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Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia...
Życzę więc zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
zawodowej satysfakcji i oraz wielu 
sukcesów w nadchodzącym 2017 roku.

w imieniu  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

oraz wszystkich Organów Samorządu

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przed nami ostatni miesiąc w ro ku. Czas podsumowania tego, co by ło, a także pla-
nowania przyszłoś ci, stawiania sobie nowych celów i wyzwań. Rok 2016, był rokiem 
dla nas szczególnym, obchodziliś my bowiem piękną jubileuszową rocznicę XXV-lecia 
powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Samorząd zrzesza 
pielęgniarki i położne od 1991 roku i od tego momentu godnie i rzetelnie reprezentuje 
nasze grupy zawodowe. Historia samorządu to przede wszystkim ludzie, którzy two-
rzyli go od podstaw. Dzięki ich determinacji i ogromnemu zaangażowaniu mogliśmy 
obchodzić ten piękny jubileusz.

Na przestrzeni tych 25 lat, przedstawiciele samorządu czynnie uczestniczyli w pracach 
legislacyjnych, począwszy od przyjęcia ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
która zapewniła naszej grupie zawodowej długo oczekiwaną samodzielność zawodową. 
Dużą zasługą samorządu jest opracowanie standardów i kodeksu etyki zawodowej. 
Z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem organizowane jest kształcenie po-
dyplomowe, szkolenia i konferencje naukowe. Udzielana jest pomoc merytoryczna, 
materialna i  prawnicza oraz popularyzowanych jest wiele innych cennych inicjatyw 
mających na celu integrację naszego środowiska. Uroczyste obchody XXV-lecia Samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Białymstoku odbyły się 30 września 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 (obszerne relacje na str. 8) W tym 
miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Prezydium, członkom i organom 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz pracownikom biura za nieocenioną 
pomoc w organizacji naszego Jubileuszu. Wszystkim Koleżankom i Kolegom, czynnie 
uczestniczących w  pracach samorządu, którzy tak chętnie podejmowali trud dla do-
bra naszej społeczności zawodowej serdecznie dziękuję. Życzę Państwu, by nabyte 
doświadczenia zaowocowały w  kolejnych latach działalności naszej Izby pomyślną 
realizacją podejmowanych przedsięwzięć i służyły ochronie interesów zawodowych 
pielęgniarek i położnych. A wszystkim członkom zrzeszonym w OIPiP w Białymstoku, 
którzy z oddaniem i troską niosą pomoc potrzebującym życzę pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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Życzenia i gratulacje

Ż  
yczenia KSPiP

Boże Narodzenie 2016 r.

Panie Jezu przyjdź szybko i nie zwlekaj, 
Aby radość z Twojego przyjścia 
Podniosła na duchu ufających 
Twojej dobroci.

(z Liturgii Godzin)

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Bóg narodził się w stajni betlejemskiej, nie potrzebuje dużo 
miejsca - On potrzebuje naszych serc. Otwórzmy je na MIŁOŚĆ, 
abyśmy mogli przyjąć te dary, jakie dla każdego z nas przygo-
tował. Pochylmy się przed Narodzonym, niech nam błogosła-
wi…

Kochani! z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Waszym Naj-
bliższym, aby radość Narodzin Bożej Dzieciny zagościła we 
wszystkich sercach i rodzinach, napełniając je wiarą, miłością, 
zdrowiem i Bożym pokojem.

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich 

Stanisława Zimnoch 
Prezes
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Człowieczej ręki ciepło, którą mi podano,  
przez lata noszę z sobą, już się nie wystudzi

S. J. Lec

Pani APolonii Tur
Pielęgniarce oddziałowej 
oddziału radioterapii ii

W związku z odejściem na emeryturę dziękujemy 
Pani za wieloletnią współpracę, za okazaną życz-
liwość, serdeczność i wyrozumiałość.

Czujemy ciepło Pani dłoni, ciepło kobiety o wielkim 
sercu, wspaniałego człowieka.

Swoją pracą dała Pani przykład, że pielęgniarstwo 
to przede wszystkim umiłowanie człowieka cho-
rego i potrzebującego pomocy.

Życzymy samych pogodnych chwil, miłych wspo-
mnień, realizacji wszystkich zainteresowań i pasji.

Współpracownicy  
z oddziału radioterapii ii

Życzenia i gratulacje
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GRATULACJE

Serdecznie gratuluję Paniom,  
które 18 października 2016 roku  

pomyślnie zdały egzamin państwowy  
ze specjalizacji  

Pielęgniarstwa zachowawczego

Uzyskałyście Panie tytuł specjalisty w tej dzie
dzinie. Życzę pomyślności w realizacji planów 
zawodowych oraz sukcesów w pracy.
Serdeczne podziękowania składam wykładow
com, opiekunom staży oraz Pani Kierownik 
specjalizacji dr n. med. Nadziei Sołowiej za 
profesjonalne przygotowanie grupy oraz tros
kliwą opiekę nad uczestnikami przez okres 
trwania szkolenia.

Gratuluję i bardzo dziękuję 
organizator specjalizacji  

NZOZ OMNIMED  
mgr Zofia Stojak

Życzenia i gratulacje
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Gratulacje

Serdecznie gratuluję Paniom,  
które 16 listopada 2016 roku pomyślnie zdały 

egzamin państwowy ze specjalizacji 
Pielęgniarstwa geriatrycznego

Uzyskałyście Panie tytuł specjalisty w tej dzie-
dzinie. Życzę pomyślności w realizacji planów 
zawodowych oraz sukcesów w pracy.

Serdeczne podziękowania składam wykładow-
com, opiekunom staży oraz Pani Kierownik 
specjalizacji dr n. med. Halinie Doroszkie-
wicz za profesjonalne przygotowanie grupy 
oraz troskliwą opiekę nad uczestnikami przez 
okres trwania szkolenia.

Gratuluję i bardzo dziękuję 
organizator specjalizacji  
NZOZ OMNI-MED  

mgr Zofia Stojak

Życzenia i gratulacje
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego

J  
ubileusz samorządu pielęgniarek i położnych 

XXV-lecie Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku

Uroczystości XXV-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku rozpoczęły się w dniu 30 września 2016 r. 
o godz. 800 Mszą Świętą w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w intencji żyjących i zmarłych członków samorządu 
OIPiP w Białymstoku. Nabożeństwo połączone było z wyświęce-
niem sztandaru OIPiP, które celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Henryk Ciereszko. 

Następnie o godz. 930 odbyło się Nabożeństwo w Cerkwi Ka-
tedralnej p.w. św. Mikołaja celebrowane przez proboszcza ks. 
mitrata mgr Jana Fiedorczuka.

O godz. 1100 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. 
Podleś nej 2 rozpoczęła się konferencja, upamiętniająca historię 
i działalność samorządu zawodowego.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

Prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr 
Urszula Krzyżanowska-Łagowska, Wiceprezes NRPiP Se-
bastian Irzykowski, członek Prezydium NRPiP dr Mariola 
Głowacka, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie dr hab Grażyna Iwanowicz-
Palus, Przewodnicząca ORPiP w Suwałkach Anna Grynie-
wicz, Przewodnicząca III i IV kadencji ORPiP w Suwałkach 
Walentyna Ułanowicz, Przewodnicząca I i II kadencji ORPiP 
w Białymstoku Janina Binkowska, Przewodnicząca III ka-
dencji ORPiP w Białymstoku Danuta Sieńczyło, Przewodni-
cząca IV i V kadencji ORPiP w Białymstoku Ewa Taranta.

Obecne były władze naszego województwa w osobach:
 Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Członek Zarządu 

Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Dyrektor Depar-
tamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
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Podlaskiego Katarzyna Zajkowska, Inspektor w Departa-
mencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego Alina Pyłkowska.

Władze uczelni medycznych naszego regionu reprezentowali:
Rektor Wyższej Szkoły Medycznej prof. Zbigniew Puchalski, 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku prof. Sławomir Terlikowski, Prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku prof. Elżbieta Maciorkowska, Dziekan Wydziału 
Ogólnomedycznego WSM w Białymstoku dr Agnieszka Zak-
rzewska, Kanclerz - założyciel Wyższej Szkoły Medycznej 
w Białymstoku Mikołaj Tomulewicz, Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa WSM dr hab. Jolanta Lewko.

Na nasz jubileusz przybyli goście z Grodna:
Główny lekarz centrum perinatalnego miasta Grodna - Wła-

dimir Zwierko, Lekarz położnik-ginekolog centrum perina-
talnego miasta Grodna Jelena Dobruk, Główmy położnik-
ginekolog miasta Grodna Ludmiła But-Gusaim, Główna 
pielęgniarka BSMP miasta Grodna - Nadieżda Pierskiewicz, 
Starsza położna BSMP miasta Grodno - Olga Lisowskaja. 

W dniu jubileuszu Pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tade-
usza Truskolaskiego reprezentował Waldemar Pawłowski,

Swoją obecnością zaszczycili nas również starostowie:
Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, Starosta 

Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko, Starosta Powiatu Hajnow-
skiego Mirosław Romaniuk, Starosta Powiatu Bielskiego 
Sławomir Snarski, Starosta Powiatu Monieckiego reprezen-
towała Halina Skibicka.

Duchowieństwo reprezentowali:
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowi ksiądz Marek 

Gryko,
Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Jerzego ksiądz mitrat 

Grzegorz Misijuk.
Obecni byli przedstawicieli samorządów zawodowych i orga-

nizacji medycznych: 
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku prof. 

XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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Jan Stasiewicz, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Jaro-
sław Mateuszuk, Członek Krajowej Rady Diagnostów La-
boratoryjnych Roland Rółkowski, Prezes Katolickiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Stanisława 
Zimnoch, Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP Matylda 
Sierakowska, Przewodnicząca Zarządu Regionu Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Alicja Hryniewicka.

Zaproszenie na obchody jubileuszu przyjęli dyrektorzy szpitali, 
podmiotów leczniczych oraz kierownicza kadra pielęgniarstwa, 
a także konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Uroczystości otworzyła przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska, która serdecznie przywitała przybyłych gości 
oraz szczególnie serdecznie przywitała wszystkich zaproszonych 
członków OIPiP w Białymstoku pielęgniarki, pielęgniarzy, po-
łożne, którzy przyjęli zaproszenie na jubileusz.

W przemówieniu, w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku podziękowała wszystkim pionierom 
a później kontynuatorom, za ogromny wkład pracy w tworze-
nie podwalin i korzeni samorządu. Skierowała również słowa 
uznania do wszystkich Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych 
za ciężką pracę, za dbałość o jakość wykonywania zawodu, za 
profesjonalizm i wrażliwość na drugiego człowieka.

O poprowadzenie dalszej części uroczystości poproszona zo-
stała Wiceprzewodnicząca ORPiP w Białymstoku Barbara Beb-
ko, która prowadziła ceremonię wbijania gwoździ i przekazania 
sztandaru przez fundatorów, którymi byli: Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego oraz starostowie powiatów na terenie których 
funkcjonuje OIPiP w Białymstoku. Powagę chwili podkreślił 
odśpiewany przez chór Hymn Pielęgniarski.

W dalszej części Jubileuszu odbył się wykład wygłoszony przez 
Sekretarza ORPiP w Białymstoku Beatę Olejnik poświęcony  
historii samorządu zawodowego OIPiP w Białymstoku. 

Bardzo podniosłym momentem uroczystości było wręczenie 
przez Pana Wiceprezesa NRPiP Sebastiana Irzykowskiego od-
znaczeń samorządowych za wkład i pracę w tworzeniu samorzą-

XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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du zawodowego pielęgniarek i położnych oraz za zaangażowanie 
w działalność na rzecz naszego środowiska. 

Tę część uroczystości prowadziła Skarbnik ORPiP w Białym-
stoku Dorota Rodziewicz.

Honorowe odznaczenie samorządu pielęgniarek i położnych 
otrzymali:

prof. Sławomir Terlikowski - Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. Elżbieta Maciorkowska - Prodziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Leoniła Wasiluk - kierownik przedstawicielstwa Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego Inter Polska S.A.

Złote odznaczenie samorządu pielęgniarek i położnych otrzy-
mał mgr Jerzy Lipski.

Srebrne odznaczenie samorządu pielęgniarek i położnych zos-
tały przyznane: Ewie Chilińskiej, Irenie Husar, Hannie Maj, 
Alinie Jurczuk, Urszuli Jakubowskiej, Annie Kasperuk, Jo-
lancie Kraśnickiej, Joannie Królewskiej, Halinie Kułak, Mał-
gorzacie Michalewicz, Agnieszce Molskiej, Beacie Olejnik, 
Bożennie Samujło, Małgorzacie Strankowskiej i Tomaszowi 
Wardowiczowi.

Brązowe odznaczenie samorządu pielęgniarek i położnych 
otrzymali: Waldemar Barszczewski, Jolanta Brunejko-Stru-
niewicz, Urszula Chrzanowska, Ewa Czajka, Bożena Kostro 
i Anna Markiewicz.

Medal jubileuszowy 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku został przyznany: Naczelnej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych, Janinie Binkowskiej, Danucie Sień-
czyło, Ewie Taranta, prof. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak, dr hab. 
Grażynie Iwanowicz-Palus, Teresie Janickiej, Katarzynie Ry-
marczyk, Annie Puchalskiej, Annie Kulikowskiej, Krystynie 
Baranowskiej, Barbarze Bebko, Ewie Burdeckiej, Małgorzacie 
Brzósko, Elżbiecie Godlewskiej, Alicji Hryniewickiej, Barbarze 
Jankowiak, Ewie Jaszczołt, Zofii Jemieljańczuk, Małgorzacie 
Kujawie, Jolancie Lewko, Marzennie Lewosz, Lilii Micun, Ali-
nie Pyłkowskiej, Bożenie Romatowskiej, Dorocie Rojsza, Elż-
biecie Sienkiewicz, Matyldzie Sierakowskiej, Nadziei Sołowiej, 

XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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Danucie Szotko, Dominice Szafran, Małgorzacie Tymińskiej, 
Małgorzacie Wróblewskiej i Stanisławie Zimnoch.

W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście. 
Wśród wielu życzeń składanych Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych dominowały życzenia dalszych sukcesów w rozwija-
niu działalności Izby, a przede wszystkim łatwiejszej pracy w za-
wodzie pielęgniarki i położnej oraz gratyfikacji finansowej.

Kolejną częścią obchodów był interesujący wykład naukowy 
dr Marioli Głowackiej nt: Kierunki rozwoju pielęgniarstwa 
w kontekście potrzeb społecznych, dotyczący historii zawodu 
pielęgniarskiego od starożytności do chwili obecnej. Wykład 
zakończył część oficjalną obchodów XXV-lecia.

W części artystycznej z koncertem wystąpiła Kapela BETE-
LA.

Uroczystości Jubileuszu zakończyła Przewodnicząca ORPiP 
dziękując wszystkim za przybycie oraz dziękując sponsorom, 
komitetowi organizacyjnemu oraz pracownikom Biura OIPiP 
za pomoc w zorganizowaniu obchodów XXV-lecia OIPiP w Bia-
łymstoku.

XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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XXV-lecie Samorządu Zawodowego
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Spotkanie Pań Seniorek

S  
potkanie Pań Seniorek 

Spotkanie Pań Seniorek  
członków OIPiP  
w Białymstoku

Wzorem lat ubiegłych w dniu 9 listopada 2016 r. zorganizo-
waliśmy spotkanie Pań Seniorek Pielęgniarek i Położnych. Ko-
leżankom, które w bieżącym roku odeszły na emeryturę przy-
gotowaliśmy dyplomy i drobne upominki. 

Spotkania nasze cieszą się coraz większym zainteresowaniem, 
co napawa nas ogromną radością, w tym roku w spotkaniu uczest-
niczyło około 50 Koleżanek. Atmosfera spotkania była miła, 
a Koleżanki przy filiżance herbatki i dobrym ciastku z ochotą 
wspominali czasy intensywnej aktywności zawodowej. 

Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami i obietnicą spot-
kania za rok.

Sekretarz ORPiP w Białymstoku  
Beata Olejnik
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Szkolenia w OIPiP

S  
zkolenia w OIPiP

Mijają kolejne miesiące szkoleń organizowanych przez OIPiP 
w Białymstoku. 

Drugie półrocze 2016 r. upłynęło głównie pod znakiem szkoleń 
specjalizacyjnych: zakończonego szkolenia w dziedzinie pielęg
niarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz konty-
nuacji 2 edycji szkoleń w dziedzinie pielęgniarstwa neonatolo
gicznego dla pielęgniarek i położnych i 1 edycji pielęgniarstwa 
geriatrycznego dla pielęgniarek. 

Dzięki wygranemu postępowaniu przetargowemu, w dniu 
2 grudnia rozpoczęło się szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego dla położnych. 

Środowisko położnych skorzysta także z rozpoczynającego się 
w grudniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i gine
kologii.

Nie zabrakło także innych form kształcenia podyplomowego. 
Koleżanki z Hajnówki mogły skorzystać z kursu specjalistycz-
nego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
organizowanego przez OIPiP w Białymstoku w Hajnówce. Taki 
sam kurs rozpoczął się w dla 60 osób w Białymstoku.

Bardzo ciekawy pomysł na szkolenie miał nasz Kolega Seba-
stian Kuklo - zaproponowane i współprowadzone przez Niego 
warsztaty pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy z oso
bą niewidomą odbyły się 17 listopada.

OIPiP planuje kontynuację prowadzenia działalności szkole-
niowej w przyszłym roku. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy propozycje szkoleń na 
2017 r. - zachęcamy do korzystania z naszej oferty.
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S  
zkolenia w OIPiP

Plan szkoleń podyplomowych  
organizowanych przez  

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku w 2017 roku

Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Szkolenie specjalizacyjne - rozpoczęcie uzależnione od pozytywnego  
rozpatrzenia postępowania przetargowego ogłoszonego przez MZ

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze  
dla położnych

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej  
opieki dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  
dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek marzec 2017 r.

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią  
dla pielęgniarek

kwiecień 2017 r.

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek czerwiec 2017 r.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek wrzesień 2017 r.

Szkolenia w OIPiP
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Dziedzina kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia

Kursy specjalistyczne

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek styczeń, listopad 
2017 r.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego dla pielęgniarek i położnych

styczeń, październik 
2017 r.

Leczenie ran dla pielęgniarek marzec 2017 r.

Leczenie ran dla położnych marzec 2017 r.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
dla pielęgniarek i położnych

maj, wrzesień 2017 r.

Wywiad i badanie fizykalne czerwiec 2017 r.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II wrzesień 2017 r.

Kontynuacja:

1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego (dwie edycje - MZ koniec 25.05.2017 
r., OIPiP koniec 8.04.2017 r.)

2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ge
riatrycznego (koniec 20.05.2017 r.)

3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznopołożniczego dla położnych MZ (koniec 
18.05.2018 r.)

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo
logicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii 
(koniec czerwiec 2018 r.)

Przewodnicząca Komisji  
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia w OIPiP
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Gratulacje - XXV-lecie Samorządu

G  
ratulacje

Warszawa, 30 września 2016 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Utworzenie dwadzieścia pięć lat temu przez pielęgniarki i po-
łożne w Polsce samorządu zawodowego będącego gwarancją sa-
modzielności obu tych zawodów, było niewątpliwie przejawem 
determinacji i siły. Fakt ten świadczy o wysokiej świadomości 
obywatelskiej, poczuciu tożsamości i misji zawodowej naszego 
środowiska. Cechy te są ważnym elementem statusu „zawodu 
zaufania publicznego”, do którego należy nasz samorząd, a co za 
tym idzie - stanowi ważną płaszczyznę do realizacji zawodowego 
i osobistego rozwoju, a jego ramy prawne umożliwiają zrealizo-
wanie niemal każdej społecznej i zawodowej inicjatywy.

Od początku swojego istnienia nasz samorząd podkreślał ko-
nieczność ciągłego wzmacniania statusu prawnego i samodziel-
ności zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji pielęgniarek 
i położnych oraz rozwój praktyk zawodowych. Jako samorząd 
domagamy się zatrudnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych, gdyż jest to podstawą 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego całemu polskiemu 
społeczeństwu. 

Pragnę również podkreślić, że dążymy do dialogu z całym środo-
wiskiem medycznym w systemie, wszystkimi partnerami na ryn-
ku usług zdrowotnych, uświadamiając politykom, organizatorom 
opieki zdrowotnej, pacjentom, że bezpieczeństwo pacjenta oraz 
jakość świadczeń zdrowotnych zależy także od dobrze przygoto-
wanych zawodowo pielęgniarek i położnych.
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Jako prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pragnę 
podkreślić, że każde osiągnięcie jest miarą zaangażowania i ze-
społowej solidarnej pracy. Uważam, że największe zasługi w suk-
cesach naszego środowiska mają Okręgowe Izby, które wykonując 
statutową pracę w swoim okręgu każdego dnia, przyczyniają się 
do wzmocnienia pielęgniarskiego etosu. 

Siła samorządu jest w Was - w Waszej Okręgowej Izbie. Dziękuję 
za pracowite dwadzieścia pięć lat i życzę, aby stanowiły podstawę 
do dalszych działań na rzecz polskiego pielęgniarstwa i położnic-
twa. Życzę Państwu wiary, że razem możemy zdziałać najwięcej.

Serdeczne gratulacje pragnę przekazać odznaczonym podczas 
dzisiejszej uroczystości pielęgniarkom i położnym - członkom 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Dzię-
kuję Państwu za codzienną odpowiedzialną pracę na rzecz roz-
woju pielęgniarstwa i położnictwa, za determinację w dążeniu 
do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz za 
dbałość o prestiż naszych zawodów i własny profesjonalny rozwój. 
Dziękuję za pracowite dwadzieścia pięć lat i życzę, aby stanowiły 
mocną podstawę do dalszych działań na rzecz polskiego pielęg-
niarstwa i położnictwa.

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, po-
łożnym z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
pragnę przekazać życzenia nieustającej chęci do podejmowania 
nowych wyzwań i osiągania wytyczonych celów. Życzę Państwu 
zasłużonej satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  

Zofia Małas

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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G  
ratulacje

Suwałki, dnia 30 września 2016 r. 
Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
w Suwałkach

LIST GRATULACYJNY

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
proszę o przyjęcie gratulacji dla całej społeczności pielęgniarek 
i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku.

W codziennym życiu niewiele mamy czasu na refleksję i podsu-
mowanie tego co udało się dokonać. Okazją jest Jubileusz 25-lecia 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych. To chwila, która pozwala 
zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość, wrócić do wspomnień i po-
myśleć o przyszłości. 

Jubileusz 25-lecia jest niezwykłym świętem i wydarzeniem dla 
całego środowiska pielęgniarek i położnych. Jest też zapewne 
okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyz-
naczenia nowych zadań. Niech ten Jubileusz będzie powodem do 
zadowolenia oraz bodźcem do dalszego działania.

Życzymy Państwu dalszej twórczej pracy oraz wielu sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach  

mgr Anna Gryniewicz

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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G  
ratulacje

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Podlaski Oddział Wojewódzki  
w Białymstoku

Szanowna Pani  
Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Pragnę w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Pod-
laskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia przekazać serdeczne gratulacje i wyrazy uznania w związku 
z  Jubileuszem 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych.

W tym uroczystym dniu chcę podziękować za Państwa ogromny 
wkład wnoszony w funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, 
a wszystkim pielęgniarkom i położnym za codzienną służbę i pro-
fesjonalizm. Za wysiłek, jaki nieustannie wkładają w rozwijanie 
umiejętności i podwyższanie kwalifikacji. Nade wszystko jednak 
dziękuję za najwyższy poziom empatii w pracy z pacjentami. Bo 
ochrona zdrowia to nie tylko przepisy i procedury, to nie tylko 
środki finansowe, ale przede wszystkim ludzie powołani do nie-
sienia pomocy innym, oddani swojej pracy, cierpliwi, wyrozumiali 
i otwarci na potrzeby innych.

Wszystkim pielęgniarkom i położnym życzę osobistej satysfakcji 
z wykonywanego zawodu. Oby każdego dnia udawało się Wam 
nie tylko skutecznie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, 
ale także celująco zdawać egzamin z człowieczeństwa.

Łączę wyrazy szacunku
podpis nieczytelny

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu



37

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

G  
ratulacje

Okręgowa Izba Aptekarska  
w Białymstoku

Szanowna Pani  
Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Z okazji 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych, w imieniu podlaskich farmaceutów pragnę złożyć Państwu 
serdeczne gratulacje wraz z życzeniami samych sukcesów w dalszej 
działalności na rzecz Waszego środowiska.

Myślę, że minione ćwierćwiecze to lata pełne sukcesów, ale nie-
stety również i porażek. Sukcesem jest z pewnością to, że Państwa 
zawód w ochronie zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej jest za-
wodem nauczanym w systemie szkolnictwa wyższego, w związku 
z tym cechuje się samodzielnością i wysokim profesjonalizmem.

Przyczyna porażek jest niezmiennie zawsze ta sama - to od 
początku istnienia Waszego samorządu żenująco niskie wynag-
rodzenie za ciężką i odpowiedzialną pracę w służbie chorym i po-
trzebującym. Powoduje ona, że liczba przedstawicieli Państwa 
zawodu jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb zdrowotnych 
Polski. Duża liczba pielęgniarek i położnych pracuje za godziwe 
wynag rodzenie na rzecz pacjentów z innych krajów.

Ci, którzy pracują w Polsce wykonują swój zawód kosztem swo-
jego zdrowia i rodziny, dlatego wszystkim Paniom i Panom pracu-
jącym w swoim zawodzie życzę spełnienia wszystkich pragnień, 
a zwłaszcza tych materialnych.

W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku 

mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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G  
ratulacje

Białystok 29.09.2016 r.
Zakład Zintegrowanej  
Opieki Medycznej  
Wydział Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytetu Medycznego  
w Białymstoku

W. P. dr Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca ORPiP  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca, Drogie Koleżanki,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 25-lecia Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie i zaszczyt, niestety problemy zdrowotne 
nie pozwalają mi uczestniczyć w obradach. Będę jednak z Wami 
w tym dniu sercem i myślami.

25 lat to dużo i mało, ale z pewnością były to lata pełne sukcesów 
i niestety również porażek. Sukcesem jest to, że dzisiaj sytuacja 
pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce, czy w 
krajach unijnych jest wysoka, stabilna, są to zawody samodzielne, 
profesjonalne. Niestety od lat borykające się z tymi samymi pro-
blemami - coraz niższą liczbą pielęgniarek i położnych, wyjazdami 
w poszukiwaniu pracy za granicą, niskimi zarobkami. Doceniam 
jednak to co robi Samorząd stojąc na straży właściwego rozwoju 
zawodowego.

Zawód pielęgniarki i położnej towarzyszy ludziom od wieków. 
To one od zawsze były aniołami spełniającymi nadzieje pacjentów. 
To one dają chorym to, czego potrzebują najbardziej - swoje serce. 
To od nich chory uczy się jak walczyć o swoje zdrowie. To dzięki 
nim odkrywa swoje, nie zawsze znane mu możliwości pokonania 
choroby, walki ze słabościami, odzyskuje chęć powrotu do życia. 
To dla niego, w ciężkich chwilach choroby, stają się największym 
przyjacielem, który podtrzyma na duchu, przytuli, chwyci za rękę, 

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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wysłucha, będzie przy nim zarówno w momentach cierpienia, 
jak i radości. Bo jak powiedział Joseph Conrad „tylko praca daje 
okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę 
jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”.

W tym Jubileuszowym dniu życzę wszystkim, aby praca zawo-
dowa dawała jak najwięcej satysfakcji i radości, żebyście czuwając 
nocą i dniem nad tym co dla chorego najważniejsze, nad jego 
życiem, zawsze mieli okazję by chronić go, nieść mu pomoc w bez-
radności, cierpieniu, ale także w wydobywaniu w nim siły do walki 
z chorobą, bo jak mówił Jan Paweł II - Tam gdzie jest człowiek 
cierpiący - musi się znaleźć człowiek, który otoczy cierpiącego 
wsparciem... i to jest zadanie dla Was.

Nie zapominajcie także, że każda przeżyta chwila ma swoje zna-
czenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy....

Wszystkiego najlepszego i wielu dalszych sukcesów

Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej  
prof. dr hab. med Elżbieta KrajewskaKułak

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Bielsk Podlaski, 30 września 2016 r.
Samodzielny  
Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim

Szanowna Pani  
Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Bardzo dziękuję za zaproszenie na doniosłą uroczystość z okazji 
25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Z przyczyn osobistych nie mogę brać udziału w tej uroczystoś-
ci, jednak dziękuję za pamięć i na Pani ręce składam serdeczne 
życzenia dla wszystkich pielęgniarek i położnych.

Postawa pielęgniarek i położnych, które wykonują tak ciężką, 
choć niekiedy nie docenianą w społeczeństwie pracę, stanowi 
przykład troski o drugiego człowieka oraz posiada głęboki wymiar 
etyczny. Podkreśla bowiem najwyższe wartości: godność człowieka 
oraz chęć niesienia ludziom pomocy.

Pragnę podkreślić, że mimo ciągłego postępu technologiczne-
go w medycynie, nic nie jest w stanie zastąpić fachowej opieki 
pielęgniarek i położnych oraz ich słów pocieszenia kierowanych 
do pacjentów.

Praca pielęgniarek i położnych jest wyzwaniem niezwykle trud-
nym i odpowiedzialnym. Każdego dnia borykają się oni z wieloma 
problemami, z którymi wielu z nas nie dałoby sobie rady. Docenia-
jąc ich trud i zaangażowanie pragnę podziękować im za wysiłek 
włożony w codzienną pracę.

Z poważaniem 
Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim  

Bożena Grotowicz

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Białymstoku 

Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 

Z okazji 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych pragniemy złożyć Państwu szczere gratulacje.

Państwa postawa i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka, 
wspaniała opieka nad chorymi i niesienie ulgi w bólu i cierpieniu 
z całą pewnością zasługuje na najwyższe wyrazy uznania.

W tym szczególnym dniu życzę Pielęgniarkom i Położnym 
satysfakcji z pracy oraz dziękuję za Państwa pasję i zaangażo-
wanie.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Dyrektor i Pracownicy  

Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Białymstoku

Białystok, 30 września 2016 r.

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Białymstoku 

25-lecie samorządu zawodowego  
pielęgniarek i położnych

Białystok 2016-09-30
Pani dr n. med. Cecylia DOLIŃSKA 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

Z okazji Srebrnego Jubileuszu Samorządu Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych

składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania  
za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz Samorządu.

Życzę Państwu, aby nabyte doświadczenia w pracy samorządo-
wej pozwoliły w kolejnych latach działalności realizować przed-
sięwzięcia i zadania cieszące się społecznym uznaniem i służące 
ochronie interesów zawodowych pielęgniarek i położnych.

Wszystkim członkom Samorządu naszego regionu, którzy z tro-
ską i oddaniem niosą pomoc potrzebującym życzę pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białym-
stoku 

lek. med. Andrzej Prus  
wraz z współpracownikami

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Wyższa Szkoła Medyczna  
w Białymstoku

Białystok dnia, 30.09.2016 r.

Szanowna Pani  
dr Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

25-lecie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych to 
doskonała okazja aby na ręce Pani Przewodniczącej złożyć całemu 
środowisku Pielęgniarek i Położnych miasta Białegostoku i regionu 
podlaskiego, serdeczne gratulacje.

Ćwierćwiecze istnienia i funkcjonowania Samorządu wypełniony 
jest wspaniałymi doskonałymi zawodowymi osiągnięciami w służ-
bie ludzi chorych.

Zaszczyceni obecnością na dzisiejszej uroczystości, składamy 
w imieniu Władz Uczelni, Senatu i Społeczności Akademickiej 
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, wyrazy najwyższego 
uznania oraz życzenia wytrwałości w pracy i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i poważania 

 Rektor  Kanclerz  
 prof. zw. dr hab. n. med.  Mikołaj Tomulewicz 
 Zbigniew Puchalski 

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Krajowa Rada  
Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa, 30 września 2016 roku

dr Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

 Obchody 25-lecia Państwa Samorządu Zawodowego są dosko-
nałą okazją do podsumowania działania środowiska Pielęgniarek 
i Położnych w organizacji i zapewnieniu prawidłowej opieki zdro-
wotnej w naszej Ojczyźnie.

Praca Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych jest wysoko ce-
niona i darzona wielkim zaufaniem przez Społeczeństwo dzięki 
wielkiemu wysiłkowi i poświeceniu Osób wykonujących tak ważny 
zawód.

W tym szczególnym dniu w imieniu środowiska Diagnostów 
Laboratoryjnych pragnę serdecznie podziękować za Państwa 
współpracę w rozwiązywaniu problemów służby zdrowia w celu 
lepszej opieki nad pacjentem oraz współdziałanie w walce o godne 
warunki pracy i płacy dla zawodów medycznych.

Życząc realizacji dalszych planów samorządowych w ugrunto-
waniu pozycji zawodów zaufania publicznego oraz umożliwieniu 
pełnej realizacji misji zawodów medycznych Salus aegroti suprema 
lex pozostaje z wyrazami szacunku i uznania.

dr n. med. Elżbieta Puacz  
Prezes Krajowej Rady  

Diagnostów Laboratoryjnych

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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Marszałek i Zarząd  
Województwa Podlaskiego

Białystok, 30 września 2016 r.

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Proszę przyjąć gratulacje z okazji 25-lecia Samorządu Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych. 

Utworzenie Samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
zapoczątkowało działalność Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku celem reprezentowania osób wykonujących 
zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawowania pieczy nad na-
leżytym ich wykonywaniem. 

Zadaniem nadrzędnym Samorządu jest stanie na straży wy-
sokich standardów dotyczących kwalifikacji zawodowych, etyki 
zawodowej i jakości świadczeń zdrowotnych. 

Dzisiejsza uroczystość to okazja do wyrażenia szczerego uzna-
nia dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej, 
które zajmują szczególne miejsce wśród zawodów zaufania pub-
licznego. 

Pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia kolejnych lat peł-
nych satysfakcji i zadowolenia, zarówno w życiu osobistym, jak 
i zawodowym.

 Członek Zarządu  Marszałek  
 Województwa Podlaskiego  Województwa Podlaskiego 
 Bogdan Dyjuk  Jerzy Leszczyński

Gratulacje - XXV-lecie Samorządu
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01.09.2016 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.

02.09.2016 Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Bia-
łymstoku - uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP 
Alina Jurczuk.

07.09.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

07.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej 
i Pomocy Społecznej.

08.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specja
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznopo
łożniczego - finansowane przez Ministerstwo Zdrowia 
organizowane przez OIPiP w Białymstoku.

09.09.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku.
Podjęto uchwały w sprawach:
1. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-

czą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 4 pielęgniarki,
•	 zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 3 pielęgniarki,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka;
2. Związanych z niewykonywaniem zawodu łącznie przez 

okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
•	 skierowania na przeszkolenia: 2 pielęgniarki;

3. Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp-
lomowe - wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe:

Kalendarium OIPiP
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•	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regional-
ny w Siedlcach - kurs specjalistyczny  Resuscytacja 
krą że niowooddechowa program dla pielęgniarek i po
łożnych,

•	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regional-
ny w Siedlcach - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pie
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
program dla pielęgniarek,

•	Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. - 
kurs specjalistyczny  Leczenie ran dla pielęgniarek;

4.  Wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału 
w  pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez: 
•	Centrum Edukacji EkspERt Małgorzata Piotrowska,
•	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 
•	Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. 

w Białymstoku, 
•	Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. prof. Edwar-

da Szczepanika w Suwałkach, 
•	Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki 

i Nammous s.j. w Białymstoku.

12.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego.

12.09.2016 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.

12, 19 i 20.09.2016 Szkolenie przeprowadzone w UDSK w Bia-
łymstoku przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki 
i położnej. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i po
łożnej w sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 334 
uczestników.

13.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

13.09.2016 Obchody XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Po-
łożnych organizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek 

Kalendarium OIPiP



48

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

i Położnych - uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska i Sekretarz Beata Janina Olejnik.

14-15.09.2016 IV posiedzenie NRPIP - uczestniczyły Przewod-
nicząca ORPiP Cecylia Dolińska i Sekretarz Beata Janina 
Olejnik.

14.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

14.09.2016 Posiedzenie Organu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

16.09.2016 XIII Kongres Pielęgniarek Polskich w Warszawie 
organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
- uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska 
i Sekretarz Beata Janina Olejnik.

19.09.2016 Kontrola kompleksowa działalności OIPiP w Białym-
stoku w zakresie finansów i w sprawach gospodarczych za 
okres II kwartału 2016 roku.

20.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.

21.09.2016 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Podjęto uchwałę w sprawawie:
- zmiany uchwały nr 12/VII z dnia 9 grudnia 2015 r. Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
w  sprawie zatwierdzenia planu pracy i  harmonogram 
posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
i Prezydium na okres VII kadencji.

21.09.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku.

Podjęto uchwały w sprawach:
1. Udzielenia pomocy materialnej członkom samorządu:
•	udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - dofi-

nansowanie otrzymała 1 osoba,
•	udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-

cowego - dofinansowanie otrzymała 2 osoby;

Kalendarium OIPiP
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2. Rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez 
OIPiPw Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 2 pielęgniarki,
•	wpisu do rejestru: 2 pielęgniarki,
•	 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru okręgowej izby: 15 pielęgniarek, 1 pielęgniarz, 
5 położnych;

3. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka;
4. Związanych z niewykonywaniem zawodu łącznie przez 

okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
•	 zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarz, 1 pielęgniarka;

5. Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp-
lomowe - zmiany wpisu do rejes tru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe:
•	Centrum Edukacji EkspERt Małgorzata Piotrowska ul. 

Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - kursu specjalis
tycznego  Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

•	Centrum Edukacji EkspERt Małgorzata Piotrowska ul. 
Przejazd 2A lok. 1, 15-430 Białystok - kursu specjalis
tycznego  Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i po
łożnych;

6. Dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych przez członków OIPiP w Bia-
łymstoku:
•	dofinansowanie otrzymało 8 osób;

7. Wytypowania przedstawicieli OIPiP w Białymstoku do 
udziału w komisjach konkursowych:
•	na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Samodziel-

nym Publicznym ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Białymstoku,

•	 stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych i Gastroenterologii w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Białymstoku;

Kalendarium OIPiP



50

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

8.  Wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału 
w  pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez:
•	Vital-mED Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku, 
•	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

9. Bieżącej działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku:
•	 skierowania na konferencję członka Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

21.09.2016 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce 
i 1 pielęgniarzowi.

21.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

21.09.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyj-
nego.

21.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambulato-
ryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń.

21.09.2016 Postępowanie konkursowe w UDSK w Białymstoku 
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych: Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Dziecięcej oraz Kliniki Pediatrii, Gastroen-
terologii i Alergologii Dziecięcej - oba zakończone wyłonie-
niem kandydatek - przewodniczyła Cecylia Dolińska.

Paniom mgr Iwonie Łapińskiej i dr n. o zdr. Urszuli 
Chrzanowskiej serdecznie gratulujemy!

22.09.2016 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

23.09.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku - 
uczestniczyła Dorota Rojsza.

23.09.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego 
organizowany przez USK w Białymstoku - uczestniczyła 
Jolanta Bućko.
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24.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne w ramach szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internis
tycznego dla pielęgniarek dofinansowanego ze środków 
Ministra Zdrowia organizowanego przez Vital-mED Sp. 
z o.o. z siedzibą w Przeworsku - uczestniczyła Barbara 
Ołtarzewska.

24.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne w ramach szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
dla pielęgniarek dofinansowanego ze środków Ministra 
Zdrowia organizowanego przez Vital-mED Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Przeworsku - uczestniczyła Anna Kosior.

25.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne w ramach szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
dla pielęgniarek dofinansowanego ze środków Ministra 
Zdrowia organizowanego przez Vital-mED Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Przeworsku - uczestniczyła Celina Rutkowska.

27.09.2016 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalis-
tycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

29.09.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowooddechowej organizowany przez 
USK w Białymstoku - uczestniczyła Bożena Kostro.

30.09.2016 Posiedzenie pełnomocników Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku

30.09.2016 Uroczyste obchody XXV-lecia Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku orga-
nizowane przez OIPiP w Białymstoku - udział wzięło 221 
członków samorządu.

02.10.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowooddechowej organizowany przez 
pOmR Wojewódzki i NammOus Sp.j.– uczestniczyła Elżbieta 
Sienkiewicz.

6-7.10.2016 Szkolenie  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
organizowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położ-
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nych w Warszawie - uczestniczyły Beata Bonifatiuk i Anna 
Sokół.

07.10.2016 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

11.10.2016 XIV Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

11.10.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

11.10.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarskiej Opieki Dłu-
goterminowej Domowej.

12.10.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku.
Podjęto uchwały w sprawach:
1. Udzielenia pomocy materialnej członkom samorządu - 

udzielenia zapomóg w przypadkach losowych:
•	dofinansowanie otrzymała 3 osoby;

2. Dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych przez członków OIPiP w Bia-
łymstoku:
•	dofinansowanie otrzymały 23 osoby;

3. Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp-
lomowe - wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe:
•	Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki 

i Nammous Sp.j. - kurs specjalistyczny  Resuscytacja 
oddechowokrążeniowa noworodka dla położnych,

•	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych EDukacja Sp.c. Ewa Baranowska Anna Barbara 
Maszkowska - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęg
niarstwa operacyjnego dla pielęgniarek,

•	Centrum Edukacji EkspERt Małgorzata Piotrowska - 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ane
stezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii dla położnych;

Kalendarium OIPiP



53

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

4. Rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez 
OIPiP w Białymstoku:
•	 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru okręgowej izby: 5 pielęgniarek, 1 pielęgniarz, 
1 położna,

•	wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 3 pie-
lęgniarki;

5. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka,
•	wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 1 pielęgniarka;
6.  Wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału 

w  pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez:
•	Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzki 

i Nammous Sp.j. w Białymstoku;
7. Związanych z niewykonywaniem zawodu łącznie przez 

okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
•	 zaliczenia przeszkolenia: 1 pielęgniarka,
•	 skierowania na przeszkolenie: 1 pielęgniarka;

8. Bieżącej działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku:
•	 zorganizowania spotkania pielęgniarek i położnych 

emerytek w OIPiP w Białymstoku.

12.10.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

12.10.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

12.10.2016 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat - zaliczono przeszkolenie 1 pielęgniarce.

13.10.2016 Posiedzenie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 
w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ce-
cylia Dolińska.
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19.10.2016 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP w Warszawie - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

19.10.2016 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny  Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego organizo-
wany przez OIPiP w Białymstoku.

20.10.2016 Szkolenie przeprowadzone w SPP ZOZ w Choroszczy 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki 
i położnej. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i po
łożnej w sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 133 
uczestników.

21.10.2016 Spotkanie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w OIPiP w Białymstoku.

21.10.2016 IX Konferencja warsztatowa Narzędzia i techniki pracy 
w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo - uczestniczyły: 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska, Sekretarz Beata 
Janina Olejnik, Dorota Rojsza, Katarzyna Snarska, Joanna 
Witoszko.

25.10.2016 Szkolenie księgowych OIPIP organizowane przez 
NIPiP w Warszawie - uczestniczyła księgowa OIPiP w Bia-
łymstoku Mariola Bogdan.

26.10.2016 Posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

27.10.2016 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarki w Ja-
nowie.

28.10.2016 Postępowanie konkursowe w SP ZOZ WSZ im. 
J. Śniadeckiego w Białymstoku na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych: Oddziały - Chorób Oczu, Urologii Onkolo-
gicznej i Ogólnej, Otolaryngologii - wszystkie zakończone 
wyłonieniem kandydatek - przewodniczyła Małgorzata 
Michalewicz.
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Paniom mgr Barbarze Suprunik, mgr Barbarze Włodars-
kiej oraz mgr Annie German serdecznie gratulujemy!

02.11.2016 Kontrola kompleksowa działalności OIPiP w Białyms-
toku w zakresie finansów i w sprawach gospodarczych za 
III kwartał 2016 r.

06.11.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacji krążeniowooddechowej organizowany przez 
POMR Wojewódzki i Nammous Sp.j.– uczestniczyła Elż-
bieta Sienkiewicz

08.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

09.11.2016 Posiedzenie Prezydium OIPiP w Białymstoku.
Podjęto uchwały w sprawach:
1. Udzielenia pomocy materialnej członkom samorządu - 

udzielenia zapomóg w przypadkach losowych:
•	dofinansowanie otrzymała 3 osoby;

2. Dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych przez członków OIPiP w Bia-
łymstoku:
•	dofinansowanie otrzymało 35 osób;

3. Rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez 
OIPiP w Białymstoku:
•	wykreślenia z rejestru: 3 pielęgniarki,
•	wpisania do rejestru: 3 pielęgniarki,
•	 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru okręgowej izby: 2 pielęgniarki, 2 pielęgniarzy;
4. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
•	wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 12 pielęgniarek, 1 pielęgniarz,
•	 zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 1 pielęgniarka, 1 pielęgniarz;
5. Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp-

lomowe - zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe:
•	Agencję Usług Oświatowych OmNibus Sp. z o.o. ul. Koś-

ciuszki 1, 57-300 Kłodzko;
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6. Bieżącej działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku: 
•	ustalenia priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, któ-

re powinny być przedmiotem przetargu na prowadze-
nie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położ-
nych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 
2017 w województwie podlaskim,

•	 zorganizowania warsztatów nt. Cewnikowanie męż
czyzn oraz pokrycie kosztów wykładowcy,

•	prenumeraty czasopism na rok 2017,
•	 zorganizowania warsztatów szkoleniowych nt. Teore

tyczne i praktyczne aspekty współpracy z osobą niewi
domą oraz pokrycie kosztów wykładowcy,

•	powołania kierowników kursów, komisji kwalifikacyj-
nych i egzaminacyjnych kształcenia podyplomowego 
organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku.

09.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

09.11.2016 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku- uczestniczyła Irena Husar.

09.11.2016 Spotkanie integracyjne emerytowanych pielęgniarek 
i położnych w siedzibie okręgowej izby.

15.11.2016 Szkolenie przeprowadzone w SPP ZOZ w Choroszczy 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki 
i położnej. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i po
łożnej w sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 139 
uczestników

17.11.2016 Warsztaty szkoleniowe nt. Teoretyczne i praktyczne 
aspekty współpracy z osobą niewidomą organizowane 
w OIPiP w Białymstoku - udział wzięło 17 uczestników.

17.11.2016 Wizytacja Indywidualnej Praktyki Pielęgniarki w Bia-
łymstoku, ul. Krakowska 5.
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18.11.2016 Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, XXV-lecie Sa-
morządu Aptekarskiego - uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP Cecylia Dolińska.

22.11.2016 Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Zapew-
nienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku - uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska jako interesariusz 
zewnętrzny.

22.11.2016 Spotkanie w POW NFZ - uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP Cecylia Dolińska.

23.11.2016 Szkolenie przeprowadzone w SP ZOZ w Łapach przez 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych 
z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej. Odpo
wiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej w sytuacji 
popełnienia błędu - udział wzięło 50 uczestników

23.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

24.11.2016 Egzamin wstępny na kurs specjalistyczny Leczenie 
ran dla pielęgniarek organizowany przez OIPiP w Bia-
łymstoku.

24.11.2016 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdro-
wiu UM w Białymstoku połączone z czepkowaniem studen-
tów II roku pielęgniarstwa i położnictwa oraz wręczeniem 
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

28.11.2016 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
pElaRgOs nt. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem pa
liatywnym - uczestniczyło 47 członków samorządu.

29.11.2016 Obrona doktoratu pielęgniarki Ewy Perkowskiej - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

29.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Etyki.

29.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece 
Stacjonarnej.
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29.11.2016 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

29.11.2016 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji.
29.11.2016 Szkolenie przeprowadzone w RCKiK w Białymstoku 

przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Agatę Panas nt. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki 
i położnej. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i po
łożnej w sytuacji popełnienia błędu - udział wzięło 19 
uczestników.

30.11.2016 Postępowanie konkursowe w BCO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Białymstoku na stanowisko Ordynatora 
Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z Podod-
działem Chemioterapii Dziennej zakończone wyłonieniem 
kandydata - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia 
Dolińska.

30.11.2016 Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resu
scytacja krążeniowooddechowa w SPZOZ Siemiatycze 
organizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
w Siedlcach – uczestniczyła mgr Agnieszka Kryszpiniuk.
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Sprostowanie ZG PTP

S  
prostowanie ZG PTP

Białystok, dnia 20 października 2016 r.
Okręgowa Izba 
Pięlęgniarek i Położnych 
w Białymstoku 
ORPiP/XIX/128/2016

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Zarząd Główny 
ul. Schroegera 82/126,  
01-828 Warszawa 
reprezentowane przez: 
adwokata Wojciecha Cielichowskiego 
adres do doręczeń: 
CSP Cielichowscy Służewska-Woźnicka 
sp. p. Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych 
ul. Zakręt 26/2, 60-351 Poznań

Dotyczy: publikacji zamieszczonej w Biuletynie nr 97/2016  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wezwanie zawarte w piśmie z dnia 
5 października 2016 r.,  doręczone w dniu 10 października 2016 r. 
w imieniu Okręgowe j Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
wyrażam swoje ubolewanie i przepraszam za zaistniałą sytuację 
związaną z ww. publikacją.

Jednocześnie informuję, iż oczekiwane przez Państwa sprosto-
wanie i przeprosiny, o treści:

„Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
w związku z publikacją zawartą w biuletynie 97/2016 do-
tyczącą standardów postępowania i procedur medycznych 
z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w ho-
spicjach domowych dla dzieci, przeprasza za przypisanie ich 
autorstwa Polskiemu Towarzystwu Pediatrycznemu oraz za 
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posłużenie się w publikacji nazwą Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego, jako podmiotu, który miał opracować oraz 
przygotować opublikowane standardy” 

zostaną zamieszczone w najbliższym numerze biuletynu, który 
ukaże się w styczniu 2017 r. bowiem zamieszczenie ich w bieżącym 
numerze biuletynu 99/2016 nie było możliwe, ponieważ Państwa 
pismo otrzymaliśmy po dacie ukazania się tej publikacji, przy czym 
naprawiliśmy w niej swój błąd zamieszczając standardy pediatrycz-
nej opieki paliatywnej rekomendowane przez Państwa.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  
dr n. med. Cecylia Dolińska

Sprostowanie ZG PTP
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Informacje PTP

K  
ongres Pielęgniarek Polskich

Relacja  
z XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich  

Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj

W dniach 15-17.09.2016 r. odbył się XIII Kongres Pielęgniarek 
Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” orga-
nizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział 
Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Jego Magnificencja 
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy oraz Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych.

W uroczystej Gali Otwarcia wzięli udział przedstawiciele naj-
ważniejszych organizacji pielęgniarskich w Polsce i za granicą, 
w tym: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowane przez 
Prezes Zarządu Głównego Grażynę Wójcik oraz Członków Za-
rządu Głównego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych re-
prezentowana przez Prezes Zofię Małas, Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowany przez 
Przewodniczącą Lucynę Dargiewicz oraz Europejska Federacja 
Stowarzyszeń Pielęgniarskich (EFN) z Dyrektorem Zarządzają-
cym Paulem De Raeve.

Galę Otwarcia zaszczycił również Minister Zdrowia dr n. med. 
Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Ministerstwie Zdrowia dr n. o zdr. Beata Cholewka 
i Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Mi-
nisterstwie Zdrowia Katarzyna Chmielewska. Władze Urzędu 
Marszałkowskiego reprezentował zastępca dyrektora w Depar-
tamencie Zdrowia i Polityki Społecznej - Janusz Sobolewski, 
natomiast w imieniu Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
wystąpił Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Dariusz Hajdu-
kiewicz.

Obecni również byli konsultanci krajowi różnych dziedzin, 
przedstawiciele władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 



62

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

oraz reprezentanci kilkunastu Pielęgniarskich Stowarzyszeń 
Specjalistycznych.

W uroczystej Gali Otwarcia Kongresu udział wzięli przedsta-
wiciele władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
znamienici goście z kraju i z zagranicy: Jego Magnificencję Rek-
tora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowała 
prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Dydak-
tyczno-Wychowawczych, władze Wydziału Nauki o Zdrowiu 
- Prodziekan Oddziału Pielęgniarstwa dr hab. n. med. Bożena 
Czarkowska-Pączek, natomiast władze administracyjne uczelni 
Pani Kanclerz - Małgorzata Rejnik.

Podczas Sesji inauguracyjnej wystąpienia zaprezentowali 
również goście z zagranicy m.in.: Laura Serrant z Uniwersy-
tetu Sheffield Hallam z Anglii, Chanell Carcallas-Concepcion 
z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego dla Pielęgniarek i Po-
łożnych w Pekinie, Linda Yoder z Uniwersytetu Stanu Teksas 
w Austin oraz Stephen Wanless z Uniwersytetu Birmingham 
w  Wielkiej Brytanii.

W programie Kongresu znalazły się doniesienia naukowe 
z wiodących ośrodków naukowych w kraju i za graniczą, przeg-
ląd najnowszych wyników badań w pielęgniarstwie oraz reko-
mendacje dotyczące standardów praktyki i zarządzania opieką 
pielęgniarską. W ciągu trzech dni Kongresu Pielęgniarek Pol-
skich zaprezentowano ponad 160 prac podczas różnych sesji oraz 
odbyło się 19 warsztatów. Przygotowany przez Komitet Naukowy 
Program Kongresu był odpowiedzią na zainteresowania naukowe 
i zawodowe pielęgniarek oraz umożliwił wymianę myśli i zaini-
cjował nowe obszary współpracy.

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa 
zaczyna się dzisiaj” zakończył się rozstrzygnięciem IV edycji 
Konkursu Filmowego na Najlepszy Film Promujący Zawód 
Pielęgniarki w Polsce. I miejsce przyznane zostało zespołowi 
z Tarnowa za film pt. „Męska strona pielęgniarstwa”.

Uroczystego zamknięcia Kongresu dokonali Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego dr Zofia Sienkiewicz oraz Dziekan 
Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. dr hab. n. Piotr Małkowski.

Informacje PTP
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K  
onkurs „Pielęgniarka roku”

XII Ogólnopolski Konkurs  
Pielęgniarka/Pielęgniarz  roku 2016

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapra-
szają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w XII Ogólnopolskim 
Konkursie „Pielęgniarka/Pielęgniarz  Roku 2016”

Harmonogram Konkursu PR 2016 :

1. Ogłoszenie Konkursu i przedstawienie regulaminu  
- 18 listopada 2016 r.

2. Zgłoszenia kandydatów - do 19 grudnia 2016 r.
3. Zatwierdzenie list uczestników do II etapu Konkursu 

 - 3 stycznia 2017 r.
4. II etap- eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP 

- 13 stycznia 2017 r. godz. 12:00
5. III etap - ocena finalistów  

- w okresie  pomiędzy 13-24 marca 2017 r. 

Nowość !

Harmonogramy - Konkursu dla Studentów i Konkursu dla 
Podmiotów Leczniczych - zostaną ogłoszone odrębnymi komu-
nikatami w grudniu 2016.

Informacje PTP
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K  
onkurs „Pielęgniarka roku”

XII Ogólnopolski Konkurs  
Pielęgniarka/Pielęgniarz  roku 2016 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego serdecznie zapraszam pielęgniarki i pielęgniarzy do 
udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie 

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016
Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy spra-

wujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem, w tym także dla 
kadry zatrudnionej na stanowiskach pielęgniarskich (bez stano-
wisk przełożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki oraz z-cy 
dyrektora ds. pielęgniarstwa). 

Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych, innych 
członków zespołu lub zgłaszają się sami. 

Eliminacje w Oddziale Wojewódzkim, odbędą się 13 stycznia 
2017 r. godz. 1200 w siedzibie OIOiP w Białymstoku. Etap ten 
polega na przeprowadzeniu testu z zakresu ogólnej wiedzy zawo-
dowej, rozwoju zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. 

Do III etapu Konkursu (eliminacje krajowe) przechodzi osoba 
z największą liczbą uzyskanych punktów w eliminacjach woje-
wódzkich. III etap (marzec 2017) obejmie ocenę indywidualnie 
przygotowanych przez uczestników prezentacji, zaproponowa-
nego przez ZG PTP tematu. Wyniki III etapu ogłoszone będą 
na uroczystej Gali Finałowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
odznakę Pielęgniarki/ Pielęgniarza Roku, natomiast zdobywca 
pierwszego miejsca - puchar przechodni „Pielęgniarka Roku”, 
ufundowany przez ZG PTP.

Zwracam się z ogromną prośbą do kierowniczej kadry pie-
lęgniarskiej naszego województwa o zachęcanie pielęgniarek/
pielęgniarzy do udziału w Konkursie i godne reprezentowanie 
naszego regionu. Konkurs pozwoli na wyłonienie pielęgniarek li-
derów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym, 
zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. 

Informacje PTP
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Jest to jednocześnie droga do budowania nowego wizerunku 
pielęgniarki oraz kultywowanie tradycji zawodowych.

Informacje dotyczące Konkursu zamieszczane są na stronie 
internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:

www.ptp.na1.pl. 

Możliwy jest też kontakt w sprawie Konkursu z Przewodni-
czącymi Kół PTP Oddziału Białystok, bądź Przewodniczącą ZO 
PTP. 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika należy przesłać 
w  terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.  na adres: 

Przewodnicząca ZO PTP dr Matylda Sierakowska 
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej  

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
15-096 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a 

bądź scan Karty Zgłoszenia Uczestnika na adres mailowy:
matyldasierakowska@gmail.com.

Przewodncząca  
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku  

Matylda Sierakowska

Informacje PTP
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K  
onkurs „Pielęgniarka roku”

Regulamin Ogólny  
Ogólnopolskiego Konkursu  

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016

1. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem w tym 
także dla kadry zatrudnionej na stanowiskach pielęgniars-
kich związanych z organizacją opieki nad pacjentem.*

2. Do Konkursu mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze 
zatrudnieni lub wykonujący zawód w publicznych i niepub-
licznych podmiotach leczniczych działających na terenie 
całego kraju.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby biorące udział w pop-
rzednich edycjach ale nie będące laureatami 1. miejsca na 
poziomie II etapu.**

4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych, in-
nych członków zespołu lub zgłaszają się sami. Wypełnioną 
Kartę Zgłoszenia Uczestnika, należy przesłać do Oddziału 
Wojewódzkiego PTP, adres znajduje się na stronie: www.
ptp.na1.pl , w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.

5. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do dnia 22 grud-
nia 2016 roku przesyłają do Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników 
II etapu.

6. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich polegają na prze-
prowadzeniu testu z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, 
rozwoju zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego

7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za za-
pewnienie odpowiednich warunków do przeprowadze-
nia eliminacji II etapu konkursu, a także do wyłonienia 
trzech członków Komisji Konkursowej II etapu, w tym 
Przewodniczącego.

8. Komisja Konkursowa w dniu eliminacji, otrzymuje zalako-

Informacje PTP
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waną kopertę z wydrukowanymi testami wraz z kluczem 
do ich sprawdzenia oraz wzór karty zastrzeżeń. Klucz do 
sprawdzenia testu znajduje się w osobnej zalakowanej ko-
percie i otwarty zastaje po zakończeniu testu.

9. W eliminacjach II etapu może uczestniczyć jako obser-
wator przedstawiciel organizatora Konkursu z ZG PTP 
lub Koła Liderów.

10. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostaje sporządzony pro-
tokół w dwóch egzemplarzach, przekazywany do Przewod-
niczącej Komisji Konkursowej.

11. Wyniki II Etapu Konkursu ogłaszane są w dniu eliminacji 
w tym także zamieszczone na stronach PTP.

12. Nie przewiduje się podawania do publicznej wiadomości 
punktacji z II etapu Konkursu, uzyskanej przez poszcze-
gólnych uczestników.

13. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą 
liczbą uzyskanych punktów w eliminacjach wojewódzkich. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 
więcej niż jedną osobę do finału Konkursu przechodzą 
wszystkie osoby, które uzyskały taką samą liczbę punk-
tów.
W przypadku, jeżeli w eliminacjach wojewódzkich w da-
nym Oddziale uczestniczy więcej niż 100 osób, do fina-
łu Konkursu przechodzą osoby które uzyskały pierwszy 
i drugi wynik punktowy w danym Oddziale.

14. Temat III etapu Konkursu oraz miejsce krajowych eli-
minacji - zostanie ogłoszony przez ZG PTP odrębnym 
Komunikatem Nr 2 do końca roku 2016.

15. Koszty związane z przejazdem, pobytem i udziałem 
uczestników w eliminacjach krajowych pokrywają Od-
działy Wojewódzkie PTP, firmy partnerskie lub zakłady 
pracy.

16. Eliminacje krajowe - III etap Konkursu, obejmują ocenę 
indywidualnie przygotowanych przez uczestników pre-
zentacji tematu ogłoszonego jako temat III etapu w danym 
roku, przed Główną Komisja Konkursową powoływaną 
przez Zarząd Główny PTP.

17. Z przebiegu III etapu Główna Komisja Konkursowa spo-

Informacje PTP
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rządza protokół w dwóch egzemplarzach i przekazuje do 
Zarządu Głównego PTP Konkursu.

18. Wyniki III etapu Konkursu ogłasza Przewodniczący 
Głównej Komisji Konkursowej na uroczystej Gali Fina-
łowej.

19. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują odznakę Pie lęg-
niarki/ Pielęgniarza Roku, natomiast zdobywca pierwsze-
go miejsca - otrzymuje puchar przechodni „Pielęgniarka 
Roku”, ufundowany przez ZG PTP.

20. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na 
stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego: www.ptp.na1.pl.

21. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Komisji wraz 
z terminarzem i kosztorysem stanowią załączniki do Re-
gulaminu Ogólnego Konkursu Pielęgniarka Roku.

22. Szczegółowy regulamin organizacji i oceny uczestników 
III etapu będzie ogłoszony jako załącznik do Komunikatu 
Nr 2.

Odwołania szczegółowe:

*w tym dla kadry zarządzającej ale bez stanowisk prze-
łożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki oraz z-cy 
dyrektora ds. pielęgniarstwa.

** laureaci 1-ego miejsca na poziomie II etapu mogą po-
nownie przystąpić do konkursu po upływie 3 kolejnych 
edycji konkursu.

*** w przypadku potwierdzonej informacji, że przesyłka 
z testami i kluczem, nie została dostarczona, dopusz-
cza się wydruk testów otrzymanych drogą elektronicz-
ną i opat rzonych pieczęcią Oddziału PTP, oraz wydruk 
klucza sprawdzającego test, ale dopiero po zakończeniu 
testu. Decyzje w wyżej wymienionej sprawie podejmuje 
Przewodnicząca/y Komitetu Organizacyjnego na wnio-
sek Przewodniczącej Komisji Konkursowej II etapu da-
nego oddziału.

Warszawa 17 listopada 2016

Informacje PTP
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K  
onkurs „Pielęgniarka roku”

Karta Zgłoszenia Uczestnika  
XII Ogólnopolskiego Konkursu 

„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016”

1. Imię i nazwisko  ...........................................................................
2. Data urodzenia  ...........................................................................
3. Adres zamieszkania  ....................................................................
4. Telefony kontaktowe  ...................................................................
5. Adres e-mail  ................................................................................
6. Miejsce pracy  ...............................................................................
7. Stanowisko  ...................................................................................
8. Staż pracy w zawodzie  ................................................................
9. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

Oddział  .........................................................................................  
Tak* od kiedy  ....................................................................... Nie*

10. Działalność na rzecz pielęgniarstwa (przynależność do to-
warzystw naukowych, sekcji zawodowych, czynne uczestnic-
two w konferencjach naukowych, itp.) z wyłączeniem obliga-
toryjnej przynależności do samorządu pielęgniarskiego:  
Tak* jaka  ............................................................................... Nie*

11. Zajęcie 1-ego miejsca - Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku na poziomie II etapu: Tak* jeśli tak - podaj rok w któ-
rym odbywał się konkurs   ...................................................Nie*

   * odpowiedź zaznacz krzyżykiem
     podpis i pieczęć przełożonego  czytelny podpis kandydata

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na 

gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatorów konkursu pod nazwą „Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku 2016” i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 
29 sierpnia. r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

czytelny podpis kandydata

Informacje PTP
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Kształcenie przeddyplomowe

K  
ształcenie przeddyplomowe

Pielęgniarki  
przeciwne zmianom w kształceniu

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęg-
niarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie-
lęgniarek i Położnych w stanowisku przyjętym 18 października 
2016 wyraża stanowczy sprzeciw w związku z planowanymi przez 
Ministra Zdrowia projektem zmian w kształceniu przeddyplo-
mowym pielęgniarek.

 Pielęgniarki określają proponowane zmiany jako powrót do 
koncepcji kształcenia z okresu powojennego, czyli przewrócenie 
modelu zawodu pielęgniarki jako pomocniczego, a nie samodziel-
nej profesji medycznej, funkcjonującej zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi.

„Nie wyrażamy zgody na stosowanie przemocy politycz
nej w  odniesieniu do jednej z kluczowych grup zawodowych 
w ochronie zdrowia, czyli ponad trzystutysięcznego środowiska 
pielęgniarek i położnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa 
pacjentów, jakie planowane zmiany mogą spowodować” - czy-
tamy w stanowisku.

Pielęgniarki przypominają, że przekazały już ministerstwu 
wspólne stanowisko, w którym krytycznie oceniły planowane 
zmiany. Tymczasem Minister Zdrowia 3 października 2016 roku 
przekazał projekt zmian w systemie kształcenia pielęgniarek do 
Ministra Edukacji. 

„Projekt ten nie  był przygotowany w porozumieniu z główny
mi adresatami tych zmian, czyli pielęgniarkami” - podkreślają 
organizacje.

Pielęgniarki przypominają, że współczesne pielęgniarstwo to 
samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetenc-
ji i szczegółowo uregulowanym systemie kształcenia, a jednocześ-
nie zawód zaufania publicznego, mający kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa Polaków.
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 „Tytuł zawodowy pielęgniarki jest prawnie chroniony i nie 
może być utożsamiany z grupą zawodową personelu przygoto
wanego do zadań pomocniczych w systemie ochrony zdrowia, 
czy opieki społecznej. Byłby to powrót do definicji zawodu z lat 
50. i 70. ubiegłego wieku” - czytamy w stanowisku.

Pielęgniarki przypominają też, że istnieje związek między 
poziomem wykształcenia pielęgniarek a bezpieczeństwem pac-
jentów, gdyż „każdy dziesięcioprocentowy wzrost zatrudnienia 
pielęgniarek z tytułem licencjata w oddziale szpitalnym powoduje 
obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożą
danych o 7 procent”.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby oprócz studiów 
licencjackich i magisterskich uruchomiona została ścieżka kształ-
cenia w zawodzie pielęgniarki w dwustopniowej szkole branżo-
wej. Nauka kończyłaby się egzaminami: maturalnym i dyplo-
mowym.

Źródło: www.nipip.pl

Kształcenie przeddyplomowe
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Kształcenie przeddyplomowe

S  
tanowisko PTP

Stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych   
i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie 

propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia 
zamian systemowych w obszarze kształcenia 

przeddyplomowego pielęgniarek

Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z planowanym przez 
Ministra Zdrowia projektem zmian w kształceniu przeddyplo-
mowym pielęgniarek polegającym na powrocie do koncepcji 
kształcenia z okresu powojennego, czyli przywróceniu mode-
lu zawodu pielęgniarki jako pomocniczego, a nie samodzielnej 
profesji medycznej, funkcjonującej zgodnie ze standardami mię-
dzynarodowymi. 

Nie wyrażamy zgody na stosowanie przemocy politycznej w od-
niesieniu do jednej z kluczowych grup zawodowych w ochronie 
zdrowia, tj. ponad trzystutysięcznego środowiska pielęgniarek 
i położnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, jakie 
planowane zmiany mogą spowodować.

Uzasadnienie:

1. Organizacje pielęgniarskie, reprezentując całe środowisko 
pielęgniarek i położnych w Polsce oraz działając na rzecz 
ochrony interesów społeczeństwa, wyraziły swoje zaniepo-
kojenie i sprzeciw wobec zamierzeń rządu, które dotyczą 
zmiany systemu kształcenia przeddyplomowego w zawodzie 
pielęgniarki. Stronie rządowej przedstawiono wspólne Sta-
nowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Ogólnopolskiego Związ-
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ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 
2016 r., które zostało poparte podczas XIII Kongresu Pie-
lęgniarek Polskich w dniu 15 września 2016 r. w Warszawie 
przez pielęgniarskie towarzystwa specjalistyczne. Niestety, 
aktualne działania Ministra Zdrowia są sprzeczne z wska-
zanym Stanowiskiem.

2. Przedstawiony przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 
3 października 2016 r. sygn. PRL.022.1281.2016.AK projekt 
zmian w systemie kształcenia przeddyplomowego pielęg-
niarek, przekazany do Ministra Edukacji wraz z projektem 
zmian ustawowych, nie był przygotowywany w porozumie-
niu z głównymi adresatami tych zmian, czyli pielęgniarkami. 
Powstał przy pełnej wiedzy Ministra Zdrowia w zakresie 
braku zgody pielęgniarek na zmiany polegające na deprecjacji 
naszego zawodu. Działania Ministra Zdrowia są w naszej 
ocenie formą przemocy politycznej, a nie działaniem dla 
dobra pacjentów i pielęgniarek. 

3. Nasze głębokie zaniepokojenie budzi również wykazany w 
przedłożonym przez Ministra Zdrowia projekcie brak rozu-
mienia prawa europejskiego, odnoszącego się do kształcenia 
pielęgniarek i uruchamianie działań, które stanowią jawne 
pogwałcenie obowiązujących Dyrektyw 2005/36/EC oraz 
2013/55/EU, które dotyczą wzajemnego uznawania kwali-
fikacji.

4. Współczesne pielęgniarstwo to samodzielna profesja medycz-
na o wysokim poziomie kompetencji i szczegółowo regulo-
wanym systemie kształcenia, a jednocześnie zawód zaufania 
publicznego, mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego Polaków. Tytuł zawodowy pielęgniarki jest 
prawnie chroniony i nie może być utożsamiany z grupą za-
wodową personelu przygotowanego do zadań pomocniczych 
w systemie ochrony zdrowia, czy opieki społecznej. Byłby to 
powrót do definicji zawodu z lat 50. i 70. ubiegłego wieku.

5. Wyniki badań naukowych jednoznacznie pokazują, że ist-
nieje ścisły związek między poziomem wykształcenia pielęg-
niarek, a bezpieczeństwem pacjentów. Edukacja pielęgniarek 
na poziomie licencjackim, zgodna z aktualnie obowiązują-

Kształcenie przeddyplomowe
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cymi regulacjami prawa unijnego, koreluje z uzyskiwanymi 
efektami świadczeń medycznych - powoduje wzrost jakości 
opieki oraz spadek liczby zdarzeń niepożądanych, takich 
jak: zakażenia, odleżyny, rehospitalizacje, wydłużony pobyt 
pacjenta w szpitalu, upadki oraz zgony pacjentów. 
Każdy 10% wzrost zatrudnienia pielęgniarek z tytułem li-
cencjata w oddziale szpitalnym powoduje obniżenie praw-
dopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych o 7% 
(Alken et al., 2014, Wójcik-Wieczorek B., 2016). 
Wyższy poziom kształcenia oraz coraz szersze kompetencje 
pielęgniarek gwarantują bezpieczeństwo pacjenta, co powin-
no być kluczowym kryterium w planowanych zmianach, któ-
re dotyczą kadr medycznych.

6. Odnosząc się do potrzeby pilnego rozwiązania niedoboru 
personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego w placówkach 
ochrony zdrowia, oczekujemy od Ministra Zdrowia zarówno 
strategii działań w zakresie wzmocnienia i promocji zawodu 
pielęgniarki w Polsce, jak i długofalowej strategii rozwoju 
zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, a nie doraźnych dzia-
łań prowadzących do eskalacji konfliktu w sektorze zdrowia 
i dalszego pogarszania bezpieczeństwa zdrowotnego oby-
wateli.

7. W imieniu środowiska pielęgniarskiego żądamy niezwłocznej 
realizacji rekomendacji zawartych w dokumencie „Zabezpie
czenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położni
cze. Rekomendacje i ich realizacja”, zaakceptowanym przez 
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 2 września 2015 
roku. Niezbędne są konstruktywne, długofalowe działania 
rządu w zakresie poprawy zabezpieczenia dostępności do 
opieki pielęgniarskiej  w naszym kraju.

 Prezes ZG PTP  Przewodnicząca OZZPiP  Prezes NRPiP 
 Grażyna Wójcik  Lucyna Dargiewicz  Zofia Małas

Kształcenie przeddyplomowe
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Kształcenie przeddyplomowe

P  
ismo do MEN

Warszawa, 20 października 2016 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-OIE.060.330.2016

Pani Anna Zalewska  
Minister Edukacji Narodowej

W imieniu organizacji reprezentujących zawody pielęgniarki 
i położnej zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o od-
rzucenie zgłoszonych przez Ministra Zdrowia propozycji zmian 
w  obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zakła-
dających uruchomienie kształcenia pielęgniarek w trzyletnich 
szkołach branżowych, które zostały złożone w trakcie prac legis-
lacyjnych do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe.

W załączeniu przesyłamy stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia 
dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształ-
cenia przeddyplomowego pielęgniarek, w którym wyrażamy naszą 
krytyczną opinię do proponowanych zmian. Należy zauważyć, iż 
poparcie głównych organizacji zrzeszających pielęgniarki i położ-
ne dla powyższego stanowiska stanowi bez wątpienia dowód na 
to, iż środowisko medyczne jest przeciwne tak szerokiej zmianie 
systemowej.

Wobec powyższego wnosimy o odrzucenie w trakcie procedo-
wania nad projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe ww. propozycji zgłoszonych przez Ministra 
Zdrowia oraz o wyznaczenie spotkania z przedstawicielami NRPiP 
w celu omówienia proponowanych zmian.

Z poważaniem
Sebastian Irzykowski  

Wiceprezes NRPiP
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Kształcenie przeddyplomowe

P  
ismo do Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, 20 października 2016 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-01E.060.329.2016

Pani Beata Szydło  
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier

W imieniu organizacji reprezentujących zawody pielęgniarki 
i położnej zwracamy się do Pani Premier z ponowną prośbą o pilną 
interwencję w związku z projektowanymi zmianami w obszarze 
kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zakładającymi uru-
chomienie kształcenia pielęgniarek w trzyletnich szkołach bran-
żowych.

W załączeniu przesyłamy stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia 
dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształ-
cenia przeddyplomowego pielęgniarek, w którym wyrażamy naszą 
krytyczną opinię do proponowanych zmian. 

Należy zauważyć, iż poparcie głównych organizacji zrzeszających 
pielęgniarki i położne dla powyższego stanowiska stanowi bez 
wątpienia dowód na to, iż środowisko medyczne jest przeciwne 
tak szerokiej zmianie systemowej.

Należy jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) jedną z kompetencji sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest opiniowanie 
i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych. 
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Procedowanie zmian systemowych w obszarze kształcenia 
pielęgniarek bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych jest naruszeniem ustawowo zagwaran-
towanych uprawnień samorządu.

Uważamy, że działania podejmowane przez Ministra Zdrowia 
prowadzą do utraty zaufania środowiska zawodowego pielęg-
niarek i położnych do rządu RP.

Wobec powyższego wnosimy o pilne spotkanie Pani Premier 
z przedstawicielami NRPiP w celu omówienia aktualnej sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem

Sebastian Irzykowski  
Wiceprezes NRPiP

Kształcenie przeddyplomowe
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Kształcenie przeddyplomowe

P  
ismo NIPiP

Warszawa, 21 października 2016 r.

Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-OIE.060.332.2016

Pani/Pan Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam zestawienie dotyczące korespondencji 

wysłanej przez NRPiP w związku ze stanowiskiem Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdro-
wia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze 
kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Ponadto przesyłam w załączeniu scany pism NRPiP skierowanych 
do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Sebastian Irzykowski 
Wiceprezes NRPiP
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Kształcenie przeddyplomowe

H  
armonogram

Stanowisko w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczą-
cej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia 
przeddyplomowego pielęgniarek, przyjęte w dniu 18 października 
2016 r. wysłano do:

1. Prezesa RM, w dniu 20 października, z pismem przewodnim 
- prośba o interwencję oraz o spotkanie.

2. Ministra Edukacji Narodowej, w dniu 20 października, 
z pis mem przewodnim o odrzucenie propozycji zgłoszonych 
przez MZ oraz spotkanie 

3. Ministra Zdrowia, w dniu 20 października, do wiadomo-
ści.

4. Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 20 października - 
z prosbą o poparcie Stanowiska.

5. KRASzPiP, w dniu 20 października - z prosbą o poparcie 
Stanowiska.

6. Klubów Parlamentarnych, w dniu 21 października z prośbą 
o poparc/ie Stanowiska i spotkanie.

7. Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, w dniu 20 
października z prośbą o poparcie Stanowiska.

8. Samorządów zaufania publicznego,  w dniu 20 października 
z prośbą o poparcie Stanowiska.

9. Konsultantów Krajowych, w dniu 21 października z prośbą 
o poparcie Stanowiska

10. Delegatów na VI KZ PiP, w dniu 20 października - do wia-
domości.

11. Członków NRPiP, w dniu 20 października - do wiadomoś-
ci.

12. Organów NIPiP, w dniu 20 października - do wiadomoś-
ci.
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Kształcenie przeddyplomowe

S  
potkanie w MZ

Notatka ze spotkania 
w Ministerstwie Zdrowia 

w dniu 24 października 2016 r.

Kształcenie przeddyplomowe - co dalej?

Na wniosek samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
w dniu 24 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło 
się spotkanie dotyczące projektu zmian w systemie kształcenia 
pielęgniarek. 

Przedstawiciele NRPiP przedstawili zagrożenia, jakie niosą ze 
sobą projektowane zmiany oraz propozycję innego sposobu roz-
wiązania problemu niedoboru kadr pielęgniarskich w systemie 
opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania Ministerstwo Zdrowia reprezentował pod-
sekretarz stanu Marek Tombarkiewicz oraz przedstawiciele 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, 
natomiast samorząd zawodowy reprezentowała prezes NRPiP 
Zofia Małas, wiceprezes NRPIP Mariola Łodzińska, sekretarz 
NRPiP Joanna Walewander oraz członek prezydium NRPiP 
Elżbieta Madajczyk.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie wspólnego Sta-
nowiska NRPiP, OPZZPiP i PTP z dnia 18 października 2016 r. 
wsprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian sys
temowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęg
niarek.

Przedstawiciele NRPiP po raz kolejny wyrazili stanowczy 
sprzeciw wobec proponowanych zmian. Strona samorządowa 
podkreśliła, że kształcenie pielęgniarek w tzw. szkołach bran
żowych:

- jest niezgodne z przepisami prawa UE w zakresie kształce-
nia w zawodzie pielęgniarki,

- stanowi zagrożenie dla pacjentów, dla polskiego pielęgniar-
stwa a w szczególności dla młodocianych uczniów szkół 
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branżowych (z uwagi na styczność z czynnikami fizyczny-
mi, biologicznymi oraz chemicznymi podczas praktycznej 
nauki zawodu).

Ponadto samorząd zawodowy zwraca uwagę, że proponowane 
zmiany spowodują:

- znaczący wzrost wydatkowania środków publicznych na 
tworzenie od podstaw nowych podmiotów i nowej bazy 
szkoleniowej,

- nieuzasadniony wzrost lat nauki w dojściu do zawodu pie-
lęgniarki (6 lat),

- brak drożności systemu,
- zbyt długi okres oczekiwania na pierwszych absolwentów 

(dopiero w 2027 roku). 

Równocześnie przedstawiciele NRPiP wnioskowali o:
- utrzymanie kształcenia przeddyplomowego na poziomie 

studiów wyższych I i II stopnia w zawodzie pielęgniarki,
- rzetelną ocenę liczby kandydatów na studia pierwszego stop-

nia na kierunku pielęgniarstwo oraz systematyczne groma-
dzenie tych danych statystycznych, co ułatwi prognozowa-
nie dopływu nowych kadr w zawodzie pielęgniarki,

- pozyskanie danych statystycznych o liczbie absolwentów 
wydziałów pielęgniarstwa z ostatnich pięciu lat i przeana-
lizowanie ilu z nich faktycznie trafiło do systemu opieki 
zdrowotnej wykonując wyuczony zawód.

- opracowanie dobrej oferty dla absolwentów wchodzących 
do zawodu (tzw. pierwsza praca).

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę, że 
niezbędny jest natychmiastowy dopływ nowych kadr, ponieważ 
już w tej chwili w wielu placówkach są wolne wakaty, a w ciągu 
najbliższych 4 lat znaczny odsetek pielęgniarek nabędzie upraw-
nienia emerytalne.

Dlatego też NRPiP wnioskowała o jak najszybsze opracowa-
nie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej programu umożliwiającego wszystkim ab-

Kształcenie przeddyplomowe



82

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

solwentom studiów pielęgniarskich podjęcie pracy w zawodzie 
w kraju.

Ponadto informujemy że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 
1400 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 
odbędzie się spotkanie Przedstawicieli NRPiP, OPZZPiP, PTP 
z Panią Minister Beatą Kempą - Szefem Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie propozycji zmian w zakresie kształcenia 
przeddyplomowego pielęgniarek.

Zofia Małas

Kształcenie przeddyplomowe
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Kształcenie przeddyplomowe

P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP-NRPiP-DS.015.408.2016.MK

Pani/Pan Przewodniczący  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

W załączeniu przesyłam do wiadomości odpowiedź Ministra 
Edukacji Narodowej skierowaną do Ministra Zdrowia, w której 
resort edukacji odmówił uwzględnienia propozycji dotyczących 
wprowadzenia trzyletniej szkoły branżowej pielęgniarskiej do 
systemu oświaty.

Ww. pismo zostało pozyskane ze strony internetowej Rządowego 
Centrum Legislacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż do chwili obecnej Ministers-
two Zdrowia nie poinformowało NRPiP o powyższej odpowiedzi 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska



84

Biuletyn nr 100/2017    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Kształcenie przeddyplomowe

P  
ismo Ministera Edukacji Narodowej 

Warszawa, 27 października 2016 r.

Minister Edukacji Narodowej
DPPI-WPPiR400.12.2016.JS

Pan Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

odnosząc się do uwag, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, w sprawie projektów: ustawy - Prawo oświatowe oraz 
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(pismo nr PRL.022.1281.2016.AK z 3 października 2016 r.), uprzejmie 
dziękuję za analizę ww. projektów i nadesłane uwagi, jednocześnie 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Uprzejmie informuję, że uwagi zgłoszone do projektu ustawy 
wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe w zakresie zmian 
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej związanych z wprowadzeniem szkoły pielęgniarskiej (trzy-
letniej branżowej szkoły I stopnia) oraz kształcenia pielęgniarek 
w trzyletniej branżowej szkole II stopnia nie mogą zostać uwzględ-
nione w tym projekcie ustawy. Wprowadzenie do systemu oświaty 
szkoły pielęgniarskiej wymaga przeprowadzenia szczegółowej 
analizy.

W związku z powyższym, nie zostaną uwzględnione uwagi zgło-
szone do projektu ustawy Prawo oświatowe dotyczące:

a) zmiany art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e polegającej na dodaniu 
trzyletniej branżowej szkoły II stopnia;
b) dodania w art. 47 ustępu 2a dotyczącego określenia, w dro-
dze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdro-
wia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty 
i wychowania, podstawy programowej oraz ramowego planu 
nauczania kształcenia w zawodzie pielęgniarki;
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c) dodania w art. 165 ustępów 5a-5b dotyczących wpisu do 
ewidencji szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pie-
lęg niarki;
d) dodania w art. 173 ustępów 3a-3b dotyczących nadawania 
uprawnień szkoły publicznej szkole prowadzącej kształcenie 
w zawodzie pielęgniarki;
e) dodania w art. 176 ustępu 1 a dotyczącego cofnięcia upraw-
nień szkoły publicznej szkole prowadzącej kształcenie w za-
wodzie pielęgniarki.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że uwzględniona została 
uwaga polegająca na dodaniu w art. 8 ustępu 10a dotyczącego 
możliwości zakładania i prowadzenia przez Ministra Zdrowia pub-
licznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawo-
dach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym 
jest minister właściwy do spraw zdrowia. Zgodnie z  roboczymi 
uzgodnieniami, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pis-
mem NS-ZM.073.46.2016 z dnia 24.10.2016 r. przekazał wkład do 
Oceny Skutków Regulacji w zakresie wpływu tej zmiany na sektor 
finansów publicznych ze wskazaniem budżetu MZ jako źródła 
finansowania.

Ponadto uwzględniona została również propozycja zmiany art. 63 
ust. 2, 7 i 8 projektu ustawy - Prawo oświatowe, zaproponowana 
w ww. piśmie polegająca na uwzględnieniu ministra właściwego 
do spraw zdrowia w określaniu wymagań, jakie będą stawiane 
osobom ubiegającym się o stanowisko dyrektora tej placówki.

Odnosząc się do uwagi zgłoszonej do art. 10 projektu ustawy 
- Prawo oświatowe, dotyczącej nałożenia na organ prowadzący 
szkołę publiczną i szkołę niepubliczną obowiązku zapewnienia 
warunków do realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, 
tj. odpowiedzialności i finansowania utworzenia, wyposażenia 
i eksploatacji szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w tym 
gabinetu lekarza i lekarza dentysty, uprzejmie informuję, że uwaga 
nie może zostać przyjęta.

Projektowany zapis w art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy utrzymuje 
obecnie funkcjonujące gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
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przedlekarskiej, zorganizowane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty znowelizowanej 
art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

W opinii Ministra Edukacji Narodowej gwarancja zabezpiecze-
nia realizacji prawa ucznia do profilaktycznej opieki zdrowotnej 
wynika z określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia 
(art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) wykazu 
świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem poziomu lub 
sposobu finansowania oraz warunków realizacji, w tym dotyczą-
cych personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej 
jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpie-
czenia tych świadczeń.

Realizacja powyższych zobowiązań opiera się na przepisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86), w którym zawarto wykaz 
świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej 
udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki 
ich realizacji.

Należy także mieć na uwadze, zgodnie z rozporządzeniem Minis-
tra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań jakim powinny podlegać pomieszczenia i urządze-
nia podmiotu wykonującemu działalność leczniczą (Dz. U. poz. 
739), że gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
w szkole działa w strukturze podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą i w opinii Ministra Edukacji Narodowej dopiero na 
podstawie powyższych przepisów zasadna staje się konieczność 
przygotowania przez szkołę gabinetu profilaktyki zdrowotnej i po-
mocy przedlekarskiej, w zakresie pozostającym w kompetencji 
organu prowadzącego.

Szkoła nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
ale na podstawie nowelizacji przepisów od 1 września 2016 r. 
zapewnia pomieszczenie do wykonywania świadczeń gwaranto-
wanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania za-
kontraktowanej przez NFZ pielęgniarki lub higienistki szkolnej, 
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w tym pomieszczenie posiadające: podstawowe meble, umywalkę, 
dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny, pojemnik z ręcznika-
mi jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, a także 
meble, podłogi i łączenia podłóg, które umożliwiają ich mycie 
oraz dezynfekcję.

Obligatoryjne zobowiązanie organów prowadzących szkoły do 
tworzenia, wyposażenia i utrzymywania gabinetu pielęgniarki 
albo higienistki szkolnej jest nałożeniem na nie nowego zadania, 
które wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych wydatków 
na jego realizację, zatem zapis taki wymaga od ustawodawcy nie 
tylko przeprowadzenia rzetelnych analiz i wyliczeń, w tym także 
w obszarze wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa, ale 
i określenia źródeł finansowania.

W związku z powyższym, proponowany zapis powinien być 
z  jednej strony uszczegółowiony o wskazanie elementów wy-
posażenia tych gabinetów, w szczególności medycznego oraz 
o wskazanie źródeł finansowania tych zadań.

Odnosząc się do zapewnienia uczniom opieki lekarza i lekarza 
dentysty - zgodnie z expose Pani Premier, w opinii Ministra Edu-
kacji Narodowej ustalenia wymaga zarówno zakres świadczeń, jak 
i sposób ich realizacji przez właściwe podmioty. 

Pielęgniarka i higienistka szkolna zapewnia dostępność do 
świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby 
uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie 
z warunkami określonymi w cz. III rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. Liczba uczniów na etat przeliczeniowy pielę-
gniarki wynosi 880-1100. W sytuacji, gdy liczba uczniów w szkole 
jest niższa niż wskazana, pielęgniarka obejmuje świadczeniami 
opieki zdrowotnej uczniów w więcej niż jednej szkole.

Odnośnie lekarza i lekarza dentysty - obecnie świadczeniobiorca 
ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, 
którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, a obowiązujące przepisy nie określają standardów opieki nad 
uczniami.

Przy szacunkowym koszcie uruchomienia i wyposażenia jednego 
gabinetu lekarskiego i dentystycznego na poziomie 200 000 zł 
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a  (szacunek z 2008 r.), wdrożenie proponowanego rozwiązania 
tylko w szkołach publicznych skutkowałoby koniecznością wydat-
kowania środków w wysokości ponad 12 miliardów złotych.

Oszacowania wymaga zatem zakres i koszt związany z utworze-
niem, wyposażeniem i utrzymaniem tych gabinetów, przy czym 
koszt ten - według propozycji Ministra Zdrowia - miałby obciążać 
publiczne i niepubliczne organy prowadzące szkoły.

Jednocześnie brak jest danych na temat możliwości efektywne-
go wykorzystania gabinetów lekarskich i dentystycznych w kon-
tekście liczby lekarzy i lekarzy dentystów, którzy podjęliby prace 
w tych gabinetach. W przypadku małych szkół gabinety te mog-
łyby być wykorzystywane w niewielkim stopniu.

Przykładowo, pielęgniarka lub higienistka szkolna obejmująca 
świadczeniem minimalną liczbę 880 uczniów w małych szkołach 
(liczących do 70 uczniów) może przeznaczyć na jedną szkołę 
proporcjonalnie ponad 1/12 etatu. Zatem mogłaby być obecna 
w szkole raz na 2,5 tygodnia. Tymczasem wg stanu na wrzesień 
2015 r, liczba szkół dla dzieci i młodzieży wynosiła 27 190, w tym 
na wsi 12 980, natomiast tzw. szkół „małych” liczących 70 uczniów 
i mniej było odpowiednio 9 098, w tym 5 181 na wsi.

W powyższej sytuacji organizacyjnej oraz demograficznej za-
sadne jest pytanie o efektywność przeznaczenia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego prowadzącą szkoły środków na obliga-
toryjne tworzenie, wyposażenie i utrzymywanie gabinetów speł-
niających warunki do realizacji profilaktycznych świadczeń zdro-
wotnych, w tym gabinetów lekarza i lekarza dentysty uwzględ-
niających lokalne potrzeby i możliwości w tym zakresie.

Wobec przedstawionych powyżej problemów i wątpliwości, 
w  szczególności kwestii dotyczących braku określenia skutków 
finansowych, wskazania źródła finansowania proponowanego 
rozwiązania oraz braku analizy efektywności wykorzystania pow-
stałych w każdej szkole gabinetów pielęgniarek lub higienistek 
szkolnych, lekarzy i dentystów - proponowany przepis jest w opinii 
Ministra Edukacji Narodowej przedwczesny.

Propozycja wprowadzenia do projektu ustawy - Prawo oświa-
towe przepisu dotyczącego zobowiązywania organów prowadzą-
cych szkoły do tworzenia, wyposażenia i utrzymywania gabinetów, 
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w tym gabinetów lekarza i lekarza dentysty wydaje się przedwcze-
sna także w kontekście etapu prac koncepcyjnych prowadzonych 
w Ministerstwie Zdrowia nad rozwiązaniami systemowymi w sto-
matologii dziecięcej.

Jednocześnie, wyrażamy nadzieję, że zapowiadana przez Minis-
tra Zdrowia zmiana organizacyjna i finansowa, dotycząca opty-
malizacji systemu opieki zdrowotnej, która zostanie opracowana 
i wdrożona we współpracy międzyresortowej, obejmie w sposób 
kompleksowy również warunki opieki zdrowotnej nad uczniami 
w środowisku nauczania i wychowania.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że uwaga dotycząca art. 68 
ust. 1 zostanie uwzględniona.

Uwaga dotycząca art. 103 ust. 1 została uwzględniona w zakresie 
zastąpienia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedle-
karskiej - nazwą gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej art. 137 ust. 1, uprzejmie 
informuję, że została ona uwzględniona. Propozycja zastąpienia 
orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę, orze-
czeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej jest zasadna.

Uwaga zgłoszona przez Ministerstwo Zdrowia dotycząca skreś-
lenia przepisu art. 142 ust. 2, a w konsekwencji tej zmiany skreś-
lenia w ust. 3 zdania drugiego, dotyczących przedłożenia przez 
kandydatów do szkół artystycznych zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia 
w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, 
wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie może 
zostać uwzględniona w proponowanym brzmieniu, w związku ze 
stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajęcia artystyczne prowadzone w szkołach artystycznych, 
w  tym np. szkołach baletowych czy szkole sztuki cyrkowej, wy-
magają posiadania przez uczniów nie tylko predyspozycji i uzdol-
nień w zakresie danej dziedziny sztuki, ale również odpowiednich 
warunków zdrowotnych, które muszą być zidentyfikowane przed 
rozpoczęciem nauki w szkole artystycznej. Wymaganie zatem za-
świadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych - zdaniem MKiDN 
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- jest niezbędnym elementem postępowania rekrutacyjnego do 
szkół artystycznych. 

Zważywszy, że resort kultury nie czuje się właściwym do oce-
ny kompetencji lekarzy poszczególnych specjalności, konieczne 
wydaje się wskazanie przez Ministerstwo Zdrowia w przedmio-
towym przepisie (art. 142 ust. 2 projektu ustawy Prawo oświato-
we) lekarza, który zgodnie z posiadanymi kompetencjami może 
potwierdzić zaświadczeniem brak przeciwwskazań zdrowotnych 
kandydata do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub 
publicznej placówce artystycznej.

Z poważaniem 
Anna Zalewska
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Kształcenie przeddyplomowe

S  
potkanie w Centrum Dialogu Społecznego 

W Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie przed-
stawicielek środowiska pielęgniarskiego z zastępcą szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, sekretarzem stanu Pawłem Szrotem 
i wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. 

Środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowały przed-
stawicielki samorządu zawodowego, związku zawodowego oraz 
PTP:

NRPiP - Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodziń-
ska, Sekretarz Joanna Walewander i Członkini Prezydium 
Elżbieta Madajczyk;

OZZPiP - Przewodnicząca Lucyna Dargiewicz i Wiceprze-
wodnicząca Longina Kaczmarska;

PTP - Beata Dobrowolska i Anna Andruszkiewicz.

Celem spotkania było przedstawienie Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów wspólnego stanowiska środowiska pielęgniarskiego, 
dotyczącego proponowanych zmian w kształceniu przeddyplo-
mowym oraz przedłożenie propozycji rozwiązań systemowych 
zwiększających zatrudnienie absolwentów studiów pielęgniar-
skich. 

Prezes NRPiP Zofia Małas przedstawiła najnowsze dane, z któ-
rych wynika, że w ostatnich trzech latach studia ukończyło 21,5 
tys. osób (dane przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego), a o prawo wykonywania zawodu wystąpiło 
zaledwie niespełna 9 tys. z nich. 

Zamiast tworzyć nową, niezgodną z wytycznymi UE, formę 
edukacji w zawodzie pielęgniarki, skupmy się na tym, w jaki 
sposób przyciągnąć i zatrzymać w zawodzie osoby, którzy już 
mogą podjąć pracę - apelowała do obecnych na spotkaniu wice-
ministrów.  Rozwiązania proponowane przez przedstawicielki 
środowiska pielęgniarskiego to: 

– wytyczenie ścieżki awansu zawodowego i uatrakcyjnienie 
wykonywania zawodu (płace i warunki pracy), 
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– opracowanie programu staż - pierwsza praca,
– wprowadzenie w życie tzw. rozporządzeń koszykowych,
– uregulowanie zasad zatrudnienia opiekunów medycznych.  

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, wiceminister Marek 
Tombarkiewicz już na wstępie spotkania zaapelował o dwa 
miesiące zwłoki.

- Pozwólcie nam działać - poprosił wiceminister. - Przez dwa 
miesiące chcemy zebrać informacje i dokonać analizy, a potem 
możemy wrócić do rozmowy.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz - zapewnił, że w tym 
czasie Ministerstwo Zdrowia nie podejmie żadnych wiążących 
decyzji dotyczących zmiany kształcenia przeddyplomowego.

Zdeklarował się także, że podejmie rozmowy z przedstawicie-
lami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii 
programu staż  pierwsza praca. 

Zastępca minister Beaty Kempy, sekretarz stanu Paweł Szrot 
zapewnił, że poinformuje o propozycjach środowiska pielęgniar-
skiego oraz o ustaleniach, jakie zapadły podczas tego spotkania, 
zarówno swoją bezpośrednią przełożoną, jak i panią Premier 
Beatę Szydło.

Ewa Sawicka  
Biuro Prasowe NIPiP
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S  
tanowisko ORPiP

Stanowisko 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku 

z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: 
propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego wprowadzenie 

zmian systemowych kształcenia pielęgniarek polegającego 
m.in. na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia 
w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów Minis-
terstwa Zdrowia mających na celu powrót do wygaszonego 
systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów 
zawodowych. 

Funkcjonujący obecnie system kształcenia pielęgniarek i po-
łożnych w Polsce został dostosowany do wymagań, jakie sta-
wia przed tym zawodem aktualny poziom opieki zdrowotnej, 
prowadzający w życie coraz bardziej zaawansowane technolo-
gie medyczne. W dobie dzisiejszych zmian i nowych procedur 
w sprawowaniu profesjonalnej opieki zdrowotnej nad pacjentami 
powrót do kształcenia w zawodzie pielęgniarki w systemie szkół 
średnich jest po prostu niczym więcej jak swoistym krokiem w 
tył, niweczącym dotychczasowe osiągnięcia rozwoju pielęgniar-
stwa w Polsce i narazi też budżet państwa na zbędne koszty, 
związane z wdrożeniem i zapewnieniem spójności tego systemu 
kształcenia.

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

dr n. med. Cecylia Dolińska
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 06 września 2016

Ministerstwo Zdrowia  
Departament Pielęgniarek i Położnych
PP-WPS.0762.14.2016

Pani dr n. med. Cecylia Dolińska 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2016 r., znak: ORPiP/
X1X/110/2016, przekazujące stanowisko Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 13 lipca 2016 r. 
w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadze-
nia zmian systemowych kształcenia pielęgniarek polegających 
m. in. na powrocie do poprzedniego systemu kształcenia w zawo-
dzie pielęgniarki w formie liceów medycznych, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

W związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i nie-
pokojącymi prognozami dotyczącymi przyszłości tego zawodu 
oraz mając na uwadze fakt, że jednym z istotnych problemów 
ochrony zdrowia w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrud-
nionych na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pac-
jentem - Ministerstwo Zdrowia w ramach prac nad nową Strategią 
Odpowiedzialnego Rozwoju planuje rozpoczęcie działań mających 
na celu zmniejszenie deficytu kadr medycznych, w szczególności 
pielęgniarek i położnych. 

W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb 
społecznych oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia 
rozważa możliwość wprowadzenia zmian systemowych w obszarze 
kształcenia zawodowego pielęgniarek. Zmiany te polegałyby na 
uruchomieniu drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki 
w formie liceów medycznych oraz ewentualnym uruchomieniu 
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kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki na poziomie śred-
nim, stanowiącego wsparcie dla pacjentów niesamodzielnych oraz 
personelu pielęgniarskiego. 

Taki system edukacji na poziomie średnim działa w niektó-
rych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślić należy, 
że kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego 
i  drugiego stopnia, będzie prowadzone równolegle, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W związku z powyższym w dniu 15 czerwca br. Minister Zdrowia 
zwrócił się z prośbą do wojewodów o analizę zapotrzebowania na 
kształcenie w zawodach: pielęgniarki i asystenta pielęgniarki w li-
ceach medycznych i medycznych szkołach zawodowych oraz ocenę 
zainteresowania prowadzeniem tego typu kształcenia w oparciu 
o istniejącą bazę medycznego średniego szkolnictwa zawodowe-
go. Na podstawie przekazanych informacji z 16 województw sfor-
mułowano następujące wnioski. W 12 województwach, w których 
przeprowadzono badanie ankietowe stwierdzono zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształceniem 
w zawodach pielęgniarki i asystenta pielęgniarki na poziomie śred-
nim (w 4 województwach nie przeprowadzono ankiety z  uwagi 
na zakończenie roku szkolnego). Województwa dysponują odpo-
wiednią bazą dydaktyczną do kształcenia w zawodach pielęgniarki 
i asystenta pielęgniarki (8 województw przekazało informację 
o szkołach zainteresowanych podjęciem kształcenia w ww. za-
wodach). Jednostki szkolące podkreślają również coraz większe 
zainteresowanie kształceniem zawodowym na poziomie średnim, 
ponieważ stworzy ono możliwość szybszego zaspakajania potrzeb 
rynku pracy.

Należy jednocześnie podkreślić, że Konsultant krajowy w dzie-
dzinie pielęgniarstwa, jest za wprowadzeniem do systemu osób 
o  niższych kwalifikacjach zawodowych np. asystentów pielęg-
niarek, które wykonywałyby czynności podstawowe i nie pielęg-
niarskie, aby zmniejszyć obciążenie pracą pielęgniarek i poprawić 
bezpieczeństwo pracy i jakość opieki. Podobne stanowisko wyraził 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 
w którego opinii zasadne jest wprowadzenie do systemu zawodu 

Kształcenie przeddyplomowe
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asystentki pielęgniarskiej, co poprawiłoby jakość opieki, zwięk-
szyło liczbę osób sprawujących opiekę nad pacjentami, wykorzy-
stany byłby potencjał i kompetencje, a koszty działalności byłyby 
zracjonalizowane.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Minis-
terstwie Zdrowia prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca 
wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie 
kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyz-
ja w  przedmiotowej sprawie. Ponadto prowadzony jest dialog 
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych 
w zakresie planowanych zmian oraz konsultacje robocze z Krajo-
wym Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodo-
wych w  celu zapewnienia zgodności proponowanego systemu 
kształcenia z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/
EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/
WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporzą-
dzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyj-
nej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (rozporządzenie w sprawie IMI).

Podsumowując, prace nad ewentualnymi zmianami w systemie 
kształcenia trwają, żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, 
a opinia przedstawicielek środowiska pielęgniarek i położnych 
zostanie wzięta pod uwagę w dalszych pracach prowadzonych 
w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu  
Pielęgniarek i Położnych  

dr n. o zdr. Beata Cholewka

Kształcenie przeddyplomowe
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Informacje NRPiP

P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych
NIPiP- NRPiP-DM.0022.85.2016

Pani/Pan  
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych

W związku z komunikatem w sprawie szkoleń z zakresu wyko-
nywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, iż należy je traktować 
wyłącznie w kategorii szkoleń wewnątrz oddziałowych lub wew-
nątrz szpitalnych. 

Wszelkie próby przekształcenia ww. szkolenia w formę kształ-
cenia podyplomowego uważamy za nieuprawnione. Naczelna 
Rada zdecydowanie sprzeciwia się próbom komercjalizacji ww. 
szkolenia.

Wykonywanie zleceń lekarskich jest unormowane zapisami 
w  ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) i nie jest nowym zdarze-
niem medycznym. Należy powyższe przepisy ustawy przypomnieć 
i utrwalić w czasie szkoleń w zespołach pielęgniarsko-lekarskich 
i położniczo-lekarskich.

W załączeniu stanowisko Prezydium NRPiP w przedmiotowej 
sprawie.

Z poważaniem 
Wiceprezes NRPiP  

Sebastian Irzykowski
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S  
tanowisko NRPiP

Stanowisko Nr 2 
Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
z dnia 1 września 2016 roku

w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania 
przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu 
leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków 
różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez 
podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizac-
ji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki 

i położne

Prezydium NRPiP, odnosząc się do cyt. powyżej Komunikatu 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. wyraża sprzeciw 
wobec wskazanego na wstępie Komunikatu, nieuzasadnionego 
dowodami, wezwania do bezwzględnego przestrzegania prawa 
przez pielęgniarki i położne. Powstaje bowiem pytanie, z jakich 
powodów nakaz ten został ograniczony do poszanowania prawa 
wyłącznie w „ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych”.

Nie negując dalszych, obszernych wywodów dotyczących analizy 
przepisów prawnych regulujących zasady wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz położnej należy stwierdzić, iż pielęgniarka oraz 
położna dysponująca aktualnym prawem wykonywania zawodu 
jest w pełni przygotowana do wykonywania tego zawodu, również 
w zakresie prawidłowej realizacji zleceń lekarskich, prowadzenia 
dokumentacji medycznej, w tym dokumentowania udzielanych 
świadczeń zdrowotnych.

W ocenie Prezydium NRPiP brak jest podstaw do formułowania 
oraz wyrażania sugestii dotyczących występowania naruszeń pra-
wa w obszarze związanym z realizacją zleceń lekarskich w stopniu 
bezpośrednio zagrażającym pacjentom, pielęgniarkom, położnym 

Informacje NRPiP
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które uzasadniałyby prowadzenie w tym obszarze masowych szko-
leń adresowanych tylko do pielęgniarek i położnych. 

W praktyce udzielanych świadczeń zdrowotnych problem 
wys tawienia pisemnego zlecenia leży po stronie lekarzy. To nie 
pielęg niarki i położne mają dbać o prawidłowe wydawanie zle-
ceń lekarskich, ale sami lekarze jako profesjonaliści winni przy-
wiązywać należytą staranność do zachowania pisemnej formy 
zlecenia.

Prezydium NRPiP dostrzegając potrzebę dbałości o bezpie-
czeństwo zdrowotne pacjenta oraz występowanie pojedynczych 
przypadków nieprawidłowości w obszarze udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, widzi zasadność realizacji szkoleń obejmujących 
szereg istotnych aspektów komunikacji pomiędzy wszystkimi 
członkami zespołu terapeutycznego, m.in. przekazywania nie-
zbędnych w procesie terapeutycznym informacji dotyczących pa-
cjenta, w  tym również prawidłowości wydawania przez lekarzy 
zleceń oraz ich wykonywania przez pielęgniarki i położne. 

Jednak realizacja przez podmioty lecznicze wytycznych wskaza-
nych w komunikacie, w sposób wybiórczy i dotyczący tylko nie-
których grup zawodowych zaangażowanych w proces udzielania 
świadczeń zdrowotnych tj. pielęgniarek i położnych jest w ocenie 
Prezydium NRPiP działaniem, którego rzeczywisty skutek będzie 
znacząco odbiegał od zakładanego efektu. 

Zdaniem Prezydium NRPiP szkolenia takie powinny obejmować 
przede wszystkim lekarzy, ewentualnie lekarzy oraz pielęgniarki 
i położne, w innym przypadku brak jest celowości ich przepro-
wadzania.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas

Informacje NRPiP
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 27.10.2016 r. 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRP1P-DM.0021.210.2016. TK 

Pani/Pan Przewodnicząca/y 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,
W związku z odpowiedzią Pani Beaty Cholewki Dyrektor De-

partamentu Pielęgniarek i Położnych na stanowisko Nr 2 Prezy-
dium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 
2016  r., dotyczące treści Komunikatu w sprawie wykonywania 
przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu le-
czenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków 
różnymi drogami wyjaśniam co następuje. Nie ukrywam, że dużym 
zaskoczeniem była odpowiedź Pani Beaty Cholewki uzasadniająca 
motywy powstania Komunikatu Ministerstwa Zdrowia. Z przykroś-
cią stwierdzam, że informacja zawarta w piśmie niestety mija się 
z prawdą ponieważ podczas spotkania z Panią Dyrektor zasugero-
wano jedynie wystąpienie do dyrektorów podmiotów leczniczych 
z pismem, które zmobilizuje pracodawców do podjęcia działań 
eliminujących postępowanie lekarzy niezgodne z obowiązującym 
prawem. Nie było akceptacji dla planowych działań w takiej formie 
jaka wyszła w postaci Komunikatu i konieczności przeszkolenia 
wyłącznie pielęgniarek i położnych, czego wyrazem było podjęte 
w tej sprawie stanowisko. Prawdą jest, że Naczelna Izba Pielęg-
niarek i Położnych zgodziła się na zamieszczenie Komunikatu na 
stronie internetowej celem jego upublicznienia aby poinformować 
jakie działania podejmuje Departament Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie realizacji przez pielęgniarki i położne ustnych zleceń 
lekarskich. Obszerna korespondencja w powyższej sprawie była 
przedmiotem obrad Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych i Konwentu Przewodniczących.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP Zofia Małas

Informacje NRPiP
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S  
potkanie w MZ

W dniu 8 listopada 2016 r. przedstawiciele NRPiP spotkali się 
z Podsekretarzem Stanu Krzysztofem Łandą, Podsekretarzem 
Stanu Markiem Tombarkiewiczem oraz Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych Beatą Cholewką z Ministerstwa Zdro-
wia. W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Stanu Paweł Szrot, 
Zastępca Szefa Kancelarii Premiera RP. NRPiP reprezentowali: 
Zofia Małas Prezes NRPiP, Ewa Janiuk Wiceprezes NRPiP, Joan-
na Walewander Sekretarz NRPiP i Elżbieta Madajczyk Członek 
Prezydium NRPiP.

Celem spotkania było przedstawienie przez Prezes Zofię Ma-
łas sytuacji pielęgniarek i położnych oraz braku działań MZ 
w  sprawie realizacji rekomendacji zawartych w dokumencie 
pt. Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie 
i położnicze zatwierdzone przez kierownictwo Ministra Zdro-
wia w dniu 2 października 2015 r. i podpisane przez Ministra 
Zdrowia do realizacji.

Przedstawiciele NRPiP przekazali stanowisko samorządu za-
wodowego w sprawie zmiany rozporządzeń koszykowych. Pod-
kreślili, że tylko jak najszybsze wdrożenie „Rekomendacji” może 
zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i wysoką jakość realizacji 
gwarantowanych świadczeń.

Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda poinformował o pracach 
resortu związanych z organizacją świadczeń zdrowotnych oraz 
zaproponował wspólną dalszą pracę nad wypracowaniem nowych 
rozporządzeń koszykowych.

Strony ustaliły, że kolejne spotkanie robocze w tej sprawie od-
będzie się 12 grudnia 2016 r. Zobowiązały się także do wcześniej-
szej wymiany materiałów, które mają być postawą dla dalszych 
prac w zakresie umocowania pielęgniarki i położnej w systemie 
poprzez określenie wskaźników zatrudnienia w poszczególnych 
rodzajach świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia minimalnych 
wskaźników kwalifikacyjnych. 

Warszawa dnia 8 listopada 2016 r.
Prezes NRPiP  

Zofia Małas

Informacje NRPiP
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Opieka długoterminowa

P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 09.09.2016 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRP1P-DM.002.182.2016.TK

Pan Andrzej Jacyna  
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

W związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 60/2016/DSOZ Prezesa 
NFZ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, uprzej-
mie proszę o informację, w jaki sposób zostanie wprowadzone 
finansowanie świadczeń za osobodzień w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej, uwzględniające wycenę kwoty bazo-
wej przez AOTMiT od 1 stycznia 2017 roku u świadczeniodawców, 
którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń w tym zakre-
sie na rok 2017 i lata następne.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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P  
ismo NFZ

Warszawa, dnia 27.09.2016 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Departament Świadczeń  
Opieki Zdrowotnej

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na pismo z 9 września 2016 r. znak: NIPIP-NRPIP-
DM.002.182.2016.TK w sprawie sposobu wprowadzenia finan-
sowania świadczeń realizowanych przez pielęgniarską opiekę 
długoterminową domową od 1 stycznia 2017 r. i lata następne, 
uprzejmie informuję, iż tryb ustalania kwoty zobowiązania umów 
zawartych na okres dłuższy niż rok jest określony w rozdziale 
5  (§32 i 33) w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1146).

Natomiast zgodnie z §15 ww. rozporządzenia ceny poszczegól-
nych świadczeń lub ceny odpowiadającym im jednostek rozlicze-
niowych uzgadniają strony umowy w trybie określonym przepisa-
mi art. 142, art. 143, art. 159 i art. 161b ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581), z uwzględnieniem 
taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora 

Leszek Szalak

Opieka długoterminowa
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P  
ismo do Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 19.09.2016 r.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
NIPIP-NRPIP-DM.002.183.2016.TK

Pan Andrzej Jacyna  
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

W związku z toczącym się aktualnie procesem dotyczącym 
przekazania następnej transzy środków finansowych na wzrost 
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych uprzejmie proszę 
o wyjaśnienie kwestii określenia etatu lub równoważnika etatu dla 
pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach długoterminowej 
opieki domowej.

Pielęgniarki opieki długoterminowej domowej zabezpieczają 
świadczenia przez wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 800 
do 2000. Opiekują się pacjentami w liczbie do 6 pod różnymi ad-
resami zamieszkania lub do 12 pod jednym adresem zamieszka-
nia. W trakcie składania dokumentacji do NFZ świadezeniodawcy 
otrzymali od pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ informa-
cję, że jeden etat to 7,35 godz. na dobę pracy pielęgniarki. Rodzi 
się pytanie, co z pozostałymi godzinami, w których pielęgniarka 
nie udziela świadczeń, ale pozostaje w gotowości do ich udziela-
nia, zgodnie z przedstawionym do NFZ harmonogram. Ponadto 
oddziały wojewódzkie NFZ proszą świadczeniodawców o kopie 
umów z pielęgniarkami aby zweryfikować dane. Czy rzeczywiś-
cie istnieje konieczność przedstawiania umów w przypadku co 
miesięcznego składania przez świadczeniodawców raportów, na 
podstawie których wypłacane są środki finansowe, tym bardziej 
że dane te znajdują się w systemie NFZ.

Uprzejmie proszę o wskazanie w jaki sposób należy w tej sytu-
acji przeliczyć etat/ równoważnik etatu dla pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej.

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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P  
ismo Prezesa NFZ

Warszawa, dnia 29.09.2016 r.
Prezes Narodowego  
Funduszu Zdrowia

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W nawiązaniu do pisma z dnia 19 września 2016 r., znak: NIPiP-

NRPiP.DM.002.183.2016.TK w sprawie wyjaśnienia kwestii okre-
ślenia etatu lub równoważnika etatu dla pielęgniarek udzie-
lających świadczeń w ramach opieki długoterminowej opieki 
domowej uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z warunkami udzielania świadczeń gwarantowanych 
w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej ok-
reślonymi w pkt 2. lit. B załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1658) równoważnik 1 etatu przeliczeniowego odpowiada objęciu 
opieką 6 świadczeniobiorców przebywających pod różnymi adre-
sami lub 12 świadczeniobiorców przebywających pod tym samym 
adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej).

Z poważaniem

po Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
Zastępca Prezesa ds. Medycznych  

Andrzej Jacyna

Opieka długoterminowa
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S  
potkanie NRPiP z Prezesem NFZ

Notatka ze spotkania  
przedstawicieli NRPiP  

z Prezesem NFZ

W dniu 21 listopada 2016 r. na wniosek NRPiP odbyło się spot-
kanie przedstawicieli NRPiP oraz Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
z Prezesem NFZ.

W trakcie spotkania przedstawiono:
1)  Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie finansowania 

świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej,

2) informacje o zmniejszającej się liczbie uczniów w szkołach 
i wynikających konsekwencji finansowych w tym zakresie 
dla pielęgniarek kontraktujących świadczenia zdrowotne 
w środowisku nauczania i wychowania,

3) informacje związane ze sprawozdawczością z zakresu pielęg-
niarskiej opieki długoterminowej domowej,

4) nieprawidłowości związanej z brakiem przestrzegania przez 
niektórych świadczeniodawców wypisywania zleceń lekar-
skich zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ dla pacjentów 
do realizacji przez pielęgniarki POZ,

5) informacje nt. braku przekazywania pielęgniarkom przez 
niektóre podmioty lecznicze podwyższenia wynagrodzeń 
zgodnie z OWU,

6) wnioskowano o jak najszybsze rozpoczęcie prac przez AOT-
MiT w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w opiece stacjonarnej.

Prezes NFZ wyjaśnił:
Ad. 1 W sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pie-

lęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opie-
ce paliatywno-hospicyjnej wg wyceny AOTMiT zawarte 

Opieka długoterminowa
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w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 2016 
roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w ro
dzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej w którym koszt świadczenia bazo-
wego oszacowano na kwotę 30,08 zł oraz w obwieszczeniu 
Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie 
taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka pa
liatywna i hospicyjna, w którym koszt świadczenia bazo-
wego oszacowano na kwotę 56,19 zł obecny stan prawny 
nie daje takiej możliwości interpretacyjnej aby ujednolicić 
stawkę na poziomie wyliczonej ceny we wszystkich od-
działach. Prezes NFZ wyjaśnił że w obwieszczeniu może 
zostać zamieszczona, jedynie ustalona taryfa, która jest 
elementem branym pod uwagę przez NFZ. Ponadto pod-
kreślił, że taryfa świadczeń to jest zestawienie świadczeń 
gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami 
względnymi z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, 
których zasady finansowania określa ustawa o refundacji. 
Ponadto Prezes Jacyna zobowiązał się do sprawdzenia tych 
oddziałów wojewódzkich NFZ gdzie rażąco została obniżo-
na stawka. NFZ poinformował iż decyzje o wycenie świad-
czeń o których mowa powyżej są również uzależnione od 
planów finansowych poszczególnych oddziałów. Zalecono 
aby wojewódzkie oddziały NFZ na podstawie wyceny przez 
AOITM do 2018 roku osiągnęły poziom kontraktowania 
świadczeń równy z wyceną. Ponadto NFZ poinformował, 
iż zalecono aby stawka za osobodzień została skorygowa-
na wobec tych świadczeniodawców którzy w poprzednim 
postępowaniu konkursowym rażąco zaniżyli stawki. Takie 
postępowanie w ocenie NFZ pozwoli na równe potrakto-
wanie świadczeniodawców.

Ad. 2 NFZ na podstawie zebranych informacji od świad-
czeniodawców oszacował iż średnio w skali kraju o 5% 
zmniejszyła się liczba uczniów co ma znaczny wpływ na 
sytuację finansową niektórych podmiotów. NFZ podejmie 
działania zmierzające do podwyższenia stawki na ucznia 
od 2017 roku z wyrównaniem od września 2016 roku.

Ad. 3 Według NFZ kwestie sprawozdawania i rejestru świad-
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czeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
domowej są wystarczające, natomiast jeżeli w ocenie świad-
czeniodawców sprawozdawczość wymaga poszerzenia to 
należy przygotować poprawki do aktów prawnych regu-
lujących te kwestie,

Ad. 4 NFZ proponuje aby Naczelna Rada Lekarska i Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położonych podjęła wspólne działa-
nia w sprawie prawidłowości wypełniania załącznika nr 5 
(skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakre-
sie zadań pielęgniarki POZ, Położnej POZ Pielęgniarki 
Szkolnej) do Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z 
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia 
i realizacji umów o udzielanie opieki zdrowotnej w zak
resie POZ,

Ad. 5 NFZ nie posiada uprawnień do kontroli czy dana pie-
lęgniarka/położna otrzymała podwyżkę w ramach OWU 
natomiast wskazał iż właściwym organem do sprawdzenia 
niezgodności w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja 
Pracy a nie NFZ.

Prezes NRPiP  
Zofia Małas
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S  
tanowisko NRPIP

Stanowisko Nr 3  
Prezydium NRPIP 

w sprawie 
finansowania świadczeń zdrowotnych  

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej  
oraz opiece paliatywno-hospicyjnej

W związku z napływającymi informacjami od świadczenio-
dawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i opieki pa-
liatywno-hospicyjnej dotyczące znacznego zróżnicowania od 
1 stycznia 2017 r. stawek za osobodzień w tych świadczeniach 
pomimo dokonania ich wyceny przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, 
iż finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniars-
kiej opieki długoterminowej domowej i opiece paliatywno-hos-
picyjnej powinno być zgodne z aktualnie obowiązującą wyceną 
osobodnia określoną przez Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) „do postępowa
nia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przeprowadzonego w danym roku, a w przypadku 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na 
okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warun
ków finansowych w danym roku stosuje się szczegółowe warun
ki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opublikowanej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Prezesa Funduszu oraz taryfę świadczeń 
opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji, do 
dnia 30 czerwca roku poprzedniego”.

Wobec powyższego Prezydium NRPiP oczekuje, iż Narodowy 
Fundusz Zdrowia zastosuje stawki osobodnia wg wyceny AOT-
MiT zawarte w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 
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2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo
terminowej, w którym koszt świadczenia bazowego oszacowano 
na kwotę 30,08 zł oraz w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 
29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych 
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w którym koszt świad-
czenia bazowego oszacowano na kwotę 56,19 zł.

Wycena świadczeń miała służyć zastosowaniu wycen w prak-
tyce kontraktowania świadczeń. Niezrozumiałym są więc propo-
zycje finansowania tych świadczeń przez oddziały wojewódzkie 
NFZ niższe niż dokonana wycena za osobodzień w/w świadcze-
niach.

Powyższe stanowisko jest podyktowane koniecznością przes-
trzegania przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie oraz 
równego traktowania podmiotów realizujących te same świad-
czenia na terenie całego kraju.

 Joanna Walewander  Zofia Małas  
 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP
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S  
potkanie w NFZ w Białymstoku

Notatka ze spotkania  
w Podlaskim Oddziale  

Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Białymstoku

W dniu 22 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie zorganizo-
wane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
stwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa 
podlaskiego Renatę Zajkowską, które odbyło się w Podlaskim 
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bia-
łymstoku przy ul. Pałacowej 3.

W spotkaniu udział wzięli:
Magdalena Borkowska - p.o. Dyrektora Podlaskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ, Zastępca Dyrektora ds. Świadczenio-
biorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ

Wojciech Kuźmicki - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Finansowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Cecylia Dolińska Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku
Renata Zajkowska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla 
województwa podlaskiego 

pracownicy POW NFZ:
Urszula Iwanowicz - z działu monitorowania i analiz i plano-

wania świadczeń
Anna Andraka - z działu kontraktowania świadczeń
oraz przedstawiciele podmiotów leczniczych - realizujących 

umowy z płatnikiem publicznym.
Spotkanie dotyczyło propozycji aneksów do umów dla świad-

czeniodawców realizujących umowy w pielęgniarskiej opiece dłu-
goterminowej domowej na terenie województwa podlaskiego.

W trakcie spotkania Konsultant Wojewódzki Renata Zajkow-
ska omówiła stan zabezpieczenia województwa podlaskiego 
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w świadczenia opieki długoterminowej, zwróciła uwagę na po-
noszone koszty wynikających z „niepotrzebnych” hospitalizacji 
w porównaniu do możliwości realizacji świadczeń w warunkach 
ambulatoryjnych/domowych.

W 2014 r. liczba osób oczekujących na świadczenie w pielęg-
niarskiej opiece długoterminowej domowej, to:

* przypadek pilny 47 osób
* przypadek stabilny 463 osób

Marzec 2015
* przypadek pilny 56 osób
* przypadek stabilny 515
* ponad limit umowy z NFZ 41 osób
* liczba osób oczekujących ogółem190 osób
* liczba zgonów wśród osób wpisanych na listę osób ocze-

kujących 153
Grudzień 2015 r.

* liczba osób objętych opieką pielęgniarską 1019
* liczba osób oczekujących na świadczenie 253
* czas oczekiwania – 1 rok

Konsultant podkreśliła, iż informacje nie są kompletne ze 
względu na brak informacji zwrotnych od 10 podmiotów reali-
zujących umowy w zakresie świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze, co sprawiło, iż dane są zaniżone.

W dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, że rolą opieki 
długoterminowej jest m.in. odciążenie szpitali, unikanie prze-
dłużonej hospitalizacji i zapewnienie opieki medycznej osobom 
przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach domo-
wych i stacjonarnych - pielęgniarska opieka długoterminowa, 
świadczenia realizowane

w obszarze wentylacji mechanicznej oraz zakładów opiekuńczo 
leczniczych/zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W przebiegu spotkania wyłonione zostały następujące zag-
rożenia w opiece długoterminowej:

1. Utrata płynności finansowej - niedoszacowanie wyceny 
świadczeń

2. Spadek jakości usług pielęgniarskich.
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3. Ograniczona dostępności do usług.
4. Wzrost kosztów leczenia szpitalnego.
5. Nieuczciwa konkurencja.

Zamykając spotkanie Pani Dyrektor poinformowała, iż większa 
uwaga zostanie skierowana na problem dostępności do świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych wśród mieszkańców wojewódz-
twa oraz etapowego wzrostu ceny do opublikowanej Biuletynie 
Informacji Publicznej Agencji Oceny Technlogii Medycznej i Ta-
ryfikacji.

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa  

przewlekle chorych i niepełnosprawnych  
Renata Zajkowska
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S  
zkoły rodzenia 

Czy warto certyfikować  
szkoły rodzenia?

Szkoły rodzenia powstały z potrzeby złagodzenia bólu porodo-
wego, który powodowany ogólnym napięciem organizmu - za-
równo fizycznym, jak i psychicznym, ma swoje podłoże w lęku 
kobiet przed tym wyzwaniem. 

Założenie, że to edukacja oraz dostarczanie kobiecie niezbędnej 
wiedzy na temat nieznanego obszaru jej życia ma przyczynić się 
do zmniejszenia jej dolegliwości bólowych w czasie porodu jest 
słuszne i do dzisiaj przyświeca programom wielu szkół rodzenia. 
Edukacja kobiet, ale także ich partnerów, w kwestii przebiegu 
samego porodu, jak również ciąży i połogu przyczynia się do 
poprawienia komfortu rodzącej, która mając świadomość tego, 
co się wydarzy, czym to jest spowodowane i do czego zmierza, 
znacznie lepiej znosi cierpienie fizyczne, które w wielu wymiarach 
nabiera dla niej nowego sensu.

Popularność szkół rodzenia w Polsce wzrasta z każdym ro-
kiem. Związane jest to z coraz większą świadomością młodych 
(nie zawsze wiekiem) rodziców, którzy mają potrzebę zdobywa-
nia wiedzy, rozwijania się, doskonalenia swoich umiejętności. 
Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia niesie za sobą bardzo 
wymierne korzyści dla kobiet, dzieci mających przyjść na świat 
czy w końcu także dla ojców, ale też całych rodzin. Zdobyta wie-
dza i umiejętności pozwalają na przygotowanie się do wydarzeń, 
które choć naturalne, często budzą lęk. Wśród wielu funkcji, 
które pełnią szkoły rodzenia najważniejszą i pierwotną jest psy-
choprofilaktyka porodowa, wokół której oscylują wszystkie inne 
tematy poruszane podczas zajęć.

Tematyka zajęć w szkołach rodzenia związana jest z ich funkcja-
mi - edukacyjną, terapeutyczną, wspierającą. Nie brakuje w nich 
promowania dobrych zachowań, zapoznawania się z najnow-
szymi wytycznymi odpowiednich jednostek czy sprawdzonych 
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- i popartych wieloletnim doświadczeniem - sposobów radzenie 
sobie z różnymi trudnościami, które mogą wystąpić w czasie 
ciąży, porodu czy połogu. Funkcja edukacyjna szkół rodzenia 
obejmuje przekazanie przez profesjonalistów - położne, leka-
rzy ginekologów-położników, dietetyków, fizjoterapeutów czy 
psychologów - wiedzy, niezbędnej do dobrego przeżycia ciąży, 
zarówno przez kobietę, jak i jej partnera.

Program Edukacji Przedporodowej

Rodzice, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach szkół rodzenia 
mogą wybierać spośród wielu propozycji miejsc, w których są 
one organizowane. W Polsce szkoły rodzenia funkcjonują jako 
odrębne instytucje (prywatne) bądź przy jednostkach takich jak 
przychodnie, szpitale, gabinety prywatne, kluby fitness, czy nawet 
poradnie małżeńsko-rodzinne lub parafie. 

Oferują swoim słuchaczom programy zajęć pozwalające na 
jak najlepsze przygotowanie się w czasie ciąży do porodu, po-
łogu i opieki nad noworodkiem. Ich funkcjonowanie, z jednej 
strony bardzo standaryzowane, a z drugiej bardzo indywidu-
alne w podejściu do przyszłych rodziców, pozwala na poczucie 
wyjątkowoś ci czasu oczekiwania na dziecko, ale też na pozbycie 
się lęków i obaw, które często towarzyszą przyszłym rodzicom. 

Oferty szkół są na tyle bogate, że każdy może wybrać coś, co bę-
dzie mu najbardziej odpowiadało bez obawy o poziom programu 
podstawowego, gdyż psychoprofilaktyka porodowa realizowana 
jest w każdej ze szkół.

Szkoły rodzenia w szczególny sposób prowadzą edukacje na 
temat przygotowania do samego porodu. Jednak zdobyta wiedza 
na temat ciąży i porodu w szkołach rodzenia jest tylko częścią 
tego, co znajduje się w ich ofertach edukacyjnych. Istotną tema-
tyką, która także jest poruszana na zajęciach jest m.in. rozwój 
dziecka w fazie prenatalnej, zachowania prozdrowotne w okresie 
ciąży, przygotowanie do pełnienia ról rodzicielskich, karmienia 
piersią oraz opieki nad noworodkiem. 

Edukacja przedporodowa ma ogromne znaczenie dla rodziców, 
a szkoła rodzenia jest źródłem fachowej wiedzy przekazywa-
nej przez specjalistów. Zdobycie tej wiedzy oraz praktycznych 
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umiejętności pozwala jej uczestnikom na zmianę świadomości, 
zmniejszenie lęków i obaw związanych z ciążą, porodem i poło-
giem oraz ułatwia aktywne uczestnictwo w porodzie. Wykorzys-
tywanie przez rodzącą naturalnych sił organizmu powinno być 
wspomagane przez różne metody i techniki, których stosowanie 
pobudza produkcję endorfin zmniejszających ból i ułatwiają-
cych przebieg porodu, a które powinny znaleźć się w programie 
edukacji przedporodowej. Umiejętność stosowania tych metod 
w odpowiednim czasie pozwala na osiągnięcie celu, jaki zakłada 
psychoprofilaktyka.

Badania Piziak oraz Spinelli i wsp. wykazały, że poziom teo-
retycznej wiedzy zdobytej w szkołach rodzenia jest wyższy niż 
umiejętność zastosowania jej w praktyce. Ograniczana ilość zajęć 
praktycznych, które mają za zadanie wydolnościowo przygotować 
ciężarne do porodu, agreguje ze spotykaną niechęcią kobiet do 
uczęszczania na te zajęcia w szkole rodzenia. Skutkiem takich 
nieprawidłowości jest u ciężarnej brak świadomości, jaki wysiłek 
czeka ją w trakcie porodu, co w konsekwencji powoduje, że nie 
jest w stanie się do niego wydolnościowo przygotować.

Ponadto wyniki licznych badań wykazują, że uczestniczenie 
w edukacji przedporodowej wpływa pozytywnie na poziom wie-
dzy przyszłych rodziców, co przejawia się właściwymi zachowa-
niami zdrowotnymi w okresie poprzedzającym ciążę, w czasie jej 
trwania jak również podczas porodu i połogu. Przekazanie tych 
informacji rodzicom, którzy decydują się na pierwsze dziecko 
wydaje się szczególnie ważne. Badania Piziak wykazały także, że 
kobiety uczestniczące w szkole rodzenia były lepiej przygotowane 
do przebiegu ciąży i porodu. 

Uczestniczki szkół rodzenia miały większą wiedzę na temat 
ciąży i porodu, a to wpłynęło na poprawę ich samopoczucia oraz 
na to, że częściej rodziły naturalnie w porównaniu do kobiet nie-
przygotowanych. Przygotowanie psychoprofilaktyczne w szkole 
rodzenia pomaga rodzicom w zachowaniach prozdrowotnych 
podczas ciąży oraz połogu, wpływa pozytywnie na sprawność 
psychofizyczną kobiety w ciąży, zapobiega powikłaniom, ale 
również stwarza odpowiednie warunki świadomego i aktywne-
go aktu porodu. Według badań Stangret i współpracowników 
kobiety po kursie szkoły rodzenia lepiej oceniają swoją wiedzę 
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na temat porodu, są bardziej świadome celowości aktywności 
fizycznej w czasie ciąży i znają jej pozytywny wpływ na orga-
nizm, prowadzą bardziej higieniczny tryb życia oraz cechują się 
wyższą samooceną. Również Soet w swojej pracy twierdzi, że 
przygotowanie teoretyczne do porodu wzmacnia wiarę kobiety 
we własne możliwości i umiejętności, co skutecznie zmniejsza 
stres i obawy z nim związane. Można także stwierdzić, że stan 
emocjonalny kobiet w okresie poporodowym zależy pośrednio 
od poziomu posiadanej wiedzy na temat sytuacji stresowej, jaką 
jest poród i połóg. 

W badaniu Kamińskiej i współpracowników wszystkie respon-
dentki uważały za słuszne i potrzebne przygotowanie w szkole 
rodzenia do ciąży i połogu. Twierdziły również, że konieczne 
jest organizowanie szkół rodzenia. Odpowiednia wiedza, umie-
jętności i postawy zdobyte przez rodziców w czasie oczekiwania 
na dziecko, zarówno podczas indywidualnych spotkań edukacyj-
nych, jak i przez uczestnictwo w szkole rodzenia, mogą znacznie 
pomóc przyszłym rodzicom w przygotowaniu się do nowych 
zadań związanych z opieką nad dzieckiem.

Z badań Delugi i współpracowników wynika, że zdecydowana 
większość rodziców (96,4%) uważa, że do przyjścia dziecka na 
świat należy się przygotować. Ponadto powyższe badania poka-
zały, że respondenci uczęszczający do szkoły rodzenia cechowali 
się wyższym poziomem wiedzy w zakresie podstawowych za-
gadnień dotyczących opieki nad noworodkiem w porównaniu 
z osobami, które nie brały udziału w tego rodzaju zajęciach. 
Wyniki tych badań pokazują także, że coraz bardziej wzrasta 
świadomość kobiet odnośnie edukacji zdrowotnej i korzystania 
w większym zakresie niż miało to miejsce w latach ubiegłych, 
z różnych dostępnych form szkolenia, tj. szkoła rodzenia czy 
internetowa szkoła rodzenia. 

Prawie 74% uczestniczek szkół rodzenia stwierdziło, że wiedza 
zdobyta na zajęciach, była pomocna i znalazła praktyczne zasto-
sowanie przy porodzie, natomiast 40% kobiet uznało, że szkoła 
rodzenia również przygotowała je do wczesnego rodzicielstwa. 
Pozytywne odczucia absolwentek szkoły rodzenia znajdują odbi-
cie w zwiększającej się liczbie uczestniczek tych kursów. Autorzy 
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z innych ośrodków odnotowują frekwencję na poziomie 23%. 
Rzeczywiste korzyści z uczestnictwa w przedporodowych za-
jęciach szkoły rodzenia widoczne są nie tylko w liczbach, ale 
i w zadowoleniu obojga rodziców po porodzie.

Fizjoterapia w szkole rodzenia

Oprócz zagadnień teoretycznych uczestnicy kursów szkoły 
rodzenia poznają ćwiczenia gimnastyczne, które mają na celu 
zapewnienie sprawności fizycznej i komfortu życia mamie 
i dziecku. Przyszli rodzice zapoznawani są również z technika-
mi relaksacyjnymi i oddechowymi, które są pomocne podczas 
ciąży i porodu. 

Kozłowska podkreśla znaczenie zajęć praktycznych w szkole 
rodzenia prowadzonych przez fizjoterapeutę, popartych wyja-
śnieniem poszczególnych form ruchowych, co podnosi skutecz-
ność nauki i zwiększa motywację ciężarnych. Kontynuacją pracy 
w szkole rodzenia powinna być obecność fizjoterapeuty na sali 
porodowej w celu stymulacji rodzących według wyuczonych 
wcześniej nawyków.

Wiele doniesień naukowych dowodzi, że ćwiczenia ruchowe 
w czasie ciąży korzystanie działają na układ oddechowy, krąże-
nia czy przebieg procesów metabolicznych w organizmie mamy 
i dziecka, a ponadto wpływają pozytywnie na sferę psychiczną 
ciężarnej, co skutkuje łatwiejszym przebiegiem ciąży i porodu. 

Według wielu publikacji odpowiednio dobrane ćwiczenia fi-
zyczne (proponowane także w szkołach rodzenia) oraz aktyw-
ność fizyczna w czasie ciąży pozwalają przygotować kobietę i jej 
organizm do porodu. Aktywność fizyczna zapobiega również 
obniżeniu nastroju kobiety w trakcie ciąży i połogu, a także 
sprzyja szybszemu powrotowi do formy po porodzie. Ćwicze-
nia wpływają korzystnie na nastawienie psychiczne do porodu. 
Kobiety rzadziej wybierają znieczulenie w czasie porodu i lepiej 
współpracują z położną oraz chętnie karmią piersią i odczuwają 
większą radość z urodzenia dziecka. 

Podczas przygotowania praktycznego w szkole rodzenia uczy 
się przyszłych rodziców tzw. „psychoprofilaktyki porodowej”, 
której głównym celem jest optymalne dotlenienie dziecka w ko-
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lejnych tygodniach ciąży, jak i w czasie porodu. Jest to metoda, 
jak dowodzą badania naukowe, usprawniająca i zmniejszająca 
ból w czasie porodu.

W badaniach Kowalskiej również istotna okazała się częstot-
liwość wykonywania ćwiczeń. Im częstsza była aktywność ko-
biet podczas ciąży, tym lepszy nastrój badanych i niższy poziom 
stresu w okresie połogu. Jest to kolejny fakt przemawiający za 
tym, że systematyczny i dozowany wysiłek fizyczny to skuteczny 
czynnik zapobiegający powstawaniu zaburzeń emocjonalnych 
w okresie poporodowym. Warto zatem zachęcać i promować 
wśród ciężarnych aktywność ruchową, jak również mobilizować 
do jej kontynuacji w okresie połogu. 

Z dostępnych badań wynika, że szkoły rodzenia często zawęża-
ją możliwe do wykorzystania przez rodzącą niefarmakologiczne 
metody łagodzenia bólu do masażu okolicy lędźwiowo-krzyżowej 
i przyjmowania pozycji kucznych. Wszystkie tego typu problemy 
pojawiające się podczas realizacji kursu szkoły rodzenia powo-
dują wysoki, deklarowany przez ciężarne kończące kurs, strach 
przed porodem.

Kursy szkół rodzenia choć opierają się na tych samych założe-
niach, wykazują jednak różną skuteczność. Dobrze zaprojektowa-
ne badania w zakresie ich oceny mogą być jedynym sposobem na 
stworzenie wspólnego optymalnego programu edukacji prenatal-
nej. Na podstawie badań własnych, jak i innych autorów można 
także zauważyć, że wiele objętych badaniem szkół rodzenia z ca-
łej Polski jeszcze odbiega od przykładowego standardu edukacji 
przedporodowej szkoły rodzenia, projekt autorski - realizowany 
od 2009 we Wrocławiu (finansowany przez Miasto Wrocław) 
oraz kontynuowany w tej wersji w województwie dolnośląskim, 
na podstawie Zarządzenia nr 322 wojewody dolnośląskiego z 
dnia 11 lipca 2012 w sprawie realizacji programu „Jak urodzić 
zdrowe dziecko”, który bardzo szczegółowo określa wszelkie nor-
my funkcjonowania szkół rodzenia (finansowanych ze środków 
publicznych). Nasuwa się pytanie czy nie warto byłoby, aby taki 
standard obowiązywał w całym kraju, a nie tylko w wojewódz-
twie dolnośląskim. Z pewnością wprowadzenie tego typu wymo-
gów znacznie ograniczyłoby liczebność szkół rodzenia w Polsce, 
które z różnych powodów nie zakwalifikowałyby się jako reko-
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mendowane przez daną jednostkę, spełniające określone wymogi. 
Stopniowe wprowadzanie tego typu standardów mogłoby okazać 
się niezwykle korzystne - ponieważ dzięki temu warunki w jakich 
prowadzone są zajęcia i ich jakość - mogłyby w wielu miejscach 
ulec znacznej poprawie. To z kolei przyczyniłoby się do ogólne-
go zadowolenia uczestników z wysokiej jakości świadczonych 
usług, a także prawdopodobnie do wyższego poziomu zdobytej 
wiedzy i umiejętności, ponieważ jak wynika z badań niniejszej 
pracy część szkół boryka się z problemami finansowymi, które 
uniemożliwiają realizacje zamierzonych celów zgodnie z wizją 
autorów programów.

Na zakończenie należy również podkreślić, że propozycją, 
odpowiadającą na potrzeby współczesnych rodziców, są inter-
netowe szkoły rodzenia, które są najczęściej nie tylko źródłem 
informacji, ale pełnymi kursami przeznaczonymi dla rodziców 
oczekujących na narodziny swojego potomstwa. Dzięki wykorzy-
staniu e-learningu w sposób praktyczny można przygotować się 
do porodu nie wychodząc z domu. Uczestnik kursu nie tylko za-
pozna się z tematyką porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, 
ale będzie mógł te umiejętności przećwiczyć w praktyce. Korzys-
tanie z zajęć internetowej szkoły rodzenia jest korzystne dla za-
pracowanych rodziców, którzy nie mają możliwości regularnego 
uczestniczenia w zajęciach, bądź dla kobiet, które ze wskazań 
medycznych okres ciąży spędzają pod szczególnym nadzorem 
i muszą do minimum ograniczyć wszelki wysiłek fizyczny.

Program pierwszej certyfikowanej internetowej szkoły rodzenia 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych, która dostęp-
na jest pod adresem www.szkolarodzeniaprenalen.pl składa się 
z 5 bloków tematycznych podzielonych na rozdziały. Po każdym 
rozdziale tematycznym uczestnik szkoły może sprawdzić swoją 
wiedzę i umiejętności, a po ukończeniu całego programu uzyska 
certyfikat ukończenia szkoły. 

Innowacyjnym rozwiązaniem jest aplikacja pozwalająca pa-
cjentce na każdym etapie kształcenia wybrać położną - z bazy 
blisko 8 000 położnych - która będzie aktywnie zaangażowana 
w proces jej edukacji, wspierając ją i monitorując postęp nauki 
i przygotowania do porodu i macierzyństwa.
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Należy również podkreślić, że szkoła rodzenia jest tak głęboko 
zakorzeniona w kanonie położniczym, iż znalazła również swoje 
miejsce w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego (Rekomendacje ZG PTG 2005) dotyczących prowadzenia 
ciąży, które wskazują, że jej zadaniem jest działanie w okresie 
ciąży sprzyjające utrzymaniu dobrostanu psychofizycznego cię-
żarnej, rodzącej, rodziny. Zadanie to powinno być realizowane 
poprzez edukację przygotowującą przyszłą matkę i ojca do po-
rodu, połogu i opieki nad noworodkiem. 

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Grażyna IwanowiczPalus  

Zakład Podstaw Położnictwa,  
Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Leokadia Jędrzejewska  
Krajowy Konsultant  

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
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Magazyn Pielęgniarki i Położnej 

M  
agazyn Pielęgniarki i Położnej 

Zawodowy  
punkt widzenia!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

- aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
- nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
- profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
- praktyczne porady i opinie prawne,
- sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Co miesiąc cenne nagrody  dla prenumeratorów!

www.nipip.pl
Miesięcznik Naczelnej  

Izby Pielęgniarek i Położnych

prenumerata@nipip.pl

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

tel. 695 350 774, 
e-mail: mpip@nipip.pl
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Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią  

środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
Agnieszka Krynicka pełni dyżury w pierwszy wtorek mie-

siąca, w godzinach 1400-1500 w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku  
(budynek administracji Szpitala, pok. 26)  
Spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu  
(tel. 85 746-80-03)
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów pro-
wadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, 
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700 
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje
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W  
ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax  85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl       e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

Biuletyn redagują:
B. Olejnik; A. Sienkiewicz 
Redaktor odpowiedzialny: 
 Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
 skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
 w opracowaniach autorskich.

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:

www.oipip.bialystok.pl
e-mail: izba@oipip.bialystok.pl

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found Białystok «kiwaszko(et)gmail.com» 
tel/fax 85 7182177 & mob 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 7422517


