęto 2 apele.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca XXXIV 
Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gorzowie Wlkp. Dorota Górecka  
i Przewodnicząca ORPiP Marta Powchowicz  
pogratulowały nowo wybranemu członkowi 
ORPiP, a także Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz podziękowały 
wszystkim delegatom za przybycie i sprawne 
przeprowadzenie obrad.

Przewodnicząca ORPiP 
w Gorzowie Wlkp. 

Marta Powchowicz

Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
które przedstawiła Bogusława Czubiniak. 
Jednym z bardzo ważnych punktów porządku 
obrad było przedstawienie projektu preliminarza 
budżetowego i uchwalenie budżetu na 2018 r. oraz na 
I kwartał 2019 r. Po przedstawieniu przez Skarbnika 
Bogusławę Czubiniak projektu budżetu na 2018 r. oraz 
na I kwartał 2019 r. po dyskusji obie uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie.

 Następnie Przewodnicząca ORPIP Marta 
Powchowicz przedstawiła sprawozdanie z Ośrodka 
Kształcenia Podyplomowego działającego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie 
Wlkp. za 2017 r.
W dalszej części Zjazdu przyjęto także i zatwierdzono 
sprawozdanie z działalności organów:

•  Okręgowej Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata 
Rogowska. 

• Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, które 
przedstawiła Małgorzata Plis – członek Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych.  

• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, które przedstawiła Zastępca Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Anna Kisson. 
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 W trakcie trwania XXXI Nadzwyczajnego 
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego 
Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. 
wybrano Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,  
w skład, której weszły następujące osoby:
	Marta Powchowicz,
	Gabriela Ceranowicz,
	Bogusława Czubiniak,
	Anna Duczapska,
	Beata Dunal, 
	Grażyna Dziak,
	Alina Hoffmann,
	Dorota Górecka,
	Halina Kąkolewska,
	Elżbieta Majdańska,
	Izabela Marciak,
	Elżbieta Sabik,
	Iwona Szczerbo,
	Alicja Świątek,
	Maria Teresa Ziółkowska.

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
została zatwierdzona uchwałą Nr 18 XXXI 
Nadzwyczajnego Okręgowego Sprawozdawczo–
Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych OIPiP  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2015 r.
 W skład Prezydium, które zostało wybrane 19 grudnia 
2015 r. podczas pierwszego posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych weszły następujące osoby:
	Marta Powchowicz - Przewodnicząca,
	Beata Dunal – Wiceprzewodnicząca,
	Dorota Górecka – Wiceprzewodnicząca,
	Elżbieta Majdańska – Sekretarz,
	Maria Teresa Ziółkowska – Skarbnik,
	Halina Kąkolewska – Członek,
	Gabriela Ceranowicz – Członek.

W dniu 07.11.2017 r. do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
wpłynął wniosek pielęgniarki Marii Teresy 
Ziółkowskiej w sprawie rezygnacji z funkcji delegata  
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, członka 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Skarbnika 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W związku  
z powyższym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wlkp. w dniu 23.11.2017 r. podjęła 
uchwałę nr 220/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia 
mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych oraz uchwałę nr 222/VII/2017 w sprawie 
zarządzenia wyborów uzupełniających. Podczas 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Gorzowie Wlkp.  

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Gorzowie Wlkp. w dniu 23.11.2017 r. wybrano nowego 
Skarbnika, którym została Pani Bogusława Czubiniak. 
Wybór został zatwierdzony uchwałą nr 221/VII/2017.
 W okresie sprawozdawczym odbyło się  
6 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
na których podjęto 134 uchwały. Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych obradowało na  
19 posiedzeniach, na których podjęto 268 uchwał. 
Protokoły z poszczególnych posiedzeń ORPiP  
i Prezydium były przyjmowane bez uwag. 
W okresie sprawozdawczym:
	do rejestru indywidualnych praktyk wyłącznie 

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
wpisano - 33 pielęgniarki i 8 położnych,

	do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
wpisano - 21 pielęgniarek i 7 położnych,

	skreślono z rejestru pielęgniarek i położnych 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Gorzowie Wlkp. – 21 pielęgniarek i 2 położne,

	stwierdzono prawo wykonywania zawodu -  
4 pielęgniarkom i 2 położnym, 

	15 pielęgniarek i 1 położna zaprzestały 
wykonywania zawodu na czas nieokreślony,

	1 pielęgniarka zrzekła się prawa wykonywania 
zawodu,

	na przeszkolenie po 5-letnim okresie nie 
wykonywania zawodu w okresie ostatnich 6 lat 
skierowano - 3 pielęgniarki,

	przeszkolenie po 5-letnim okresie nie 
wykonywania zawodu w okresie ostatnich 6 lat 
ukończyły – 2 pielęgniarki. Jedna pielęgniarka 
jest w trakcie przeszkolenia. 

W 2017 roku Prezydium rozpatrzyło 20 wniosków 
o przyznanie zapomogi bezzwrotnej, z czego  
19 rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie (wniosek 
były niezgodny z regulaminem). Ośmiu członkom 
samorządu Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
przyznała kwoty uzupełniające - dodatkowe do 
zapomogi finansowej przyznanej przez Prezydium. 
Jednej osobie Okręgowa Rada Przyznała Pielęgniarek  
i Położnych przyznała kwotę wyższą po odwołaniu się 
od decyzji Prezydium.
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
rozpatrzyło 91 wniosków o refundacje kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, w tym  
82 pozytywnie, dziewięć wniosków negatywnie 
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(niezgodne z regulaminem). 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi 
stały nadzór nad działalnością komisji problemowych. 
Przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych działają 
następujące komisje problemowe:
	Komisja do spraw POZ – 4 posiedzenia,
	Komisja do spraw DPS – 2 posiedzenia,
	Komisja do spraw pielęgniarstwa psychia- 

trycznego – 1 posiedzenie,
	Komisja do spraw pielęgniarstwa anestezjo- 

logicznego i systemu Ratownictwa Medycznego 
– 6 posiedzeń,

	Komisja do spraw jakości kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych –  
4 posiedzenia,

	Komisja do spraw etyki zawodowej pielęgniarki 
i położnej – 1 posiedzenie,

	Komisja do spraw położnych – 3 posiedzenia,
	Komisja do spraw pielęgniarstwa epidemio- 

logicznego – 2 posiedzenia.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:
	4 kontrole organizatora kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych,
	7 kontroli indywidualnych praktyk zawodowych 

pielęgniarek i położnych.
W tym też okresie Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych wydała 4 Biuletyny Informacyjne, ponadto 
korzystamy z prenumeraty magazynu „Służba Zdrowia” 
oraz „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”.
Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 80%.

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
oraz Prezydium na 2018 rok został przyjęty na 
posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w dniu 16 grudnia 2017 roku uchwałą Nr 257/VII/2016. 
Za działalność priorytetową w tej kadencji uważa się:
1.  Wzmacnianie autonomii środowiska pielęgniarek  

i położnych.
2.  Promowanie zawodów i wzmacnianie pozycji 

pielęgniarek i położnych.
3.  Współpraca z podmiotami mającymi wpływ na 

organizację systemu ochrony zdrowia na obszarze 
województwa.

4.  Współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami 
naukowymi, organizacjami zawodowymi 
skupiającymi  pielęgniarki  i  położne.

5.  Wykonywanie zadań samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych.

6.  Prowadzenie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych.

7.  Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki lub położnej poprzez 
organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów.

Sekretarz  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wielkopolskim
Elżbieta Majdańska

Sprawozdanie z działalności finansowej
OIPiP w Gorzowie Wlkp. za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu OIPiP za 2017 
rok zostało Państwu przesłane wraz z materiałami 
zjazdowymi. Z przedstawionego sprawozdania wynika, 
że główne źródło przychodu OIPiP stanowiły składki 
członkowskie opłacane przez członków samorządu. 
Wpływ z tytułu składek w stosunku do planowanych 
wyniósł 93,99 %. 

Przychody OIPiP w 2017 roku przedstawiały się 
następująco:

1.  Przychody z tytułu składek  
członkowskich  667 318,23 zł.

2.  Dotacje z Ministerstwa Zdrowia na zadania  
przyjęte od administracji państwowej    32 362,78 zł.

3.  Opłaty za wpis do rejestru RPWDL     4 409,00 zł.
4.  Przychody finansowe 186,80 zł.

5.  Pozostałe przychody 9 523,86 zł.
Przychody ogółem wyniosły     713 800,67 zł.

Wydatki – koszty za 2017 r. wynoszą   674 839,13 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami 
wynosi   38 961,54 zł.

Nadwyżka ta została przeznaczona na pokrycie kosztów 
działalności szkoleniowej.

Działalność szkoleniowa OIPIP

OIPIP w 2017 roku prowadziła szkolenia dla pielęgniarek 
i położnych: 

Przychód z odpłatności za szkolenia  96 048,00 zł.
Koszty działalności prowadzonych szkoleń  147 967,41 zł.
Nadwyżka kosztów nad przychodami 
wynosi  (-) 51 919,41 zł.

AKTUALNOŚCI
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Kwota ta jest ujęta w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu OIPIP za 2017 r. w kosztach  w pozycji 10 jako 
dofinansowanie do Ośrodka Kształcenia OIPiP.

W 2017 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
odbywały się następujące kursy i szkolenia: kurs 
specjalistyczny „Endoskopia dla pielęgniarek”- 25 osób, 
kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla pielęgniarek”  
2 edycje - 65 osób, kurs specjalistyczny „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych” 
2 edycje - 56 osób, kurs dokształcający „Postepowanie 
w ostrych stanach zagrożenia życia” - 27 osób, kurs 
dokształcający „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 
dla pielęgniarek i położnych” 2 edycje - 39 osób, kurs 
dokształcający „Długoterminowe dostępy naczyniowe- 
użytkowanie portów naczyniowych” - 20. Łącznie  
z różnych form kształcenia podyplomowego skorzystało 
232 osoby. Obecnie trwa szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz 
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego.

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była jak w 
latach poprzednich ściągalność zaległych składek od 
członków samorządu. Wysłano 59 wezwań do zapłaty, 
z czego 24 osoby spłaciło zaległości w całości, 15 osób 
wniosło o rozłożenie zaległości na raty, skierowano 
do egzekucji 2 tytuły wykonawcze. Niezakończonych 
postepowań egzekucyjnych w lat poprzednich jest 8. 
Pozostałe osoby nie odebrały wezwań, płacą bieżące 
składki, a zaległe nie, dokonują wpłat częściowych bez 
rozłożenia na raty, przedstawiły dokumenty zwalniające 
je z opłacania składek członkowskich zgodnie z uchwałą 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Ponadto 
w roku 2017 wysłano 76 pism dotyczących aktualizacji 
danych.

Wydatki ponoszone przez OIPiP w 2017 roku 
realizowane były zgodnie z preliminarzem budżetowym 
zatwierdzonym na XXXIII Okręgowym Sprawo- 
zdawczym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w dniu  
25 marca 2017 r. Częściowe sprawozdania z wykonania 
budżetu przedstawiane były na posiedzeniach ORPiP. 
Informowano o wydatkach i kosztach, w których 
może nastąpić przekroczenie oraz przyczynach ich 
powstawania. Przekroczenie wystąpiło w następujących 
pozycjach budżetu:

1. Usługi obce.
2. Fundusz płac- umowa zlecenie.
3. Dofinansowanie do Ośrodka Kształcenia.

4. Koszty związane z przyjęciem zadań od 
administracji państwowej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 
16.12.2017 r. uchwałą nr 258/VII/2017 postanowiła 
pokryć powstałe przekroczenia z oszczędności 
powstałych w pozostałych pozycjach budżetu. 
W 2017 roku na refundację do studiów, szkoleń  
i kursów organizowanych przez inne jednostki oraz na 
organizację konferencji i szkoleń przez OIPiP wydano 
kwotę 82 314,81 zł. w tym:
– dofinansowanie do studiów  2 400,00 zł.
– dofinansowanie do kursów 
   specjalistycznych 2 160,00 zł.
– dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych 800,00 zł.
– dofinansowanie do kursów dokształcających 40,00 zł.
– dofinansowanie do specjalizacji 55 200,00 zł.
– dofinansowanie egzaminu państwowego 8 590,00 zł.
– pozostałe szkolenia, konferencje, sympozja 13 124,81 zł.

Ponadto OIPIP zakupiła w 2017 r. 
wyposażenie na kwotę  7 521,76 zł.
– klimatyzator 5 284,08 zł.
– szafy do kartotek OSPiP i ORzOZ (2 szt.) 1 356,63 zł.
– stoły (2 szt.) 881,05 zł.
Środki finansowe na dzień 31.12.2017 r.
W kasie i na rachunku bankowym  202 335,05 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:
Zobowiązania 7 699,11 zł.
(są to zobowiązania bieżące, które zostały uregulowane 
w 2017 r.)
Należności na dzień 31.12.2017 r. 
wynoszą: 3 220,00 zł. 

Należności i zobowiązania przeterminowane nie 
występują.

Przyznana przez Ministerstwo Zdrowia dotacja na 
sfinansowanie zadań przyjętych od administracji 
państwowej nie pokryła w całości kosztów 
poniesionych przez OIPIP na ich realizację. 
Przekroczenie wyniosło 33 631,52 zł. 

Wynik finansowy za 2017 r. zamknął się stratą  
w wysokości 12 957,87 zł.

Skarbnik  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wielkopolskim
Bogusława Czubiniak
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Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
– Renata Rogowska - Przewodnicząca,
– Sylwia Grygiel - Szpałek - Zastępca Przewodniczącej,
– Ewelina Czeleń - Sekretarz,
– Dorota Tymrakiewicz - Członek,
– Barbara Burzyńska - Członek.

 W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w trakcie, których 
przeprowadzono kontrolę:

– kasy – stanu gotówki, druków ścisłego zarachowania KP oraz książeczki czeków gotówkowych, 
– działalności wydawniczej – Biuletyn Informacyjny,
– kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek,
– uchwał finansowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– spływalności składek członkowskich,
– kursu specjalistycznego „Endoskopia” dla pielęgniarek.

 Podczas każdej kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna kontrolowała prawidłowość działalności kasy oraz 
przestrzegania instrukcji kasowej i pogotowia kasowego – nie stwierdzono żadnych uchybień.
Okręgowa Komisja Rewizyjna nie stwierdziła również żadnych nieprawidłowości i w związku z tym nie wydawała 
zaleceń pokontrolnych. 
 Decyzje Okręgowej Komisji Rewizyjnej w przedmiocie przeprowadzania i zakresu kontroli oraz zaleceń 
pokontrolnych podejmowane są w formie uchwał. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczona 
osoba z komisji uczestniczy w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i składa okresowe sprawozdania. 
 Okręgowa Komisja Rewizyjna ocenia działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod względem 
formalno - prawnym za rzetelną i legalną. 
Frekwencja na posiedzeniach komisji:

– w posiedzeniach 85%,
– w kontrolach 85%.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

w Gorzowie Wlkp.
Renata Rogowska

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

 Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych wybrany na XXXI Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. pracował w 2017 r. w następującym składzie:

1. Przewodnicząca - Głowacz Renata,  
2. Członkowie - Stankiewicz Teresa,
 - Baumann Małgorzata,
 - Łabowska-Tomczuk Ewa,
 - Laskowska Iwona,
 - Tornadowska Małgorzata,
 - Plis Małgorzata,
 - Ludniewska Barbara.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu  
Pielęgniarek i Położnych za 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
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 W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, na których 
między innymi omawiano obowiązujące przepisy i dyskutowano na temat problemów występujących w trakcie 
prowadzenia spraw. 

 W okresie sprawozdawczym Pani Ewa Łabowska-Tomczuk uczestniczyła w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w szkoleniu 
pt. „Zadania i czynności członków Okręgowego Sądu. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych  
w świetle naruszenia obowiązków pracowniczych”. Przewodnicząca OSPiP uczestniczy w posiedzeniach Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. 

 W okresie sprawozdawczym do OSPiP nie wpłynął żaden wniosek o ukaranie. Zakończono 1 sprawę, której 
orzeczenie zostało uchylone przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

Przewodnicząca

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

Renata Głowacz

AKTUALNOŚCI

– Herodowicz Anna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

– Banicka Joanna – z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

– Kisson Anna – z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

– Zając Violetta – z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

– Kosecka Danuta – z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

– Majchrzak Beata – z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Przeszkolono w zakresie Odpowiedzialności Zawodowej 140 pielęgniarek/położnych.

 Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w okresie sprawozdawczym wpłynęło sześć skarg. 
Jedno postępowanie zakończono wydając postanowienie o umorzeniu postepowania wyjaśniającego. 

W pięciu przypadkach Rzecznik wydał postanowienia o wszczęciu postepowania wyjaśniającego. Ze względu na 
zawiłość oraz dużą liczbę świadków w postepowaniu prowadzona jest w dalszym ciągu sprawa wszczęta w 2015 roku.

 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Anna Herodowicz wraz z zastępcami wzięła udział w szkoleniu 
„Procedowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego. 
Prewencja wykroczeń zawodowych aspekty prawne i organizacyjne” organizowanym dla okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej ich zastępców oraz pracowników obsługi biura rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej, w dniach I edycja 28 – 29 marca 2017 r., II edycja 29 – 30 maj 2017 r., w Warszawie.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

Anna Herodowicz

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gorzowie Wlkp.  

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
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AKTUALNOŚCI

w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach 
wykonawczych i zarządzających.

 Pragniemy zwrócić uwagę na coraz częściej występujące zjawisko niewłaściwych zachowań względem siebie 
wśród pielęgniarek i położnych, co bardzo negatywnie wpływa na wizerunek naszych zawodów.

 „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany tytuł pielęgniarki/położnej i uroczyście przyrzekam strzec 
godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie 
podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta”. 

 To słowa ślubowania wypowiadane przez absolwentów otrzymujących tytuł pielęgniarki i położnej, o których 
zapewniają podczas wykonywania obowiązków.

 Atmosfera i relacje między personelem mają ogromny wpływ na postrzeganie naszego środowiska 
zawodowego przez innych pracowników, jak również przez pacjentów. Pielęgniarka/położna źle traktowana, 
lekceważona, deprecjonowana może być też tak traktowana przez cały zespół terapeutyczny, również pacjentów, 
nad którymi powierzono jej opiekę i ich rodziny.

 Pragniemy zaapelować do wszystkich pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, aby w swoim miejscu pracy 
pochylili się nad tym problemem. Należy wrócić do podstaw pielęgniarstwa i Kodeksu Etyki Zawodowej, aby 
nasze postępowanie pozbawione było wrogości i zawiści, a sytuacje konfliktowe były rozwiązywane w drodze 
polubownych negocjacji.

 Apelujemy o więcej empatii i zrozumienia przez pielęgniarki zarządzające zespołami pielęgniarskimi:  
pielęgniarki naczelne, oddziałowe, koordynujące prosimy o zrobienie rozpoznania w zarządzanych przez siebie 
zespołach i udzielenie wszelkiej pomocy osobom, które tego potrzebują oraz przeciwdziałanie powstawaniu 
niewłaściwych zachowań w naszych miejscach pracy. Apelujemy do wszystkich, którzy wykonują zawód 
pielęgniarki/ położnej, aby swoim postępowaniem obalać pogląd, że środowisko pielęgniarek i położnych  
to najbardziej skonfliktowana grupa zawodowa, w której brak jest jedności i wzajemnego szacunku.

Sekretarz Zjazdu 
Elżbieta Majdańska  

Przewodnicząca Zjazdu 
Dorota Górecka

Sekretarz Zjazdu 
Beata Dunal

APEL Nr 1
XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 17 marca 2018 r. 
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w sprawie: opracowania planu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek  
i położnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

skierowany do: Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marszałka 
Województwa Lubuskiego, Wojewody Lubuskiego.

 Delegaci zebrani na XXXIV Okręgowym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. wnoszą o podjęcie działań w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. mające na celu opracowanie planu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń 
podyplomowych dla pielęgniarek i położnych oraz opracowania stosownych przepisów wewnątrzzakładowych 
regulujących podwyższenie wynagrodzenia po odbyciu konkretnych poziomów szkolenia podyplomowego. 

 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. jest miejscem pracy ok. 700 pielęgniarek  
i położnych. Do 2015 roku pielęgniarki podnoszące swoje kwalifikacje w ramach szkolenia podyplomowego 
uzyskiwały podwyższenie wynagrodzenia i przegrupowanie. Pielęgniarkom z tytułem specjalisty podnoszono 
wynagrodzenie i przeszeregowywano do wyższej grupy. Od 2016 roku zaprzestano takich działań. W latach 
2016 – 2017 sześćdziesiąt pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty w różnych dziedzinach, a wynagrodzenia zostały  
na wcześniejszym poziomie. Pielęgniarki zgłaszające się do pracodawcy z wnioskiem o zgodę na odbycie 
specjalizacji otrzymują odmowną odpowiedź. Dane osób z tytułem specjalisty były wykazywane w Lubuskim 
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, po czym zostały one usunięte z portalu. Pielęgniarki  
całą sytuacją czują się skrzywdzone i upokorzone.

 Pielęgniarki podjęły trud szkolenia podyplomowego, finansując je z własnych środków (przy częściowej 
refundacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych), czas przeznaczony na odpoczynek poświęcały na naukę. 

 Podniesione kwalifikacje przez pielęgniarki przekładają się, na jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez szpital. Pracodawca uzyskuje również wymierne korzyści w wymiarze wizerunkowym, nie ponosząc 
 nakładów finansowych w tym zakresie.

 Natomiast dobrze wyszkolona kadra pozwala szpitalowi realizować przyjęte hasło „Bezpieczny Szpital – 
bezpieczny Pacjent”.

APEL Nr 2
XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 17 marca 2018 r. 

Sekretarz Zjazdu 
Elżbieta Majdańska

Przewodnicząca Zjazdu 
Dorota Górecka

Sekretarz Zjazdu 
Beata Dunal

AKTUALNOŚCI
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 18 kwietnia 2018 roku o godz. 9:30 w Tower Service 
w Warszawie rozpoczęła się konferencja pod hasłem 
„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej  
w świadczenia pielęgniarskie”. 

 Wydarzenie było skierowane, w głównej mierze do: 
pielęgniarek wykonujących zawód w domach pomocy społecznej, 
dyrektorów i kadry kierowniczej domów pomocy społecznej, 
starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów oraz 
wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką. 
 Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowały 
koleżanki: Elżbieta Kubicka i Elżbieta Niekrasz zatrudnione w DPS 
nr 1 w Gorzowie Wlkp.
 Organizatorem spotkania była Naczelna Rada Pielęgniarek  
i Położnych, do której od wielu lat wpływały niepokojące informacje 
o sytuacji zawodowej pielęgniarek pracujących w DPS. Trudną 
i niejasną sytuację pielęgniarek oraz mieszkańców/pacjentów 
spowodowała niegdyś decyzja o rozdziale Ministerstwa Zdrowia  
i Opieki Społecznej na resorty: Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i odmedycznianie kadry 
domów.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęło nad 
wydarzeniem patronat honorowy. 
 Konferencję otworzyła Pani Zofia Małas Prezes NRPiP, która 
po przywitaniu gości tj. przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia,  Rzecznika 
Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych i Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz osób biorących w niej udział, opowiedziała o demografii 
społeczeństwa polskiego oraz problemach z niej wynikających. 
W II panelu przedstawiła raport dotyczący: „Zabezpieczenia 
mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia 
pielęgniarskie”.
 Program konferencji obejmował dwie sesje tematyczne 
oraz panel dyskusyjny. Temat I sesji brzmiał: „ Mieszkańcy domów 
pomocy społecznej”, a moderatorami były: Mariola Łodzińska  
i  Bożena Chudzik. 
W II sesji omawiano temat: „Świadczenia pielęgniarki w domach 
pomocy społecznej”, a jej moderatorami były: Bożena Ozga, 
Renata Michalska.
Panel dyskusyjny pod hasłem: „Mieszkańcy domów pomocy 
społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – problemy 
i propozycje ich rozwiązania” poprowadziła Teresa Kuziara.
 Podczas wystąpień w obu sesjach wielu prelegentów 
podkreślało, że pacjent w DPS to nie mieszkaniec 
samowystarczalny. Często cierpi na 4-5 jednostek chorobowych. 

Trzeba się skupić nad podniesieniem jakości jego życia  
i zaspokajania potrzeb, szczególnie tych niewypowiedzianych, 
które stanowią 80% wszystkich. Sugerowali, że nie wyobrażają 
sobie, aby zespoły opiekuńczo-terapeutyczne dla poszczególnych 
mieszkańców opracowywali plany zaspokajania potrzeb bez 
udziału pielęgniarki. Negatywnie oceniono zmiany stanowisk 
pracy z pielęgniarki na opiekunkę. Powyższa sytuacja może 
rodzić niebezpieczeństwo ponoszenia ryzyka zawodowego 
do wykorzystania kompetencji zawodowych niezgodnie  
z obowiązującym prawem.
 Z raportu NRPiP wynika, że w 853 domach opieki społecznej 
pracuje 7069 pielęgniarek (dane GUS z 2015 r.). Opiekują się 
mieszkańcami/pacjentami i ich praca jest nieodzowna i konieczna 
w takim środowisku jakim jest DPS. Średnia wieku seniorów 
przebywających w placówkach wynosi 75 lat. 
Pani Prezes Zofia Małas podkreślała, że wynagrodzenie 
pielęgniarek pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej 
powinno być na tyle atrakcyjne, aby nie szukały one zatrudnienia 
w innym miejscu. 
 Dyrektorzy DPS przybyli na konferencję podkreślali, 
że dzięki pracy pielęgniarek mogą spać spokojnie. Zawody 
pielęgniarki i położnej są zawodami społecznego zaufania. Art. 4 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  i położnej 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 123) – zwana dalej ustawą o zawodach, 
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych rozpoznawania potrzeb zdrowotnych 
ale także edukacji i promowania zdrowia także w domach 
pomocy społecznej.
 Dyrektorzy DPS podkreślali, że 30% zadań, które obecnie 
wykonują pielęgniarki powinni wykonywać opiekunowie 
medyczni, którzy w sposób szczególny zostali przygotowanie do 
zaspakajania potrzeb opiekuńczo-higienicznych mieszkańców/
pacjantów. Twierdzili również, że ponad 50% mieszkańców nie 
dokonało wyboru pielęgniarki POZ. Zgłoszenie mieszkańców/
pacjentów do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową nie 
gwarantuje jej mieszkańcom DPS.
 Według ekspertów ważnym wyzwaniem jest stworzenie 
kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych  
i pielęgnacyjnych udzielanych w miejscu zamieszkania 
osoby niesamodzielnej, w tym zamieszkałej w domu pomocy 
społecznej. Przed personelem domów pomocy społecznej 
stoi niełatwe zadanie zaspokojenia potrzeb osób chorych, 
niepełnosprawnych, niesamodzielnych w sposób respektujący 
ich godność, uwzględniając ich wolę i niezależność.
 W związku z powyższym należy jak najszybciej dokonać 
zmian w prawie na poziomie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i Ministra Zdrowia w zakresie dookreślenia 
sprawowania opieki długoterminowej nad przewlekle chorymi, 
gwarantowanie bezpieczeństwa i opieki pielęgniarskiej 
mieszkańcom DPS oraz możliwość należytego wykonywania 
zawodu pielęgniarkom.
Podnieść wynagrodzenia pielęgniarkom obecnie zatrudnionym 
oraz spowodować, by wynagrodzenie pielęgniarek było na 
tyle atrakcyjne, by chciały one podejmować pracę w DPS po 
ukończeniu studiów.

Elżbieta Niekrasz

Ogólnopolska Konferencja pt. ,,Zabezpieczenie mieszkańców domów 
pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

AKTUALNOŚCI
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 Za beatyfikację podziękował papieżowi w imieniu 
Kościoła Krakowskiego metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski wraz z ks. Mieczysławem Niepsujem.
 We wspólnej modlitwie udział wzięło wielu 
pielgrzymów z różnych stron kraju i z zagranicy. 

W dniu beatyfikacji w Sanktuarium było biało, a to 
za sprawa czepków, w których wystąpiły pielęgniarki 
i położne, które tłumnie przyjechały do Krakowa. 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie 
Wielkopolskim reprezentowała Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Marta 
Powchowicz  oraz Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych Elżbieta Majdańska.

 W uroczystościach uczestniczyła również nasza 
koleżanka Bożena Kwiatek - przedstawiciel Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.
 To dla nas pielęgniarek i położnych był wielki, pełen 
emocji i wzruszeń dzień.

 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie - Łagiewnikach odbyła 
się beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. 
Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. W świątyni zgromadziło 
się duchowieństwo, rodzina nowej błogosławionej, 
przedstawiciele  władz państwowych i samorządowych 
oraz licznie zgromadzone pielęgniarki i położne.
Szczególną grupę zaproszonych do bazyliki stanowiło 
około 300 chorych wraz z opiekunami.
 Na początku liturgii, którą sprawowano po łacinie  
z pewnymi elementami polskimi abp Marek Jędraszewski 
metropolita krakowski poprosił o beatyfikację 
czcigodnej służebnicy Bożej, ks. prał. Mieczysław Niepsuj 
przedstawił krótką biografię błogosławionej, a legat 
papieski odczytał list apostolski papieża Franciszka, 
mocą którego Hanna Chrzanowska znalazła się w gronie 
błogosławionych.
 W liście papież zezwolił, by Hanna Chrzanowska 
„która kierując się miłością Jezusa, dobrego samarytanina, 
poświęciła się cierpiącym na ciele i duchu, gorliwie im 
pomagając, przysługiwał tytuł Błogosławionej i aby jej 
święto obchodzono corocznie w dniu 28 kwietnia”.
 Następnie odsłonięto obraz nowej błogosławionej, 
do którego przeszła procesja z relikwiarzem. 

 Relikwiarz na kształt serca, znajdujący się zaś w jego 
centrum fragment kości błogosławionej jest nakryty 
miniaturowym czepkiem pielęgniarskim symbolem 
misji której podjęła się błogosławiona.
 Po uroczystościach obraz beatyfikacyjny oraz 
relikwiarz zostały umieszczone w kościele pw. św. 
Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają doczeszne 
szczątki nowej błogosławionej i gdzie będzie oddawana 
jej szczególna cześć. 

Przewodnicząca ORPiP 
w Gorzowie Wlkp.

Marta Powchowicz   

Błogosławiona Pielęgniarka 
Hanna Chrzanowska

AKTUALNOŚCI
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zawsze w pogoni codziennych obowiązków domowych  
i zawodowych jest moment wytchnienia, a takim 
właśnie był wspaniały spektakl „Kochaj i tańcz. 20 lat 
wcześniej”. Ten wspaniały musical na podstawie prozy 
Manuli Kalickiej przyciągnął uwagę każdego widza. 
Aktorzy jak zawsze dali z siebie wszystko, a dynamiczne 
układy taneczne młodego zespołu wzbudziły zachwyt 
widowni. 
 Na koniec brawa i aplauzy oraz serdeczne 
podziękowania dla wszystkich i oczywiście słodki 
poczęstunek oraz dyskusje w kuluarach. Wzruszające 
często spotkania koleżanek po latach, uściski i mnóstwo 
radości i wzruszeń. 

Alicja Świątek

 W dniu 11 maja 2018 r. w teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość 
poświęcona Międzynarodowemu Dniu Pielęgniarki  
i Dniu Położnej.  

 W części oficjalnej Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
podziękowała wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom 
i położnym, życząc zdrowia oraz wielu sukcesów, a nade 
wszystko wiary i wytrwałości w dalszej pracy zawodowej. 
Życzenia wszystkiego najlepszego popłynęły również 
ze strony przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Zielonej Górze, którą reprezentowały 
Przewodnicząca Weronika Rozenberger oraz Pani 
Bernadyna Iwanaszko. Podziękowania złożono również 
wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Położnym, które  
odeszły w ostatnim czasie na zasłużoną emeryturę.
 Frekwencja dopisała, ponieważ jak co roku- oprócz 
krótkiej części oficjalnej, dzień ten jest doskonałą 
okazją do obcowania ze sztuką przez duże S. Nie 

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej

AKTUALNOŚCI
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AKCJA „OD JUNIORA DO SENIORA” 
 W dniu 19 maja 2018 roku w  ramach   obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych w  Gorzowie 
Wielkopolskim zorganizowała akcję „Od Juniora do 
Seniora”. Przedsięwzięcie odbyło się przy współudziale 
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp., Gorzowskiej Rady Seniorów, Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Zielonej Górze, Gorzowskiego Stowarzyszenia 
„Amazonek”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wlkp. 

Akcja miała na celu promocję zawodu pielęgniarki  
i położnej oraz rozpowszechnianie informacji na temat 
udzielanych przez pielęgniarki i położne świadczeń 
zdrowotnych realizowanych w lecznictwie zamkniętym, 
podstawowej opiece zdrowotnej, środowisku nauczania 
i wychowania, Szkołach Rodzenia. Akcja skierowana była 
do wszystkich Gorzowian i  odbyła się w  przepięknym 
gorzowskim Parku Róż (Wiosny Ludów). 

AKTUALNOŚCI
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Odwiedzinami zaszczycił nas Prezydent Miasta Jacek 
Wójcicki, który objął Patronatem Honorowym całą akcję. 
Patroni medialni to: TVP 3 i Radio Gorzów. 
Na świeżym powietrzu pielęgniarki, położne oraz 
pracownicy Funduszu udzielali informacji na temat 
profilaktyki nowotworów, dostępnych programów 
profilaktycznych i świadczeń dedykowanych dla 
seniorów. Położne opowiadały o  pielęgnacji i  opiece 
nad dzieckiem oraz zaletach karmienia piersią. 
Pielęgniarki szkoliły z zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 

Na stoiskach dla Gorzowian dostępne były broszury 
i  ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki i  promocji 
zdrowia, fantomy do nauki samobadania piersi, 
samobadania jąder, sprzęt do pomiaru ciśnienia 
tętniczego, pomiaru tkanki tłuszczowej. Porad na temat 
zdrowego stylu życia i odżywiania udzielała dietetyk 
Pani Monika Skrzyńska.
Podczas trwania akcji można było wziąć udział w ankiecie 
„Czy prawidłowo odżywiasz się Seniorze?” oraz Quizie  
o zdrowiu. Mieszkańcy mogli zapoznać się z działalnością 
Gorzowskiej Rady Seniorów, której członkinie rozdawali 
„Koperty Życia”.

W czasie trwania całej akcji promocyjnej przewidziane 
były atrakcje dla dzieci tj.: kolorowanie malowanek, 
rysowanie. Dla dzieci przewidziano balony, breloczki 
oraz inne drobne upominki.

Czas umilił zespół wokalno-instrumentalny „Wena” pod 
kierownictwem Jolanty Szeligi – Bujak z Klubu „Pogodna 
Jesień” Miejskiego Centrum Kultury.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie 
tak świetnej akcji bardzo dziękuję. Dziękuję:
•  pielęgniarkom działającym w Komisji  

ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Bożenie 
Kwiatek, Elżbiecie Majdańskiej, Alicji Kolasa,

AKTUALNOŚCI
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• położnym działającym w Komisji ds. położnych - 
Gabrieli Ceranowicz, Paulinie Nowak, Lidii Chomicz 
i Grażynie Dziak,

• pracownikom Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia: Beacie Migniewicz, 
Katarzynie Przytuła, 

• Paniom z Gorzowskiego Stowarzyszenia 
„AMAZONEK” na czele z Panią Prezes Zarządu  
Bożeną Ambroży,

• Przedstawicielom Gorzowskiej Rady Seniorów na 
czele z Panią Przewodniczącą Jolantą Szeligą– Bujak,

• Przedstawicielom Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wlkp.,

• Pielęgniarce Marii Dobrzyńskiej,
• Pani Karolinie Pewnej, która organizowała atrakcje 

dla dzieci,
• Panu Patrykowi Małyszko, który prowadził całą 

imprezę,
• Pracownikom Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Gorzowie Wlkp., a także wszystkim 

Marta Powchowicz   
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wlkp.

Pani Beacie Majchrzak
Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego na woj. lubuskie  
serdeczne gratulacje 

z okazji ponownego powołania  
na powyższe stanowisko  

na kolejną 5 – letnią kadencję.

Życzymy wielu sukcesów  
w pracy zawodowej  

oraz życiu osobistym 

W imieniu Okręgowej Rady  
Pielęgniarek Położnych 

Przewodnicząca  
Marta Powchowicz 

osobom, które pomogły nam w przygotowaniu 
miejsca gdzie odbyła się akcja.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani 
Magdaleny Bielejewskiej Dyrektor Pogotowia 
Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. za wypożyczenie 
sprzętu nagłaśniającego oraz Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego za wypożyczony agregat i namiot. Przy 
organizacji całego przedsięwzięcia pomocne i pracowite 
okazały się (jak zawsze) Przewodnicząca komisji  
ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bożena Kwiatek 
oraz komisji ds. położnych Gabriela Ceranowicz.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób 
spacerujących po urokliwym Parku Róż. Zorganizowane 
przedsięwzięcie pokazało po raz kolejny, iż warto takie 
inicjatywy kontynuować w przyszłości podobnie jak te 
organizowane w latach ubiegłych – „Słodki tramwaj”  
i „Pielęgniarki Szkolne Przedszkolakom”.

AKTUALNOŚCI
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 Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach 
świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących 
recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

•  Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące 
receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach 
zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.

•  W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, 
Świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub 
unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone.  
Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny 
numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept 
zablokowanych.

•  W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące 
recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych 
numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, 
Świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym 
okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor 
oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę  
i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia  
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept 

oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

AKTUALNOŚCI
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XIV SYMPOZJUM PTPAiIO oddz. Ziemi Lubuskiej 14-15.09.2018 rok
Ośrodek wypoczynkowy Karina - Pszczew

Mamy zaszczyt zaprosić członków oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki do udziału w XIV Sympozjum.
Współorganizator: 
Komisja Problemowa ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Systemu 
Ratownictwa Medycznego działająca przy OIPiP w Gorzowie Wlkp.
Ważne terminy:
Zgłaszanie referatów do dnia 31.07.2018 r. na adres: ahtoja@o2.pl
Przesyłanie kart uczestnictwa do 15.08.2018 r.
Po 15.08.2018 r. organizator nie zwraca dokonanych wpłat!!!
Koszty uczestnictwa:
Członkowie PTPAiIO oddz. Ziemi Lubuskiej OIPiP Gorzów – 50 zł.
Członkowie PTPAiIO oddz. Ziemi Lubuskiej OIPiP (inna) – 150 zł.
Pielęgniarki i Położne OIPiP Gorzów – 150 zł.
Pozostali Uczestnicy – 350 zł.

Lp. Nazwa kursu Ilość miejsc Data rozpoczęcia

1 Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla 
pielęgniarek i położnych od 25 do 35 wrzesień 2018 r.

2 Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologiczno – położniczego dla położnych od 25 do 35 wrzesień 2018 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno 
– położniczego dla położnych oraz kursie specjalistycznym Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek 
i położnych proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 w terminie do 15 lipca 
2018 r. do pracownika Ośrodka Kształcenia Pani Małgorzaty Paradowskiej tel. 95 729 67 84 wew. 27 lub 512 133 102.
Składanie wniosków na wszystkie kursy/szkolenia odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (System 
Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych).  
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:
 - założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 - złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja na stronie internetowej: www.oipip.gorzow.pl

Ośrodek Kształcenia działający przy Okręgowej Izbie  
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór  

na szkolenia które będą realizowane w drugiej połowie 2018 r.:

tel. kontaktowy -  502676300, 604119212
kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony: 

www.oipip.gorzow.pl

Z OŚRODKA KSZTAŁCENIAAKTUALNOŚCI
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 Monikę znam od dawna, ale tak naprawdę poznałam ją wtedy, gdy zaczęłyśmy pracować razem, na jednym 
oddziale. Zaskoczyła mnie ona swoją kreatywnością, wyobraźnią, a także dobrą organizacją czasu „po dyżurze”. 
Mimo ogromu pracy zawodowej i mnóstwa zajęć domowych potrafiła znaleźć czas na rozwijanie własnej pasji   
i to pasji różnorodnej, takiej przez duże P…
 Bardzo podziwiam osoby obdarzone sprawnością manualną - w moim przekonaniu tzw. „talentem w rękach". 
Taką właśnie osobą jest moja koleżanka. Pierwsze jej prace, które poznałam to obrazki wykonane techniką haftu 
krzyżykowego. Niezwykłe, małe dzieła sztuki, drobiazgowe i dopieszczone w każdym calu. Powstawały w bardzo 
krótkim czasie, niemal na naszych oczach… A w kolejnych latach ciągle coś nowego, niezwykłego i co najważniejsze 
na czasie: szydełkowe ozdoby na choinkę, wielkanocne baranki, gipsowe figurki, świeczniki, postacie Tildy i wiele 
innych. Wciąż podziwiałyśmy kolejne, nowe  przedmioty, często także stając się ich właścicielami…
 W ostatnim czasie talent Moniki poszybował ku Decoupage’u. Od tej pory możemy zachwycać się 
wykonanymi przez nią pięknymi szkatułkami, butelkami i innymi przedmiotami ozdobionymi dzięki tej ciekawej 
technice. Prace Moniki są coraz bardziej finezyjne, ponieważ bierze ona udział w warsztatach poświęconych tej 
technice zdobienia, stale doskonaląc swoje umiejętności.
 Jednocześnie potrafi ona znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Oprócz pracy 
w szpitalu, Monika opiekuje się pacjentami w hospicjum domowym w sposób zaangażowany i profesjonalny, 
zyskując przychylność wdzięcznych pacjentów i ich rodzin.
 Moim zdaniem realizując swoją pasję, Monika spełnia się poprzez twórczość, a poprzez prace w technice 
decoupage’u może wyrazić samą siebie, wykorzystując swoją niezwykłą cierpliwość, odnaleźć spokój i perfekcyjność. 
Popatrzcie więc na zdjęcia, przedstawiające niewielki przecież wycinek jej licznych prac.  
             Alicja 

MONIKA – MOJA PASJA

CO PO DYŻURZE
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KONDOLENCJE

31

,,Matka nie odchodzi nigdy bez względu  
na to, co się stało.

Stoi blisko, tuż za Twoimi plecami. . .
Tylko nie możesz się do niej przytulić. . ." 

Grażynie Dziak
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy
składa  

Okręgowa Rada  
Pielęgniarek i Położnych 

w Gorzowie Wlkp. 

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

który tylko czas może załagodzić" 

Wieloletniej Pielęgniarce Oddziałowej 
oddziału pediatrycznego 

Urszuli Żyźniewskiej
najszczersze kondolencje  

i wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy - Ireny Rzepka
składa 

Personel oddziału pediatrycznego w Sulęcinie

Koleżance 

Marii Jurcz 
Wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Męża
składają koleżanki:

Mariola Bogdanowicz
Renata Marcińczak

Iwona Sagan
Leokadia Leśniewska

„Sercem do ludzi idź
drogę na pewno znasz

Tobie otworzą drzwi
gdy w sercu ciepło masz" 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 01.05.2018 r. odeszła  

z naszego grona pielęgniarskiego 

Teresa Buszkiewicz
Wspaniały i życzliwy człowiek, niezawodna 

koleżanka, osoba o wielkim sercu  
i niezwykłej dobroci. 

Odpoczywaj w spokoju pozostając  
w naszych sercach i wspomnieniach. 

Koleżanki i koledzy z „J.H.O Eskulap" s.c  
w Gorzowie Wielkopolskim
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20.03.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz w Konwencie Przewodniczących Okręgowych 
Rad, który odbył się w Warszawie.

21-22.03.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie.

05.04.2018 r.  –  Posiedzenie Prezydium ORPiP.

07.04.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz w XXXVI Okręgowym Sprawozdawczo – 
Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

09.04.2018 r.  –  Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz z Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Elizą Rudnicką w sprawie omówienia szczegółów planowanej Akcji 
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

11.04.2018 r.  –  Posiedzenie komisji ds. jakości kształcenia.

18.04.2018 r.  –  Szkolenie zorganizowane przez OIPiP oraz firmę Pofam Poznań Sp. z o. o. „Opieka nad pacjentem 
onkologicznym i urologicznym”, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta.

18.04.2018 r.  –  Udział członków komisji ds. DPS Elżbiety Niekrasz i Elżbiety Kubickiej w Ogólnopolskiej Konferencji 
pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”, 
która odbyła się w dniu 18.04.2018 r. w Warszawie.

19.04.2018 r.  –   Posiedzenie Kadry Kierowniczej, Pełnomocnych Przedstawicieli,  Kadry Kierowniczej DPS połączone 
ze szkoleniem przeprowadzonym przez Panią Monikę Rubaszewską - Zastępcę Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej nt. „Problemy etyczne w zarządzaniu zespołami pielęgniarek  
i położnych. Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych”.

21.04.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz w szkoleniu „Opieka nad matką i dzieckiem  
w praktyce pielęgniarki i położnej”, które odbyło się w hotelu Qubus w Gorzowie Wlkp.

24.04.2018 r.  –  Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz z Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Bożeną Chudak.

26.04.2018 r.  –  Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

28.04.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz oraz Sekretarza ORPiP Elżbiety Majdańskiej  
w Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, która odbyła się w Krakowie. 

10.05.2018 r.  –  Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz z Prezes Zarządu Gorzowskiego 
Stowarzyszenia „AMAZONEK” Bożeną Ambroży.

10.05.2018 r.  –  Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

10.05.2018 r.  –  Posiedzenie komisji ds. położnych.

10.05.2018 r.  –  Posiedzenie komisji ds. POZ.

10.05.2018 r.  –  Posiedzenie Prezydium ORPiP.

11.05.2018 r.  –  Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbyły się  
w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 

16.05.2018 r.  –  Udział Przewodniczącej ORPiP Marty Powchowicz w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej w Zielonej Górze.

17.05.2018 r.  –  Spotkanie położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz prowadzących Szkoły Rodzenia  
z przedstawicielem firmy Nivea.

19.05.2018 r.  –  Akcja z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej „Od Juniora  
do Seniora”, która odbyła się w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp.

22-23.05.2018 r.  –  Szkolenie RODO.

04.06.2018 r.  –  Posiedzenie Prezydium ORPiP.

05.06.2018 r.  –  Posiedzenie komisji ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i systemu Ratownictwa Medycznego.

K ALENDARIUM


