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wielu sukcesów w pracy,  

wytrwałości w realizacji planów zawodowych oraz osobistych,  

satysfakcji z wysiłku wkładanego na co dzień w obowiązki zawodowe 

życzy 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Przewodnicząca Izabella Chałaj 



Zdjęcia z XXXI Okręgowego  Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego 
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 



Relacja z XXXI Okręgowego Zjazdu-Sprawozdawczo Wyborczego  

Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

 Otwarcia Zjazdu oraz powitania delegatów dokonała Wiceprzewodnicząca ORPiP w Chełmie  

Pani Ewa Piskała.   Wybrano komisję mandatową  oraz osoby do liczenia głosów. Komisja mandatowa 

stwierdziła prawomocność Zjazdu. Uczestniczyło 64 delegatów, co stanowiło 83 % uprawnionych.  

Kolejnym punktem był wybór Prezydium Zjazdu (Przewodniczącej, Zastępcy oraz Sekretarza).  

Przewodnicząca Zjazdu została Pani Beata Żółkiewska, Wiceprzewodniczącymi - Iwona Chudoba  

i Barbara Kowalik, a Ewę Piskałę wybrano na Sekretarza Zjazdu. Dokonano wyboru protokolantów  

w osobach Zuzanny Głaz i Renaty Kruk. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad oraz regulamin Zjazdu. 

 Wybrano Komisje Zjazdowe: wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Komisja  

Wyborcza: Ela Kondrat, Bernarda Mrozek, Anna Nowosad i Jadwiga Woźniak. Komisja Skrutacyjna: 

Grażyna Biernat, Krystyna Szpak-Lipińska, Teresa Pawelec oraz Małgorzata Foryt. Komisja Uchwał  

i Wniosków Beta Bornus - Chmielewska, Małgorzata Staniuk, oraz Teresa Basińska. Przedstawiono 

sprawozdania z działalności ORPiP oraz Prezydium za okres 20 listopada do 31 grudnia 2015 roku 

oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie , Okręgowego Rzecznika oraz Okręgowej 

komisji Rewizyjnej. Przedstawiono propozycję budżetu na rok 2016 oraz I kwartał 2017 roku  

z poprawkami. Punktem kulminacyjnym zjazdu były wybory Przewodniczącej ORPiP w Chełmie.  

Zgłoszono kandydatury Izabelli Chałaj, Iwony Domańskiej  oraz Marzenny  Niewęgłowskiej. Kandydat-

ki dokonały krótkiej prezentacji, po czym nastąpiło głosowanie. Do drugiej tury przeszły Panie  

Izabella Chałaj i Iwona Domańska. Przewodniczącą ORPiP w Chełmie wybrano Panią Izabellę Chałaj. 

Następnie nowo wybrana Przewodnicząca zabrała głos składając słowa podziękowania, co uczyniły 

r ó w n i e ż o k o n t r k a n d y d a t k i .  

 Dokonano wyboru Delegata na Zjazd Krajowy w osobie Pani Barbary Basa. W związku  

z powstałym wakatem przeprowadzono wybory uzupełniające do Okręgowego Sądu Pielęgniarek  

i Położnych w Chełmie. Członkiem okręgowego Sądu wybrana została Pani Bożena Głaz. Do komisji 

Uchwał i Wniosków wpłynęło 10 propozycji uchwał i wniosków, które zostały przyjęte. Na tym  

zakończono obrady XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo– Wyborczego Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie. 

 
Jacek Kozioł 

 
 

XXXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 

 
 Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w wyborach na Przewodniczącą  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na 
moją osobę. 
 Chciałabym, zapewnić, że zrobię wszystko aby nie zawieść Państwa zaufania, a swoje  
obowiązki będę wykonywała sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro wszystkich 
pielęgniarek i położnych. 
 Pragnę także wyrazić nadzieję na dobrą, owocną współpracę między Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym  a Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 
 

    
           Izabella Chałaj 

Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 

 BIULETYN         3 



 

 4 BIULETYN 

Wykonywanie zawodu pielęgniarek /pielęgniarzy i położnych  

w aspekcie odpowiedzialności zawodowej 

   Pielęgniarka i położna to zawody zaufania społecznego. Położna dba o przyszłą mamę i jeszcze  

nienarodzone dziecko. Jest obecna w tej najważniejszej chwili, kiedy to na świat przychodzi największy 

obiekt miłości matki, obojga rodziców, kolejny członek rodziny, obywatel, przyszłość narodu.  

Pielęgniarka natomiast kontynuuje opiekę nad całą rodziną w kolejnych etapach jej życia zarówno  

w zdrowiu, jak i w chorobie. To pielęgniarka jest najczęściej tą osobą, która uczestniczy w momencie 

najbardziej krytycznym, kończącym nasze ziemskie życie. Przedstawiciele obydwu zawodów czuwają  

w największym obszarze chroniąc priorytetowe wartości, jakimi jest zdrowie i życie. Mając na uwadze 

znaczenie wartości, które niejako zostały przekazane w nasze ręce, pielęgniarek i położnych, należy 

przypominać, czy też uświadamiać przedstawicieli obydwu zawodów o ich randze w społeczeństwie  

i wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności. 

     Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem medycznym, regulowanym i zaliczanym do grona  

specjalistów, obdarzonych zaufaniem publicznym. Zawód pielęgniarki i położnej wedle obowiązujących 

przepisów prawnych jest zawodem medycznym z tytułu nadania uprawnień do udzielania świadczeń 

zdrowotnych na mocy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  W świetle kwalifikacji zwodów  

 specjalności z 2010 roku zawód pielęgniarki nie stanowi średniego personelu ochrony zdrowia,  

natomiast został ujęty wyłącznie w grupie specjalistów do spraw zdrowia. Specjaliści, to zawody,  

których przedstawiciele zobowiązani są do dysponowania wysokim poziomem wiedzy zawodowej,  

posiadania umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych,  

społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem  

regulowanym przepisami prawa ogólnego, prawa samorządowego i etyką zawodową. Zawód  

pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym. Ustawodawca stawia wyraźny akcent  

na samodzielność wykonywania zawodu, niezależnie od jego formy wykonywania, czyli w warunkach 

pełnej samodzielności, jak również w ramach stosunku pracy. Świadczenie usług medycznych osobiście 

wynika nie tylko z treści przepisów prawnych, regulujących samodzielność zawodową, ale też  

ze specyfiki i charakteru czynności zawodowych. Z tytułu wykonywania czynności zawodowych  

pielęgniarki i położne podlegają wyłącznie kontroli i nadzorowi samorządu zawodowego.  

Przedstawiciele tych zawodów nie mogą przerzucić odpowiedzialności na inny podmiot za ewentualne 

niekorzystne wyniki swojej działalności. Zakres aktualnej samodzielności w naszym zawodzie  

przedstawia się następująco: pielęgniarka/położna jest samodzielna w kontekście niezależna od innych 

profesjonalistów -w pielęgnowaniu, współzależna -w promocji zdrowia, profilaktyce i rehabilitacji,  

zależna od lekarza -w zakresie leczenia. Samodzielność przejawia się w gotowości do działania w każdej 

zaistniałej sytuacji chorego, w wyborze drogi postępowania i podejmowaniu decyzji, ponosząc pełną 

odpowiedzialność za swoje działania oraz jakość pracy. Wyrazem samodzielności zawodowej pielęgnia-

rek jest merytoryczne wsparcie we własnym środowisku zawodowym poprzez możliwość zasięgania 

opinii u innej pielęgniarki. Są dwie możliwości- albo potrzebujemy wsparcia, albo pacjent może mieć 

potrzebę skonsultowania i potwierdzenia zaproponowanego postępowania pielęgniarskiego. Opinia 

pielęgniarki konsultującej ma charakter doradczy, a za wykonanie danej czynności odpowiada  

pielęgniarka ją wykonująca. Zasięgnięcie takiej opinii jest niewątpliwie wyrazem dołożenia należytej 

staranności w procesie udzielania pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. Wartością nadrzędną jest 

wysoki stopień profesjonalizmu zawodowego i aktywne współdziałanie w ramach zespołu  

terapeutycznego. Atmosfera współpracy w zespole świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu  

każdej ze stron. W brytyjskiej opiece pozycja pielęgniarki w zespole terapeutycznym jest znacząca,  
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ponieważ obserwacje i działania pielęgniarskie stają się podstawą decyzji terapeutycznych  

i diagnostycznych. Zakres swobody pielęgniarek i położnych jest wprost proporcjonalny do obrazu  

pozycji lekarzy. Im większy zakres dominacji lekarzy, tym węższy przedział autonomii pielęgniarek.  

Dominacja grupy zawodowej, jaką są lekarze wpływa niekorzystnie na budowanie właściwych relacji 

pielęgniarka–pacjent. Dowiedziono również, że zadowalająca współpraca między lekarzami  

i pielęgniarkami jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na podnoszenie poziomu, jakości  

udzielanych świadczeń. Opierając się na doświadczeniach norweskich pielęgniarek sprawą kluczową  

w pozyskiwaniu samodzielności zawodowej jest posiadanie holistycznego obrazu sytuacji, wiedza  

na temat pacjenta, świadomość posiadania własnej wiedzy, gotowość do podejmowania uzasadnione-

go ryzyka i umiejętność występowania w obronie własnych racji. Generalnie, bycie wykształconą  

i pewną siebie to podstawowe atuty, będące kluczem do otworzenia bram rzeczywistej autonomii  

naszego zawodu. Odpowiedzialność jest pierwszą konsekwencją profesjonalnej niezależności  

pielęgniarek.   Współcześnie w krajach Europy zachodniej obserwowany jest kierunek ewoluujący  

w stronę tworzenia faktycznych zespołów terapeutycznych, w skład, których wchodzą lekarze, jak też  

i inni profesjonaliści medyczni, będący partnerami, upoważnionymi do wypowiadania opinii i zgłaszania  

propozycji postępowania z pacjentem. Lekarz natomiast jest koordynatorem działań całego zespołu.  

W ten sposób do procesu świadczenia zdrowotnego wnosi swój wkład intelektualny więcej osób  

zaangażowanych i kompetentnych, co wyraźnie wpływa na poprawę, jakości świadczeń zdrowotnych, 

satysfakcję pacjenta i gro pozytywnych konsekwencji. Miano zawodu zaufania publicznego mogą  

uzyskać środowiska zawodowe charakteryzujące się spoistością moralną, deontologiczną  

i organizacyjną. Pojęcie „zaufania publicznego „ odnosi się raczej do stopnia zorganizowania danej  

grupy zawodowej i możliwości obdarzenia jej przedstawicieli zaufaniem publicznym. Z zawodem  

zaufania publicznego polski ustawodawca łączy możliwość tworzenia samorządu zawodowego.  

Tak, więc w interesie państwa jest scedowanie na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych  

pełnienie funkcji kontrolnych w zakresie ochrony interesu publicznego obywateli. Samorząd  

zawodowy, reprezentujący pielęgniarki i położne, jako zawód zaufania publicznego, realizuje  

konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów  

w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Wyodrębnienie odpowiedzialności zawodowej  

ma na celu ochronę reguł wykonywania tych zawodów, a przestrzeganie jest poprzedzone  

ślubowaniem na wierność tym regułom. Pielęgniarka/położna podlega regułom prawnym i moralnym 

funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponosi  

odpowiedzialność karną, cywilną, służbową, materialną i zawodową. 

   Odpowiedzialność karna wynika z naruszenia zasad zapisanych w prawie obowiązującym całe  

społeczeństwo. Warunkiem powstania odpowiedzialności karnej jest podjęcie działania  

czy zaniechanie, które stanowią przestępstwo. Niektóre przestępstwa mogą być popełnione tylko   

poprzez działanie, np. zgwałcenie, inne tylko poprzez zaniechanie, np. nieudzielenie pomocy  

człowiekowi znajdującemu się w stanie bezpośredniego zagrożenia niebezpieczeństwem utraty życia 

lub zdrowia. Konsekwencje i postępowanie w razie naruszenia tych zasad określa Kodeks Karny. 

    Odpowiedzialność cywilna jest to obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej szkody lub straty przez  

jej sprawcę, z czego wynika, że ma charakter majątkowy i polega na wynagrodzeniu uszczerbku, jaki 

poniósł pacjent. Odpowiedzialność cywilna w istotnej mierze jest również zależna od formy, w jakiej 

wykonywany jest zawód medyczny. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pielęgniarka może wyko-

nywać swój zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach działalności leczniczej, jako  

indywidualną praktykę, indywidualną praktykę specjalistyczną, w tym wyłącznie w miejscu wezwania 
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oraz wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Skutki odpowiedzialności cywilnej  

regulowane są w Kodeksie Cywilnym. 

  Odpowiedzialność służbowa stanowi zobowiązanie pracownika do wykonywania zadań określonych 

przez pracodawcę i ponoszenie odpowiedzialności za działania w tym zakresie. Obowiązki  

pracowników sprowadzają się do świadczenia pracy w sposób sumienny, staranny, zgodny  

z poleceniem pracodawcy i w miejscu przez niego wskazanym. Sumiennością i starannością w realizacji 

obowiązków pracowniczych nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku pracowników  

na stanowiskach kierowniczych.  Kodeks Pracy i  Regulaminy wewnętrzne służą regulacji prawnej  

w zakresie odpowiedzialności  służbowej. 

   Odpowiedzialność materialna określona przez Kodeks Pracy, to konieczność ponoszenia przez  

pracownika konsekwencji za szkodę wyrządzoną na rzecz zakładu pracy. 

   Odpowiedzialność zawodowa, to obowiązek moralny lub prawny ponoszenia konsekwencji  

za wykonane osobiście lub polecone innej osobie do wykonania czynności zawodowe, lub za ich  

zaniedbanie, bądź zaniechanie.” Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej  

za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej 

„przewinieniem zawodowym”(art.36 u.s.p.p.) .Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają  

przepisy regulujące wykonywanie zawodu, kodeks pracy, kodeks karny, kodeks cywilny, regulaminy 

zakładowe, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy oraz Kodeks  

Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP. Należy pamiętać, że pielęgniarka /położna ponosi  

odpowiedzialność, gdy udziela świadczeń zarówno podczas samodzielnych czynności, jak i zleconych 

przez lekarza. Gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia medycznego, czynności wykraczające poza  

jej kompetencje, podjęte nawet na zlecenie lekarza, podlegają odpowiedzialności lub współodpowie-

dzialności. Podjęcie przez pielęgniarkę/położną czynności, do których nie ma ona odpowiednich  

umiejętności, czy wiedzy, może być poczytane za jej winę. Postępowanie pielęgniarki /położnej  

zobligowane jest do aktywności w obszarze aktualnej wiedzy medycznej, dlatego też jesteśmy zobowią-

zane przez cały okres aktywności zawodowej do aktualizowania, rozszerzania i pogłębiania swojej  

wiedzy. Prawo chroni pielęgniarki /położne przed odpowiedzialnością, jeśli wykonując czynności  

zawodowe, rzeczywiście potrzebne pacjentowi, wykorzystywały aktualną wiedzę medyczną i uzyskały 

świadomą zgodę pacjenta. Zgodność z aktualnym stanem wiedzy w zakresie pielęgnowania jest  

orzekana i nadzorowana przez konsultantów wojewódzkich i krajowych. Osoba wykonująca zawód  

pielęgniarki/położnej ma ustawowy obowiązek postępowania zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi. 

Wiele świadczeń zdrowotnych dopuszczonych do wykonywania przez pielęgniarkę/położną  

amodzielnie zastrzeżonych jest koniecznością ukończenia kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, czy 

specjalizacji z danej dziedziny. Podjęcie się czynności, na które nie mamy poświadczenia kwalifikacji 

może być poczytane za naszą winę. Niestety dotychczas w Polsce nie wypracowano przejrzystych  

zależności pomiędzy poziomem uzyskanych kwalifikacji pozwalających na zdobycie nowych  

umiejętności, a stopniowym rozszerzaniem samodzielności zawodowej, inaczej mówiąc drogi awansu 

zawodowego. Nowe kompetencje zawodowe, jakimi jest ordynowanie leków i wyrobów medycznych 

oraz zlecanie badań jest w fazie uzyskiwania pełnych uprawnień, testowania, a przede wszystkim jest 

tematem wielowątkowych dyskusji.  

    Postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną i zgodne z posiadanymi kwalifikacjami  

nie wyklucza postępowania niedbałego, czy nieostrożnego. Od pielęgniarki/położnej wymaga się  

postępowania z należytą starannością(art.11 ust.1 u.z.p.p.) .Odzwierciedlenie tego wymogu znaleźć 

można również w Kodeksie Etyki Pielęgniarskiej(KEP).Czyn niezgodny z zasadami etycznymi jest  
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naruszeniem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i stanowi podstawę odpowiedzialności  

zawodowej. Nadużycie swojej pozycji jest rażąco nieetyczne. Podobne konsekwencje spotkać mogą 

osoby wykonujące czynności zawodowe w sposób niedbały lub lekkomyślny. Pielęgniarka/położna  

ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie świadczenia zdrowotne, własne  

doskonalenie zawodowe w zakresie praktyki klinicznej, zarządzanie, nauczanie i działalność naukową. 

Odpowiedzialność wynikająca z realizacji praktyki zawodowej w pielęgniarstwie dotyczy tak stanowisk 

kierowniczych jak i wykonawczych.  

   Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne przed rzecznikiem odpowiedzialności 

zawodowej i sądem pielęgniarek i położnych, będącymi organami samorządu zawodowego  

za zawinione naruszenie zasad wykonywania zawodu. W sprawach odpowiedzialności zawodowej  

postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Zadaniem jego jest 

ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie  

okoliczności sprawy oraz zebranie i zabezpieczenie dowodów. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 

obowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak  

i na niekorzyść pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie. Postępowanie w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego  

o przestępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego  

wszczętego w jednostce organizacyjnej. Postępowanie to może jednak być zawieszone do czasu  

zakończenia postępowania karnego. Pielęgniarka obwiniona ma prawo do reprezentowania swoich 

interesów przez dwóch pełnomocników. Pamiętajmy, że nie można wszcząć postępowania  

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.  

Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. 

   Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary: -upomnienie/naganę/karę pieniężną 

(1000-10000zł) /zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1-go roku 

do 5 lat /zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1-go roku do 5 lat/

ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat/ zawieszenie 

prawa wykonywania zawodu na okres od 1-go roku do 5 lat/ pozbawienie prawa wykonywania  

zawodu. 

   Przyczyny popełniania wykroczeń leżą w niedoborach kadrowych, lekceważeniu zasad i procedur, 

stosowaniu nieodpowiednich metod kierowania zespołami pielęgniarskimi, czy niewłaściwych posta-

wach pracowników. Bardzo częstą przyczyną wykroczeń jest brak znajomości praw pacjenta i co za tym 

idzie braki w ich respektowaniu. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, potrafią  

zaobserwować i przeanalizować niewłaściwe postępowanie pracowników ochrony zdrowia, skutkiem, 

czego coraz częściej składają wnioski do sądu o odszkodowania w ramach zadośćuczynienia. W wyniku 

zmniejszonej obsady pielęgniarek i położnych oraz redukcji etatów personelu pomocniczego  

w zakładach ochrony zdrowia drastycznie ulegają pogorszeniu warunki wykonywanej pracy.  

Pielęgniarki są obciążone zbyt wieloma obowiązkami. Brak gradacji stanowisk powoduje, że każda  

pielęgniarka niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zajmuje się wszystkim. Jest tu miejsce  

na wprowadzenie zmian, które pozwoliłyby na to, by rzeczywiście pacjent poczuł się w pełni  

bezpiecznie trafiając do każdej formy zakładu opieki zdrowotnej, a pielęgniarki nie musiałyby pracować 

ponad swoje siły na wielu etatach i z pełną satysfakcją mogłyby realizować swoją szczytną rolę.  

Wycofanie się pracodawców z udziału w finansowaniu kształcenia i doskonalenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych, przesunęło cały ciężar finansowy na zainteresowane pielęgniarki i położne,  

co z kolei prowadzi do zahamowania kształcenia pielęgniarek i położnych z przyczyn oczywistych.  
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Wiąże się to z obniżeniem wiedzy i umiejętności, co z kolei może przełożyć się na obniżenie, jakości  

pracy i daleko za tym idące konsekwencje. Wiele zakładów nie ma jasno sprecyzowanych zakresów  

obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarek i położnych. Niejednokrotnie zleca się pielęgniarkom  

i położnym wykonywanie czynności porządkowych i innych prac wykonywanych dotychczas przez  

personel pomocniczy. Stan taki prowadzi do przeciążenia pielęgniarek pracą przy jednoczesnej  

niemożliwości realizacji zadań w zakresie opieki nad pacjentem. W sytuacji dalszego zmniejszania  

zatrudnienia, pod znakiem zapytania staje realizacja zadań pielęgniarki wobec pracodawcy. 

   Podsumowując, należy stwierdzić, że niewłaściwa organizacja pracy, niedobory kadrowe, niemożność 

podnoszenia kwalifikacji oraz przeciążenie pracą są przyczynami wzrostu zaniedbań i wykroczeń  

zawodowych. W przypadku utrzymania się aktualnej polityki resortu wobec pielęgniarek i położnych, 

omawiany stan będzie się nasilać. Niezbędne staje się, więc podjęcie działań głęboko reformujących 

strukturę naszego zawodu i całej ochrony zdrowia.  Pamiętajmy, że wcześniej, czy później każdy z nas 

znajdzie się w roli pacjenta, a więc działajmy we własnym globalnym interesie. 

   Poruszone problemy w powyższym artykule wymagać będą zapewne rozszerzenia. Koleżanki i koledzy 

czekamy na Wasze sugestie, które pomogą nam działaczom samorządu z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej na ukierunkowanie informacji przekazywanych w naszym biuletynie. Prewencja wykroczeń 

zawodowych była myślą przewodnią powstania tego tekstu i mam nadzieję następnych, jeśli określicie 

swoje potrzeby w tym zakresie. Doskonale wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, tak więc 

czekamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jesteśmy do Waszej dyspozycji w dniach: pierwszy 

wtorek miesiąca w godz. 12:00-14:00 oraz trzeci czwartek miesiąca w godz. 14:30—15:30 w biurze 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej osobiście, lub pod numerem telefonu:  

082 565 43 73  

 
mgr Marzanna Niewęgłowska 

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 
z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej. 
 

Clostridium difficile: nieszkodliwy drobnoustrój czy śmiertelne ryzyko? 

 Clostridium difficile jest beztlenową laseczką charakteryzującą się wysoką opornością  
środowiskową. Drobnoustrój ten znany jest od trzydziestu lat jako przyczyna biegunki CDAD (biegunka 
indukowana przez Clostridium difficile). Na liście najczęściej występujących zakażeń szpitalnych  
w naszym szpitalu, laseczka C.D zajmuje pierwsze miejsce. 
 
 Z reguły Clostridium difficile w postaci nieaktywnej laseczki przetrwalnikowej występuje  
w stosunkowo niewielkich ilościach i bezobjawowo w zdrowym jelicie człowieka. Jeśli jednak, poprzez 
podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania znaczna część fizjologicznej flory bakteryjnej 
jelita ulegnie zniszczeniu, Clostridium difficile może namnażać się bez problemu jako bakteria. Wskutek 
szybkiej mutacji tworzy różne szczepy bakteryjne. 
 
 Potencjał zakaźny konkretnego szczepu zależy od ilości uwalniających się toksyn o patogennym  
działaniu. Toksyny te atakują komórki ściany jelita i mogą prowadzić do różnych form biegunek  
i zapalenia jelita o bardzo poważnych skutkach. 
  
 Na zakażenie Clostridium difficile najbardziej narażone są osoby o silnie osłabionym układzie  
odpornościowym, pacjenci którzy ukończyli 65 rok życia i/lub muszą poddawać się terapii z użyciem 
leków immunosupresyjnych, chemioterapii, antybiotykoterapii.  
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 Ze względu na niezbędną intensywną opiekę medyczną i związane z nią dłuższe pobyty szpitalne 
CDAD prowadzi do znacznego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej. 
Kliniczny obraz choroby – CDAD 
- okres inkubacji:  
około 3-7 dni od wdrożenia antybiotykoterapii 
-  typowy przebieg choroby:  
zapalenie jelita z towarzyszącą biegunką 
- objawy:  
z reguły 3-10 dni po antybiotykoterapii lub do 3 tygodni pojawiają się wodniste  cuchnące stolce,  
kurczowa bolesność brzucha i podwyższona temperatura. 
W ciężkich przypadkach procesu zapalnego tworzą się bezpostaciowe płaty fibrynowe, które przylegają 
do do błony śluzowej jelita i prowadzą do tzw. „rzekomobłoniastego zapalenia jelit”. Ściana jelita  
w określonych miejscach staje się grubsza, a to może prowadzić do stanowiących zagrożenie dla życia 
komplikacji w postaci masywnego rozciągnięcia jelita grubego, perforacji ścian jelita, a w dalszym  
przebiegu sepsy. 
 W przypadku biegunek wewnątrzszpitalnych CDAD śmiertelność może sięgać nawet 30%.  
Wywołane przez Clostridium difficile infekcje o ciężkim przebiegu zostały zaklasyfikowane przez Insty-
tut Roberta Kocha do grupy chorób niebezpiecznych, ponieważ stanowią one poważne zagrożenie  
dla ogółu. 
 
NAJLEPSZYM LEKARSTWEM JEST HIGIENA 
 Endospory to niezwykle odporne formy przetrwalnikowe drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Laseczka Clostridium difficile posiada zdolność tworzenia takich przetrwalników. 
Endospory mogą przeżyć wiele miesięcy na powierzchniach, podłogach, narzędziach, sprzęcie  
i elementach wyposażenia, a przy tym są oporne na działanie środków chemicznych. Innym źródłem 
zakażeń są skażone ręce: bezpośredni kontakt między lekarzami, pielęgniarkami,salowymi i pacjentami 
staje się tym samym bezpośrednim zagrożeniem. 
Drobnoustroje przenoszone są z fekaliami bądź drogą oralną przez kontakt bezpośredni lub pośredni. 
 Ryzyko związane z przenoszeniem Clostridium difficile można niemal wyeliminować dzięki  
przestrzeganiu procedur higienicznych z wykorzystaniem skutecznych produktów i metod. 
 Ze względu na wysoką oporność środowiskową i chemiczna endosporów nieodzownym  
warunkiem skutecznej profilaktyki chorobowej jest dokładne mycie rąk, któremu towarzyszy  
higieniczna dezynfekcja rąk i noszenie rękawiczek. 

 
Zabiegi higieniczne– zalecenia Instytutu Roberta Kocha (RKI) 

HIGIENA RĄK 

(stworzenie 

bariery) 

Produkty endosporobójcze są na ogół źle tolerowane przez skórę. 

Dlatego też nie jest możliwe rozwiązanie problemów higieny tylko poprzez samą 

dezynfekcję rąk. Dokładna higiena rąk po bezpośrednim kontakcie z pacjentem i 

po zdjęciu rękawic ochronnych stanowi jednak nieodzowny warunek zapobiegania 

zakażeniom. 

W tym zakresie zaleca się przede wszystkim zabieg higienicznej dezynfekcji rąk, 

pozwalający skutecznie zabić wegetatywne formy komórkowe. Kolejnym etapem 

winno być dokładne umycie rąk, co z kolei pozwala mechanicznie zmyć większą 

ilość endosporów Clostridium difficile znajdujących się na skórze. 

1. Higieniczna dezynfekcja rąk 

2. Dokładne mycie rąk 

HIGIENA  

POWIERZCHNI 

Codzienna dezynfekcja wykonywana metodą wycierania 

- powierzchnie znajdujące się blisko pacjenta 

- w razie potrzeby powierzchnię tę należy poszerzyć 

- dezynfekcja końcowa wszystkich powierzchni 
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Źródła: Instytut Roberta Kocha     Renata Zawiślak 

 

 

Transplantacja w świetle kwestii etyczno - prawnych protokołu  
II Europejskiej Konwencji Bioetycznej 

 

Temat pierwszy z cyklu krótkich streszczeń z części teoretycznej pracy magisterskiej na temat:  

Ocena wiedzy personelu medycznego na temat roli koordynatora transplantacyjnego w świetle 

aktualnie obowiązujących polskich uregulowań prawnych. 

Autor: mgr Olga Watrakiewicz - Hurko 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,  

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego  

koordynator transplantacyjny 

Młoda dziedzina medycyny, jaką jest transplantologia wciąż dostarcza wielu problemów,  
nawet wśród personelu medycznego. Skupia w sobie wiele obszarów klinicznych, nieustannie się  
rozwija i wymaga ogromnej wiedzy całego zespołu medycznego przy jej stosowaniu od początku, czyli 
od procedury dawstwa po przeszczepienie. Taka wiedza uczy pokory i wymaga nieustannej edukacji 
personelu medycznego, aby zwiększyć szanse przeżycia pacjentów oczekujących na przeszczep,  
ale też by postępować zgodnie z założeniem: „Primum non nocere”. 

Należy zatem wykorzystać cały potencjał leczenia pacjentów w danym regionie, żeby móc  
myśleć o rozpoczęciu procedury dawstwa. Ważna jest również współpraca pomiędzy wszystkimi  
podmiotami leczniczymi, aby móc powiedzieć o wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod  
leczniczych w ratowaniu życia ludzkiego, zarówno jeśli chodzi o potencjalnego dawcę, jak i biorcę,  
ze względu choćby na wyposażenie w sprzęt medyczny. Należy również brać pod uwagę nieustające 
zmiany zachodzące w świecie medycznym i rosnącą świadomość społeczeństwa na ten temat. Personel 
medyczny powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące transplantacji, również ze względu  
na możliwość leczenia osób ze schyłkową niewydolnością narządów, prowadzenia rozmów z takimi  
osobami o takiej metodzie leczenia. Prowadzenie tego typu rozmów jest równie trudne, jak rozmowa  

HIGIENA  

NARZĘDZI 

- produkty medyczne, jak np. stetoskopy, termometry, powinny być używane 

tylko u jednego pacjenta 

- użyte narzędzia i produkty medyczne należy transportować w zamkniętych  

pojemnikach 

- podczas przygotowania narzędzi do ponownego użycia należy , w miarę możli-

wości, stosować termiczne metody dezynfekcji 

IZOLACJA Umieszczanie w osobnych pomieszczeniach – w pojedynczym pokoju z własnym 

węzłem sanitarnym 

izolowanie/kohortowanie – możliwe w odniesieniu do pacjentów, u których  

występuje ten sam typ drobnoustrojów chorobotwórczych 

USUWANIE  

ODPADÓW 

Odpady zanieczyszczone wydzielinami i wydalinami usuwać zgodnie z procedurą 

obowiązującą w danej placówce. 
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z rodziną potencjalnego dawcy. Personel medyczny, którego znajomość tematyki z tej dziedziny będzie 
niewystarczająca będzie przejawiał niechętną postawę w angażowanie się w ideę dawstwa dla  
ratowania życia, bądź podnoszenia jakości życia osób ze schyłkową niewydolnością narządów. Dlatego 
tak ważne jest nieustające kształcenie personelu medycznego w dziedzinie transplantologii, gdyż  
to przekłada się na liczbę przeprowadzonych procedur donacyjnych, a zatem liczbę wykonanych  
przeszczepów wśród osób oczekujących, którymi i my możemy stać się w każdej chwili. 

Pierwszym zagadnieniem przybliżającym temat transplantacji będzie kwestia etyczno -  
prawna. Źródłem prawa pisanego było i jest prawo niepisane (moralność). Powstające wszelkie akty 
prawne mają służyć człowiekowi. Powinny zatem być w zgodzie z jego naturą i relacjami społecznymi. 
Przykładem takiego kreowania prawa są zapisy prawne dotyczące transplantologii. Kwestie etyczne  
i prawne tej dziedziny medycyny na terenie Unii Europejskiej reguluje VI rozdział Europejskiej  
Konwencji Bioetycznej (EKB) pt.: Pobieranie narządów i tkanek od żyjących dawców dla celów  
transplantacji, natomiast dawstwo pośmiertne zostało zawarte w protokole dodatkowym. Polska  
podpisała Konwencję bioetyczną 7 maja 1999 roku, a o jej ratyfikacji zaczęto mówić w 2012 roku 
[1,2,3]. 

Europejska Konwencja Bioetyczna zawiera minimalne i podstawowe wytyczne oparte na Prawach 
Człowieka i innych prawach ustanowionych do tej pory, a dotyczących ludzkości zawartych  
w preambule powyższego dokumentu. Rozdziały tego dokumentu poprzedzają następujące słowa:  
„w zamiarze stworzenia koniecznych środków gwarantujących godność ludzką i podstawowe prawa  
i wolności człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny” [1]. Dokument ten nie  narzuca 
państwom członkowskim stosowania zawartych w nim rozwiązań prawnych, ale ukierunkowuje  
i wyznacza minimalne standardy do tworzenia własnych rozwiązań i regulacji prawnych wypracowa-
nych dla danego kraju i stosowanych na jego obszarze. Przykładem tego jest regulacja zgody  
na pośmiertne oddanie narządów do przeszczepów. W Niemczech, Holandii, Anglii i USA obowiązuje 
regulacja formalnej zgody przyszłego dawcy tzn., że wymaga się za życia świadomej zgody wprost  
na pośmiertne pobranie narządów lub zgody odpowiedniego członka rodziny, jeśli zmarły  
nie pozostawił za życia żadnej decyzji. Francja, Włochy, Austria, Belgia, Portugalia i Hiszpania stosuje 
zgodę domniemaną oznacza to, że jeśli za życia nie zanotowano żadnego ustawowo określonego  
sprzeciwu to po śmierci narządy z mocy ustawy wewnętrznej danego kraju mogą być użyte do celów 
dydaktycznych naukowych i transplantacyjnych [1,4]. 

Każde z wyżej stosowanych rozwiązań nie jest idealne. Zachowanie równowagi moralnej między 
prawem jednostki a prawami społeczeństwa jest kwestią bardzo delikatną. Konwencja bioetyczna  
zachowuje minimum, a zarazem podstawy ochrony praw jednostki w postaci wyraźnie zapisanej  
na piśmie zgody na pobranie od dawców żywych, zastrzegając również jeśli nie ma alternatywnej  
metody leczniczej dla biorcy i jeśli nie jest możliwe pobranie od dawcy zmarłego oraz zarysowuje  
kwestie regulacji prawnych na zgodę od osób nie mających zdolności do jej wyrażania [1].  

Ochrona jednostki w protokole jest również bardzo wyraźnie zaznaczona w kwestii wyrażania 
sprzeciwu. Artykuł 9 pt. „Życzenia wcześniej wyrażone” zawiera następujący zapis: „Należy brać  
pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia pacjenta, co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili  
jej przeprowadzania nie jest on w stanie wyrazić swojej woli”. Mamy zatem kolejny zapis, który  
ukierunkowuje wszelkie zapisy prawne w krajach Unii Europejskiej, aby wola pacjenta była  
poszanowana nawet w chwili, kiedy nie może sam o niej stanowić. Zatem należy dokonać wszelkich 
starań, aby tę wolę poznać choćby poprzez rozmowę z rodziną, nawet jeśli nie ma takich zapisów  
w aktach prawnych danego kraju, jak to jest w Polsce w kwestii zgody domniemanej. Koordynator czy 
lekarz prowadzący nie musi przeprowadzać takiej rozmowy, jeśli stwierdzi brak sprzeciwu  
w jakiejkolwiek formie ustnej czy pisemnej. Jednak, aby dołożyć wszelkich starań i dowiedzieć się  
również od rodziny, jakie były zapatrywania danej osoby na pośmiertne dawstwo takie rozmowy  
w naszym kraju są przeprowadzane. Świadczy to wysokiej etyce osób prowadzących procedurę  
transplantacyjną przez poszanowanie wartości uznawanych przez danego człowieka, o czym mówi  
kodeks etyczny lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Artykuł 2 pkt. 2 w części szczegółowej kodeksu 
etyki lekarskiej brzmi: „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti  
suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne  
nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”. W dalszej części kodeksu (art. 33 do art. 37)  
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są również zawarte podstawowe zasady etyczne stosowane tylko w transplantologii. Do zadań tych  
należą: pobieranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok w celu ich przeszczepienia, o ile za życia przez 
daną osobę nie został wyrażony sprzeciw; podtrzymywanie funkcjonowania organizmu dawcy w celu 
przeszczepienia jego komórek, tkanek lub narządów; zabronione jest pobieranie za to korzyści  
majątkowej; pobranie od żyjącego dawcy może nastąpić po spełnieniu wszelkich warunków prawnych, 
niedopuszczalne jest pobranie narządu koniecznego do życia; pobranie szpiku od dziecka lub osoby  
niepełnoletniej może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego lub osoby niepełnoletniej 
jeśli jest zdolna do wyrażenia takiej zgody. Wobec dawcy po orzeczeniu śmierci mózgowej, jeśli z jakiś 
powodów nie dojdzie do pobrania, według kodeksu etyki lekarskiej lekarz decyduje o zaprzestaniu  
stosowania uporczywej terapii (art. 32) [1,5,6,7], 

Prawnych aspektów korelujących z etyką jest wiele dla których protokół pozostawia rozwiązania  
prawne właściwe dla danego państwa. Podsumowując jednak najważniejszą w powyższym  
dokumencie jest zasada prymatu interesu jednostki nad interesem państwa czy innych instytucji. Pra-
wa jednostki przedkładane nad prawo ogółu dotyczy nie tyłko dawcy przez poszanowanie jego woli,  
ale również biorcy przez prawo do życia i możliwość wyboru, jakim jest leczenie transplantacyjne.  
Protokół II EKB w sprawie transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego traktuje w sposób 
priorytetowy autonomię dawcy nad interesem biorcy, nad interesem biorców jako społeczeństwa  
i interesem nauki. Komitet Ministrów Rady Europy wzywa poprzez wyżej wymieniony dokument  
do upowszechniania dawstwa w społeczeństwie w jasny i przejrzysty sposób, tak, aby  służba zdrowia, 
jak i opinia publiczna miała dostateczną wiedzę na temat wyrażenia sprzeciwu lub jego braku, a także 
przyzwolenia na pośmiertne pobranie narządów. Wówczas rozmowy z rodziną o woli potencjalnego 
dawcy staną się świadome i nie będą budziły tyle kontrowersji w społeczeństwie [8]. W Polsce  
stworzono stronę internetową: www.dawca.pl - bądź świadomym dawcą narządów, na której każdy 
może zasięgnąć wiadomości na temat dawstwa. Inicjatywą kampanii świadomego dawstwa narządów 
są lekarze z Akademii Medycznej w Gdańsku. Na stronie tej możemy dowiedzieć się o historii polskiej 
transplantologii, podpisać oświadczenie woli, zasięgnąć informacji w razie nurtujących nas wątpliwości 
na ten temat, a nawet zdobyć certyfikat świadomego dawcy narządów. Strona ta wskazuje również 
miejsca internetowe, na których możemy dowiedzieć się więcej na temat np. dawstwa szpiku  
i zachęca wręcz do umieszczania swoich wątpliwości czy pytań na temat dawstwa czy transplantacji, 
aby można je było na forum ogólnym wyjaśnić. Co na pewno przybliży temat szerokiej rzeszy  
społeczeństwa [9]. 
 Wszystkie zawiłości prawne wynikające z głęboko pojętej etyki, która przewodzi aksjologii  
prawnej bardzo dobrze i w prosty sposób wyjaśniają słowa Papieża Jana Pawła II: „Każdy przeszczep 
narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji aby bezinteresownie  
ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega 
szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości” [10]. 
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Cytobiologia {nencki.gov.pJ] Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty Judzkiej w odniesieniu do zastosowań 
biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie. Oviedo, 4 kwietnia 1997 roku; [cytowany 28 stycznia 
20l3r. ] 
Dostęp z http://www.cytobiologia.nencki.gov.pl/konwencja_prawa_człowieka.pdf 
Biotechnologia [biotechnologia.pl] B. Knieciak, Blaski i cienie konwencji bioetycznej;[cytowany28.01.2013r.]  
Dostęp z: http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/indexjTitml 
K. Suszek, Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna pt.: Konwencja z Oviedo w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Ministerstwo Zdrowia. Biuro prasy i promocji. Warszawa 01.10.2009 recytowany 28.01.2013 r.] Dostęp z: http://
www.mz.gov.pl/ 
Tadeusz Biesaga, Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji. Medycyna praktyczna- Psychiatria 
2010; Nr 2 : s. 104-108. 
Małgorzata Zembala, Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej  
Konwencji Bioetycznej. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; Nr 6(4): s. 407-411. 
Oficjalne tłumaczenie Kodeksu Etyki dla pielęgniarek ICN.[cytowany 28 stycznia 2013r] 
Dostęp z http://www.pielegniarki.info.pl 
Naczelna Izba Lekarska [niI.org.pl] Warszawa;[cytowany 28 stycznia 2013 r.] 

http://www.dawca.pl
http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/indexjTitml
http://www.mz.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
http://www.pielegniarki.info.pl


 

 13 BIULETYN 

Dostęp z: http://www.nil.org.pl/dokumentv/kodeks etyki lekarskiej. 
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PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU AKTUALIZACJI DANYCH 
W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

  
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji danych  
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
 Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  
(Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.) każda pielęgniarka i położna zobowiązana jest do niezwłoczne-
go zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych  
w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania, w szczególności: 
- zmiany nazwiska, 
- zmiany miejsca zamieszkania 
- zmiany miejsca pracy 
- zaprzestania wykonywania zawodu 
- ukończenia studiów, szkoleń specjalizacyjnych, kursów 
 Aktualizacji danych pozostających w Rejestrze Pielęgniarek, Położnych należy dokonać na druku 
Arkusz aktualizacyjny danych osobowych osobiście w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmie, ul. Obłońska 20 lub za pośrednictwem poczty. 
 Arkusz Aktualizacyjny można otrzymać w Biurze OIPiP w Chełmie lub pobrać ze strony  
www.oipip-chelm.pl. 
 Do Arkusza należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych t.j. np. odpis skrócony 
aktu małżeństwa, dyplom: ukończenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaświadczenie  
o ukończonym kursie, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 
 
 
 

UWAGA OD 1 LUTEGO 2016 ROKU  
ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
 

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo wykony-
wania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowe-
go, która to wiąże się  z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  
tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, który umieszczamy w dalszej części Biuletynu. 

 

http://www.nil.org.pl/dokumentv/kodeks
http://www.dawca.pl
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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Kto opłaca 
Wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej 

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na  
stanowisku pielęgniarki i położnej: 
- umowa o pracę,  
- na podstawie stosunku służbowego,  
- wyłącznie na podstawie umowy zlecenia  
  i nie prowadzące działalności gospodarczej 

1% miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego brutto 

/wysokość składki jest niezmienna,  
w przypadku  

wynagrodzenia chorobowego, 
czy innych nieobecności obniżających  

wynagrodzenie zasadnicze,  
kwota składki nie ulega zmianie 
np. wynagrodzenie zasadnicze na  

umowie 2.000,00 zł.  
– składka za 1 mc - 20,00 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidu-
alnej bądź grupowej praktyki zawodowej 
  0,75% przeciętnego miesięcznego  

wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez 

Prezesa GUS za ostatni kwartał  
poprzedniego roku kalendarzowego 

  
  

2016 rok - 32,10 zł. 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne: 
-       zobowiązane do opłacania składek nie wy-

mienionych w pkt 1-2 tj. wpisane na listę 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych lecz nie wykonujące zawodu, które nie są 
objęte zwolnieniem z opłacania składek; 

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku wykreślenie z rejestru pielęgniarek  
i położnych; 

  
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 
2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 
3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 
4. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim; 
5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne 
źródło dochodu; 
6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 
7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 
8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 
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W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 
naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  
 
Składki członkowskie są płatne miesięcznie. 
 
Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 
do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  
 
 Uwaga! 
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu 
jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej. 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 
Kodeksu  
Cywilnego). 

  Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na  
wskazany poniżej rachunek bankowy.  
Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mogą upoważnić swojego pracodawcę do  
potrącania 1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  
Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Chełmie 

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

 
Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest 
przesłanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie 
osób. 

SKARBNIK 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie 
(-) Jacek Kozioł 

Poniżej  Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w spra-
wie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 

 
 

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 
  
Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,  
z zastrzeżeniem § 4. 
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której  
członkiem jest dana pielęgniarka lub położna. 

http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości: 
1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej 
na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego; 
2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działal-
ności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia; 
3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w od-
niesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – 
indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiąza-
nych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wyko-
nujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku  
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 
4. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka 
członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa. 
§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek  
właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni. 
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne: 

bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia 
z urzędu pracy); 
2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania  
zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.* 
3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu, 
4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, 
5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub  
będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło  
dochodu. 
6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które 
nie wykonują zawodu, 
7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy. 
8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 
§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek  
i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia  
każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
1. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz  
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
§ 6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia 
właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego 
zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.  
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.  
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. 
 
*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni 
od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji da-
nych w rejestrze. 
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Opinia w sprawie rozliczania urlopów wypoczynkowych  
pielęgniarkom pracującym w równoważnym systemie pracy na 12 godzin 

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego 
(art. 154 § 1 k.p.). Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie  
z obowiązującym go rozkładu czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowego  
wymiaru czasu pracy pracownika w danym dniu. Zgodnie z powyższym jeden dzień urlopu równy jest 
8 godzinom pracy. Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego  
dobowa norma czasu pracy, wynikające z odrębnych przepisów, jest niższa niż osiem godzin  
(art. 154 § 1-3 k.p.).  

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, nie może przekroczyć 7 godzin  
35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu  
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej). Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku  
do pracowników, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłuże-
nie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Czas pracy pracowników nie może przekraczać prze-
ciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 94 ust. 1 ustawy  
o działalności leczniczej). 

Z powyższego wynika, że przeciętnie tygodniowo pielęgniarka nie może pracować więcej niż 37 godzin 
i 55 minut. W związku z tym pielęgniarka, która pracuje na dyżurach po 12 godzin może pracować  
jedynie tyle by nie przekroczyć tygodniowej normy.  

Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalonych dla 
przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy 
oraz dni wolne od pracy (art. 94 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej). Pielęgniarka ma ustalony  
harmonogram pracy z wyprzedzeniem. Urlop wypoczynkowy jest również rozpisywany z wyprzedze-
niem. Osoba, która rozpisuje pielęgniarkom urlopy ma obowiązek na czas urlopu rozpisać pielęgniarce 
dni pracy jedynie po 7 godzin 35 minut. Nie można wtedy przydzielać pielęgniarce dyżurów. Rozpisany 
dyżur i tak ktoś musi przejąć, ponieważ pacjenci muszą mieć zapewnione stałe wykonywanie  
świadczeń. 

W związku z powyższym przy planowanych urlopach nie rozpisuje się pielęgniarce dyżurów a jedynie 
ustawowo przewidziany czas pracy wymiarze 7 godzin 35 minut dziennie. Jeden dzień urlopu jest więc 
liczony jako 7 godzin 35 minut. 

Przykład: jeśli pielęgniarka, chce wziąć dwa tygodnie urlopu w pierwszej połowie lipca, to musi  
to zgłosić odpowiednio wcześniej, aby osoba, która rozpisuje harmonogram pracy pielęgniarki, mogła 
wpisać jej na czas urlopu, pracę jedynie w podstawowym czasie pracy, czyli po 7h 35 min dziennie. 
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku urlopu nieplanowanych. Wówczas może się  
zdarzyć, że pielęgniarka ma rozpisane dyżur ale tego dnia bierze wolne. Z puli urlopowej  
odprowadzany jest wówczas 12 godzin (za dzień z dyżurem). Należy przypomnieć, że jeżeli  
pielęgniarka pracuje na dyżurach to jej tygodniowa norma wyczerpie się w mniejszej ilości dni niż  
gdyby pracowała jedynie w podstawowym czasie. 

Przykład: Pielęgniarka pracuje jedynie w czasie podstawowym a więc po 7 godzin 35 minut.  
Jej tygodniowa norma wyczerpie się więc w ciągu pięciu dni. Natomiast pielęgniarka B, która pracuje 
na dyżurach po 12 godzin wyczerpie swoją normę w ciągu 3 dni w tygodniu. Pielęgniarka A jeśli  
w tygodniu chciałabym mieć trzy dni wolne musi wziąć trzy dni urlopu (3 dni po 7h 35 min).  
Pielęgniarka B, jeśli chciałaby mieć trzy dni wolne w tygodniu wystarczy że weźmie jeden dzień urlopu 
(1 dzień po 12h).  

Wbrew pozorom system jaki obecnie funkcjonuje przy podpisywaniu urlopów dla pielęgniarek  
pracujących na dyżurach, nie jest krzywdzący dla tych pracujących po 12 godzin. 

(MK)-NIPiP 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

,, Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 

Bo zostawili ślady w naszych sercach...” 

 

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia oraz słowa otuchy 

z powodu śmierci  

MAMY 

Koleżance Annie Kita 

składają koleżanki  

z Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Krasnymstawie 

KOMUNIKAT 

Okręgowa Rada Pielęgniarek Położnych w Chełmie 

informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku zorganizowana będzie uroczystość   

z okazji 25-lecia samorządu pielęgniarek i położnych,  

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i zapisów  

dostępne będą w późniejszym terminie  

w biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie www.oipip-chelm.pl 

 

 

Opinie w sprawie: Zdejmowania szwów 
Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy? 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 lit. i. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku  
w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, 
poz. 1540) pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
świadczeń leczniczych obejmujących zdejmowania szwów pod warunkiem odbycia kursu  
specjalistycznego. 

Kurs specjalistyczny, będący formą kształcenia podyplomowego, ma na celu uzyskanie przez  
pielęgniarkę, położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych 
przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub  
rehabilitacyjnych. W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran  
(Nr 11/07) ,,pielęgniarka zapewnia opiekę chorym z raną, w tym z raną odleżynową do IIIo włącznie, 
oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmij szwy”.  

Wobec powyższego, pielęgniarka, która zamierza wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
zdejmowanie szwów musi mieć ukończony kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran. 

PO-NIPIP 



 

 

kradzione sny 
 
prowadzić 
nienapotkane chwile 
w niesamowicie miękkim 
atłasowym uniformie 
 
mijać 
stacje 
perony 
ludzi 
 
gładzić w niespaniu 
skroń księżyca z lokiem 
 
ubrać się w nagość 
efektownie 
 
oglądać  
taśmy prawdy 
ze słusznie minionej epoki 
obcować w ukryciu 
jasnej strony życia 
 
 
śnić szczęśliwie 

wyjątkowy zimny maj 
 
kwiaty ubrane 
w kożuchy śniegu 
drżą na klombach 
w ogrodach i parkach 
 
futrzane krzewy 
odwiedzają zlęknione ptaki 
 
rapujące krople marznącego deszczu 
lansują 
wyjątkowo zimny maj 

pamiętanie 
 
wszystkie czterolistne koniczyny 
polne kwiaty 
radość oczu 
szczere wyznania  
spłoszone uściski 
wierne tęsknoty 
rozdarte i zaszyte niebo 
jeszcze gdzieniegdzie 
upierzone marzenia 
 
 
istniejąc 
skłaniają  
do pamiętania 

Iwona Chudoba 
Wiersze z tomiku 

‘’okruchy dnia powszedniego” 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek    od 07.30 do 17.00  

   wtorek    od 07.30 do 15.30  

   środa     od 07.30 do 15.30  

   czwartek    od 07.30 do 15.30 

   piątek    od 07.30 do 15.30 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 13.30 do 17.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 08.00 do 13.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.00 do 14.00  

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska,  Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł. 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wójcik (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 33 88 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12:00 - 14:00  

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 34 36 


