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WYBORY  
DO SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
 
 W marcu 2020 roku po raz ósmy uczestniczyć będziemy w Okręgowym Zjeździe Sprawoz-

dawczo - Wyborczym, w którym spośród delegatów na VIII kadencję samorządu pielęgniarek 

i położnych dokonamy wyboru nowych władz. 

 Miesiąc październik 2019 roku będzie okresem wyborczym, podczas którego na zebra-

niach w rejonach wyborczych wybierać będziemy delegatów na kolejną kadencję. Mandat  

zaufania, którym obdarzony zostanie delegat zobowiązuje do pełnego zaangażowania się 

w  działalność na rzecz środowiska, do poświęcenia swego czasu, dzielenia się wiedzą i do-

świadczeniem w ramach trudnej pracy samorządowej.  

 Delegaci reprezentują swoje placówki na corocznych okręgowych zjazdach pielęgniarek 

i położnych, ale przede wszystkim w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo –  

Wyborczego mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Izby tj.: 

 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,  

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  

 Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,  

 Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

oraz do pełnienia funkcji:  

 Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,  

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  

 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,  

 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej . 

 Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z przedstawionym kalendarzem 

wyborczym, a tym samym do zaangażowania się w pracę na rzecz naszego środowiska. Udział 

w wyborach jest  naszym demokratycznym przywilejem i zarazem obowiązkiem.  

 Jeśli chcesz decydować – weź udział w zebraniu wyborczym!  

 Dokonaj trafnego wyboru delegatów na VIII kadencję. 

 

Z poważaniem, 

Izabella Chałaj 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej 
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WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ -  INFORMATOR 
 

 Dobiega końca VII kadencja (2015 – 2020) organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zwołała XXXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo –  

Wyborczy na dzień 27 marca 2020 r. 

 

Okręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby. Uczestniczą w nim delegaci wybrani w rejonach 

wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru okręgowej izby. W październiku 2019 r. odbędą 

się wybory naszych delegatów na VIII kadencję. 

 

Wykaz rejonów wyborczych, miejsce i termin zebrań wyborczych, ilość mandatów do obsadzenia oraz odpo-

wiedzialnego członka Okręgowej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów przedstawia Kalendarz 

Wyborczy na 2019 r. 

 

Rejestry wyborców Rejonów Wyborczych są udostępnione do wglądu w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Chełmie od dnia 09 września 2019 r. Pielęgniarki i położne powinny sprawdzić, czy i gdzie są 

umieszczone w rejestrze wyborców. 

 

Wybory delegatów na VIII kadencję odbywają się tylko w jednym terminie. Brak lub niemożność dokonania 

wyboru przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2-ch członków komisji skrutacyjno- wybor-

czej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. 

 

Czynne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczo-

nym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego, wobec których nie zachodzą okoliczności wyłą-

czające czynne prawo wyborcze. 

Bierne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczo-

nym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego z wyłączeniem ukaranych karą nagany, pozba-

wienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozbawienia praw publicznych. Bierne prawo wybor-

cze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie pięciu ostat-

nich lat przed dniem wyborów nie dokonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej 

składki.  

 

Porządek zebrania wyborczego: 

1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. 

3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej. 

4. Wybory delegatów. 

5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

6. Zakończenie zebrania. 

 

Na stronie internetowej OIPiP w Chełmie www.oipip-chelm w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE 2019 ROK 

znajdują się akty prawne dotyczące wyborów do organów izb. 

 

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej 

Izabella Chałaj 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 92/VII/19 ORPiP w Chełmie  

z dnia 06 września 2019 r. 
 

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 

§ 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru:  

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, 2 wiceprzewodniczących i 1 sekretarza. 

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia może być przekazywane – telefonicznie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 2. 1 Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący. 

2. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia referent ds. ewidencji. 

 

§ 3. 1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. 

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie przebiegu  

obrad, stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się listę obecności. 

 

§ 4. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestru prowadzonego przez Okręgową 

Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przygotowuje rejestr osób posiadających bierne 

prawo wyborcze wyborców Rejonów Wyborczych z podaniem imienia, nazwiska i numeru 

prawa wykonywania zawodu a także informacji odnośnie tego czy w stosunku do danej osoby 

zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze /na podstawie § 10 załącznika do 

Uchwały Nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 04 czerwca 

2019 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków/. 

2. Rejestr wyborców Rejonów Wyborczych z wyłączeniem podawania informacji odnośnie 

wyłączenia czynnego prawa wyborczego będzie dostępny do wglądu w biurze Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, miesiąc przed terminem zebrania wyborczego. 

 

§ 5. 1 Zebranie wyborcze pielęgniarek, położnych Rejonów Wyborczych zwołuje i nadzoruje 

Okręgowa Komisja Wyborcza. 

2. Pielęgniarki, położne należące do danego Rejonu Wyborczego powinny być powiadomione 

o terminie i miejscu zebrania wyborczego, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

 

§ 6. Zawiadomienia o zebraniu wyborczym dokonuje się poprzez:  

a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w rejonie wyborczym, 

b) opublikowanie terminów wyborów na stronie internetowej OIPiP w Chełmie, 

c) opublikowanie terminów wyborów i rejonów wyborczych w Biuletynie Informacyjnym 

OIPiP w Chełmie. 
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§ 7. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno być wskazane: dzień i godzinę rozpo-

częcia oraz miejsce obrad a także planowany porządek dzienny. 

 

§ 8. 1. Zebranie wyborcze organizuje się w rejonie wyborczym w jednym dniu w trakcie, które-

go wybiera się komisję mandatowo-skrutacyjną, zgłasza się kandydatów i w głosowaniu  

tajnym wyłania się delegatów. 

2. Wzór powiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9. 1. Zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji  

Wyborczej. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, 

sekretarza oraz co najmniej 2 członków komisji mandatowo-skrutacyjnej spośród pozostałych 

uczestników zebrania wyborczego. Dopuszcza się możliwość pełnienia przez przedstawiciela 

Okręgowej Komisji Wyborczej funkcji członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na zebraniu 

wyborczym. Brak lub niemożliwość dokonania wyboru osób na wskazane wyżej funkcje na  

zebraniu wyborczym oraz minimalnej liczby członków komisji mandatowo-skrutacyjnej unie-

możliwia przeprowadzenie wyborów.  

2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowa-

dzanych przez zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego. 

3. Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni 

funkcję doradcy.  

4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu pod-

pisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.  

5. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu 

wyniku wyborów przekazuje się do okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołem komisji 

mandatowo – skrutacyjnej. 

 

§ 10. 1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie—Załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego;  

2) imię, nazwisko oraz zawód kandydata;  

3) miejsce pracy kandydata.  

3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym uprawniony 

uczestnik, w tym samodzielnie kandydat. 

4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Oświadczenie to może być złożone pisemnie. 

5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej,  

a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 
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§ 11. 1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo-skrutacyjna. 

2. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 

3. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:  

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd; 

2) sporządzanie listy kandydatów; 

3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej; 

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów; 

5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie lisy wy-

branych delegatów na okręgowy zjazd; 

6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 

4. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 

2) liczbę uprawnionych do głosowania; 

3) liczbę oddanych głosów; 

4) liczbę oddanych głosów ważnych; 

5) liczbę oddanych głosów nieważnych; 

6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 

7) listę z nazwiskiem i imieniem wybranego delegata; 

8) podpisy członków komisji. 

 

§ 12. 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie otrzymanego protokołu z zebrania wybor-

czego stwierdza ważność wyborów i przekazuje nazwiska i imiona delegatów na okręgowy 

zjazd, którą przekazuje okręgowej radzie. 

2. Okręgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na nieprawidłowości w przebiegu wyborów, 

które można wnosić w terminie 2 tygodni od ich zaistnienia. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów okręgowa komisja wyborcza unie-

ważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

4. W przypadku odrzucenia skargi przez okręgową komisję wyborczą, wnoszącemu przysługuje 

odwołanie do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej 

skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna. 

 

§ 13. 1.Karta do głosowania obejmuje następujące dane: 

a) pieczęć OIPiP, 

b) oznaczenie rejonu wyborczego (nazwa jednostki, numer), 

c) alfabetyczną listę kandydatów wraz z oznaczeniem zawodu i miejsca pracy, 

d) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań, 

e) pouczenie o sposobie głosowania. 

2. Wzór karty do głosownia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 14.1.Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, 

równą liczbie osób zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

2. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu wyborczego po okazaniu np.  

dowodu tożsamości, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem i po podpi-

saniu listy obecności otrzymuje kartę do głosowania. W przypadku błędnego wypełnienia nie 

wydaje się drugiej karty do głosowania. 

3. W przypadku małych zebrań wyborczych Komisja Mandatowo—Skrutacyjna przed przystą-

pieniem do głosowani wyczytuje kolejno osoby z listy obecności, którym wręcza kartę do  

głosowania. 

 

§ 15.1. Głosować można tylko osobiście. 

2. Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. 

3. Głos jest nieważny, jeśli: 

 znaków „X” jest więcej, niż wynosi liczba dopuszczalnych wskazań; 

 karta do głosowania została przedarta, przekreślona; 

 na karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze 

sposobem głosowania. 

 

§ 16. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności  

głosowania zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart 

do głosowania. 

 

§ 17. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przy obliczaniu 

wyników głosowania: 

1) Pracą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący wyłoniony spośród  

wybranych członków Komisji, przestrzegając zasad określonych w Uchwale Nr 2 

I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 04 czerwca 2019 r. oraz 

przepisach niniejszego Regulaminu. 

2)Karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i sprawdza, 

czy ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu. W przypadku bra-

ku kart do głosowania należy powtórzyć cały cykl głosowania. 

3)Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów należy  

w pierwszej kolejności:  

 policzyć ilość oddanych głosów, 

 policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne, o których mowa w § 15 ust. 3. 

4) Prace związane z realizacją pkt. 2 i 3 wykonywane są przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną  

w pełnym składzie. 

5) Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez rozdziele-

nie zadań, ale wyniki powinny być wyrywkowo weryfikowane przez Przewodniczącego. 
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6) Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, którą podpisują  

osoby biorące udział w liczeniu, zabezpiecza się np. w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejo-

nym podpis składa przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.  

 

§ 18.1. Z prac Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej sporządza się protokół według wzoru określo-

nego w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej niezwłocznie po zakończeniu pracy  

Komisji odczytuje protokół. 

3.Karty z oddanymi głosami i protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z głosowania stanowią 

załącznik do protokołu z zebrania wyborczego. Wzór protokołu z zebrania wyborczego stanowi 

Załącznik nr 5 Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej. 

 

§ 19.1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią: 

1) powiadomienie o zebraniu wyborczym, 

2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego, 

3) listy obecności, 

4) listy zgłoszonych kandydatów na delegatów, 

5) protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, 

6) zabezpieczone głosy. 

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 dostarczana jest bez zbędnej 

zwłoki Okręgowej Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory  

w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

4. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostępniana jest do wglądu 

członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w terminie 2 tygo-

dni od daty ich otrzymania. 

5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do 

Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni od daty ich zaistnienia. 

6. Skargi, o których mowa w ust 5 rozpatrywane są na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej. 

7. W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja Wybor-

cza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

8. W przypadku odrzucenia skargi przez okręgową komisję wyborczą, wnoszącemu przysługuje 

odwołanie do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej 

skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna. 

 

§ 20.1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 19 należy zabezpieczyć przed jej utratą 

wskutek wystąpienia zdarzeń losowych. 

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze OIPiP przez okres jednej kadencji – do czasu 

zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu. 



 

 10 BIULETYN 

 



 

 11 BIULETYN 



 

 12 BIULETYN 

 

 



 

 13 BIULETYN 

 



 

 14 BIULETYN 

 



 

 15 BIULETYN 



 

 16 BIULETYN 



 

 17 BIULETYN 



 

 18 BIULETYN 



 

 19 BIULETYN 



 

 20 BIULETYN 



 

 21 BIULETYN 

 



 

 22 BIULETYN 



 

 23 BIULETYN 



 

 24 BIULETYN 

 



 

 25 BIULETYN 

 



 

 26 BIULETYN 



 

 27 BIULETYN 



 

 28 BIULETYN 

KONSULTANT KRAJOWY 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego - Beata Ostrzycka 

 
Miejsce pracy: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach 

11-001 Dywity , ul. Jeżynowa 16 , e- mail: bostrzycka@wp.pl, tel. 89 5120 122 , 605 099 120 
 

Dywity , 10 czerwiec 2019 rok  
KKPR- 08/06/2019 

OPINIA 
 

W sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych 
o nazwie Olfen 75 mg - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 mg - roztwór do wstrzykiwań 
w  warunkach domowych, gabinecie pielęgniarki POZ oraz gabinecie zabiegowym lekarza POZ. 
 
Mając na uwadze zgłaszane problemy przez świadczeniodawców realizujących - świadczenia gwaran-
towane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrze-
śnia 2013 roku - Dz.U. 2016 poz.86) przedstawiam przedmiotową opinię: 
 
Wszystkie preparaty lecznicze zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej powinny być podawane 
z  bezwzględnym przestrzeganiem zaleceń producenta produktu leczniczego. 
 
Preparat o nazwie Olfen 75 mg zawiera informacje w charakterystyce produktu leczniczego takie 
jak: „ze względu na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej, również wstrząsu, pacjenci  
musza być pod obserwacją przez co najmniej godzinę po wstrzyknięciu domięśniowym produktu 
Olfen 75mg, w pobliżu działającej aparatury ratowniczej, preparat o nazwie Dicloratio 75mg zawie-
ra opis „w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej, w tym wstrząsu anafilaktycz-
nego, musi być dostępny prawidłowo funkcjonujący sprzęt niezbędny w nagłych przypadkach.  
Pacjenta należy obserwować, co najmniej 1 godzinę, po wstrzyknięciu produktu leczniczego. 
 
Wobec powyższego zapisu pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, realizująca świadczenia  
w zakresie pielęgniarka POZ - nie zapewnia w gabinecie pielęgniarki POZ aparatury ratowniczej, gdyż 
nie wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wykaz świadczeń gwarantowanych pie-
lęgniarki POZ oraz warunki realizacji. Jednocześnie w warunkach domowych również nie zapewnia  
w neseserze pielęgniarki aparatury ratowniczej. 
 
Dlatego też pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w wa-
runkach domowych nie może realizować świadczenia jakim jest podawanie drogą  
domięśniowa preparatów Olfen 75 mg i Dicloratio 75 mg. 
 
Jednocześnie zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 1 - wykaz 
świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji wska-
zują na obowiązek posiadania sprzętu i aparatury niezbędnej do udzielania pierwszej pomocy lekar-
skiej w sytuacji zagrożenia życia i stanowią niezbędną część wyposażenia gabinetu zabiegowego. 
 
Dlatego też w przypadku ,gdy gabinet pielęgniarki POZ jest jednocześnie gabinetem zabiegowym le-
karza POZ, lub oba te świadczenia są realizowane pod jednym adresem nie ma podstaw do odmo-
wy wykonania świadczenia jakim jest iniekcja domięśniowa preparatu Olfen 75 mg oraz Dicloratio 
75 mg. 
 
Ponadto pielęgniarka może odmówić udzielenia świadczenia na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 
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2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014, poz. 1435). Ustawa określa zasady i prawo 
odmowy do wykonania zlecenia lekarskiego, w przypadkach określonych przedmiotową ustawą.  
Wykonanie świadczenia zleconego przez lekarza, które jest niezgodne z zaleceniami producenta może 
być podstawą do odmowy wykonania tego zlecenia. 
 
Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego wydając skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakresie 
zadań pielęgniarki POZ powinni zapoznać się z zaleceniami producenta i zgodne z nimi wydać skierowa-
nie do pielęgniarki POZ uwzględniając jednocześnie zapisy obowiązujących rozporządzeń. 
  

KONSULTANT KRAJOWY 
W Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 

/-/ Beata Ostrzycka 
 
 
 

Stanowisko Nr 27 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 9 lipca 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa” 
 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi 
w ramach inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw 
dla utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”. 
 
Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowego dwu-
stopniowego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych RP w ramach szkolnictwa wyższego. System 
ten: 
 
1. jest zgodny z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzo-
nym w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku (Dz. U. 96.83.384) oraz z wymaganiami dotyczącymi 
kształcenia pielęgniarek i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy 
z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L.05.255.22); 
2. jest objęty dwustronnym systemem monitorowania jakości kształcenia przez KRASzPiP oraz PKA, 
co zaowocowało doprowadzeniem do wypracowania i realizacji efektywnego procesu ewaluacji jakości 
kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, głównie w zakresie programów i procesów 
kształcenia, kadry dydaktycznej, bazy dydaktycznej oraz wewnątrzuczelnianych systemów jakości 
kształcenia; 
3. jest standaryzowany, co zapewnia regulacyjność zawodu i osiągnięcie wyników końcowych w postaci 
sformułowanych i zrealizowanych efektów kształcenia; 
 
Należy wskazać, iż limity przyjęć są określane na poziomie uczelni. Uczelnie są zainteresowane pozyska-
niem jak największej liczby studentów dlatego nie wprowadzają niskich limitów. Powodem niedoboru 
absolwentów nie są zatem trudności w dostępie do kształcenia tylko w atrakcyjności zawodu, tj. wa-
runkach pracy i wynagradzania, co nasila zjawisko emigracji zarobkowej młodych adeptów zawodu. 
 
W ocenie Prezydium NRPiP problem stanowi również aktualnie niezatrudnianie absolwentów kierun-
ków pielęgniarstwo i położnictwo przez podmioty realizujące świadczenia zdrowotne. Dlatego wprowa-
dzenie dodatkowego szczebla kształcenia nie będzie skutkowało wzrostem liczby potencjalnych pra-
cowników do realizacji pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie kształcenia średniego 
niewątpliwie przyczyni się do obniżenia poziomu jakości świadczeń zdrowotnych. Kształcenie średnie 
sprawdziło się w przeszłości, gdy w systemie służby zdrowia potrzebny był pracownik realizujący świad-
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czenia pomocnicze na rzecz świadczeń lekarskich. Obecnie pielęgniarstwo i położnictwo to samodziel-
ne zawody medyczne wymagające nie tylko przygotowania w zakresie wykonywania standardowych 
procedur ale również samodzielnego podejmowania decyzji diagnostycznych, profilaktycznych, tera-
peutycznych i ratunkowych, co wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności. W całym rozwinię-
tym świecie medycznym obserwuje się substytucję usług, czego wyrazem w RP było wprowadzenie dla 
pielęgniarek i położnych uprawnienia do ordynacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. 
 
Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będą-
cego odpowiednikiem  zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w 
kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumental-
nych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wy-
korzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty- co w konsekwencji doprowadziłoby 
do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga to 
jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony 
zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompe-
tencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, opiekun osoby starszej 
w dalszym ciągu absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w 
lecznictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia 
możliwości zatrudnienia już wykształconych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opie-
kun medyczny. 
 
Mając na względzie powyższe Prezydium NRPiP nie może pozostawać obojętne na proponowane zmia-
ny w systemie kształcenia polskich pielęgniarek skutkujące dramatycznym obniżeniem jakości kształce-
nia, a tym samym jakości świadczeń zdrowotnych i zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów. Duże 
prawdopodobieństwo zdarzeń niepożądanych pociągnie za sobą również  dotkliwe skutki finansowe 
leczenia naprawczego. 
 

Sekretarz NRPiP       Prezes NRPiP 
Joanna Walewander      Zofia Małas 

 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
SEKRETARZ STANU  

Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły 
 

Warszawa, 02 sierpnia 2019 r. 
DSKKZ-WOKZ.423.30.2019.UB  
 

Pani 
Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
ul. Czackiego 3/5  
00-043 Warszawa 

 
Szanowna Pani Prezes, 
 

odpowiadając na pismo nr NIPiP-NRPiP-DS.015.164.2019.MG, przy którym przedłożono stano-
wisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie utworzenia nowego zawodu 
technik pielęgniarstwa, uprzejmie informuję, że zmiany w zakresie wprowadzenia, zmiany albo wykre-
ślenia zawodu z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego następują wyłącznie na wniosek mini-
stra właściwego dla zawodu. 
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Uprzejmie wyjaśniam, że dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej nie wpłynął wniosek Ministra 
Zdrowia dotyczący wprowadzenia zawodu technik pielęgniarstwa lub zmian w zakresie kształcenia 
w zawodzie opiekun medyczny. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie opiekun medyczny 
będzie realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie, określoną w rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Iwona Michałek  
Sekretarz Stanu  

Kodeks etyki jest nam potrzebny 

 

Czy kodeks etyki zawodowej to archaizm, z którego pielęgniarki powinny zrezygnować? Eks-

perci odpowiadają zgodnie: nie! Pielęgniarstwo bowiem to nie tylko zawód, lecz także dzie-

dzina nauki, która wyostrza wrażliwość na kwestie etyczne. To dlatego czołowi polscy etycy, 

bioetycy, prawnicy oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pracują nad nową wersją 

„Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, proponując 

wprowadzenie zapisów, które pomogą nam poruszać się po współczesnym świecie medycy-

ny, który przesycony jest nie tylko nowościami, ale tak potrzebną innowacyjnością oraz  

wynikającymi z tego dylematami moralnymi. 

Wczoraj, 6 sierpnia 2019 r. w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło kolejne spotka-

nie Komisji Etyki. Komisja pracuje nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu a ostateczny jego 

kształt poznamy po przyjęciu go przez VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w maju 

2020 r. 

 

Współczesna medycyna to nieustanny rozwój i rewolucyjne zmiany. Progres dotyczy nie tylko 

technologii. Mocno zróżnicowane staje się spojrzenie ludzi na samo pojęcie dobra i zła. Akcep-

towane są poglądy i zachowania, które jeszcze niedawno uznawano za niemożliwe do przyję-

cia. Pielęgniarki, świadome swojej roli zawodowej i pozazawodowej w społeczeństwie, nieu-

stannie od wielu już lat starają się chronić indywidualność każdej jednostki ludzkiej w zdrowiu  

i w chorobie. W ramach projektów promujących zdrowie uczą, jak ważne jest poszanowanie 
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godności osobistej każdego człowieka, jego intymności, odrębności, prywatności – szczególnie 

w sytuacjach związanych z chorobą i koniecznością hospitalizacji. Równocześnie wskazują,  

jakie znaczenie ma godność osobista pielęgniarki, godność zawodu oraz wartości prospołeczne. 

 

Kodeks etyki zawodowej jest nierozerwalnie złączony z osobami wykonującymi zawód. Po-

wstał po latach dyskusji, prac i przygotowań, przy bardzo dużym zaangażowaniu wielu osób 

nie tylko spośród naszej grupy zawodowej. Wyjątkowym gościem Komisji Prawa i Legislacji 

przy NRPiP w Warszawie był na przykład ks. prof. Józef Tischner. Podczas spotkania 9 lipca 

1995 roku powiedział między innymi: „W etyce obowiązuje nas respekt dla sumienia człowie-

ka: nie wolno nikogo zmuszać do działań wbrew jego sumieniu. To jest negatywna zasada 

etyczna. Pozytywna zasada jest taka, że należy dążyć do tego, aby każde zachowanie pielę-

gniarki było zgodne z jej sumieniem. (…) Etyka określa dobroć czynu, podkreślając, że nie jest 

to czyn doskonały, bo nie jesteśmy istotami doskonałymi i nie możemy wszystkiemu zaradzić. 

Mamy tylko dwie ręce i dwie nogi, trzeba rozróżnić dobroć i doskonałość. (…) Należałoby uwy-

puklić wartość pielęgniarki jako istoty, która zna inaczej, głębiej pacjenta, bo lekarze od ma-

szyn dowiadują się, co dzieje się w środku człowieka, natomiast pielęgniarka musi sobie zda-

wać sprawę z tego, że zaszczepia siłę życia”. 

 

Na II Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie został przedstawiony i zatwier-

dzony pierwszy kodeks wraz z komentarzem prof. Ireny Wrońskiej. W tym komentarzu można 

było przeczytać między innymi: „Wskazania etyczne kodeksu i komentarze formułowane są 

w aspekcie pluralizmu światopoglądowego polskich pielęgniarek i położnych, uwzględniają 

więc zarówno poglądy etyczne, źródłem których jest religia, jak i poglądy etyczne odwołujące 

się do doświadczenia moralnego ludzkości, do ogólnych norm moralnych. Więzią, która zbliża 

i scala całą społeczność pielęgniarek i położnych jest współprzyczynianie się do dobra drugiego 

człowieka zagrożonego cierpieniem oraz wspólna ich opiekuńcza postawa współczucia i odpo-

wiedzialności”. 

 

Aktualnie obowiązujący Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Pol-

skiej został zatwierdzony (w nieco zmienionej wersji) 9 grudnia 2003 r. na IV Krajowym Zjeź-

dzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Rozpoczyna się od słów przyrzeczenia: „Z głębokim 

szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki/położnej i uroczyście przyrzekam”. 

W siedmiu krótkich punktach zapisano wszystko to, do czego osoba wykonująca zawód świa-
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domie się zobowiązuje. Ujęte jest w nich zobowiązanie do sprawowania profesjonalnej opieki, 

pomocy w cierpieniu, w zapobieganiu chorobom oraz do obowiązku wdrażania do praktyki 

nowych zdobyczy nauki. Zapisane jest też odniesienie do godności pacjenta, godności zawodu, 

tajemnicy zawodowej oraz rzetelności w wykonywaniu zadań. 

 

Kodeks zawiera zbiór zasad etycznych, jest pomocą i przewodnikiem przy podejmowaniu decy-

zji i działań. Nie zawiera nakazu konieczności postępowania. Jest ważnym dokumentem, który 

promuje pozytywne zachowania oraz motywuje do indywidualnego pozytywnego myślenia. 

Stanowi potrzebną bazę do formułowania ocen i sądów. Kodeks etyki wypełnia przestrzeń po-

między ustawą o zawodach i ustawą o samorządzie zawodowym. Spełnia oczekiwania korpo-

racji zawodowej. Nieprzestrzeganie podczas wykonywania zawodowych zadań i czynności  

zapisów ujętych w kodeksie jest przewinieniem. Nieznajomość zapisów ujętych w kodeksie nie 

zwalnia nas od odpowiedzialności. 

 

Kodeks etyki zawodowej, będący dla pielęgniarek pomocnym, niezwykłym drogowskazem mo-

że wpływać pozytywnie na kreowanie jeszcze bardziej pozytywnego wizerunku pielęgniarki/

położnej w społeczeństwie. Może też zmniejszać ilość niepozytywnych ocen i opinii tych,  

którzy z reguły krytykują. 

 

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  

Informujemy, że dysponujemy wolnymi kodami dostępu do wybranych publikacji  

na platformie IBUK LIBRA. Osoby, które chcą korzystać z dostępu muszą złożyć  

w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wniosek o dostęp  

do platformy IBUK.  

Wniosek dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: 

www.oipip-chelm.pl w zakładce IBUK.  

Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach  
muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  
oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.  

BRAK KONTA I ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ SYSTEM SMK  
UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W WYBRANYCH SZKOLENIACH 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 ze zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK są przeprowadzane: 

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, 
specjalistycznego i dokształcającego, 

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
DO KORZYSTANIA Z SMK NIEZBĘDNE SĄ: 
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 
ZAŁOŻENIE KONTA W SMK 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne jest założenie konta w tym systemie. 
Informacja o założeniu konta dostępna na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monitorowania 
Kształcenia (SMK) w Instrukcji dla pielęgniarek i położnych dotyczącej założenia konta w SMK. 
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka  
sposobów: 
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na  temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 
- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub 
- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

i Położnych. 
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby  
pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.  

Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, 
 które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.  

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę / położną 
do OIPiP w Chełmie za pomocą Systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wniosek o nadanie uprawnień zostanie  
odrzucony. Nadanie uprawnień będzie możliwe po uzupełnieniu danych w ww. rejestrze i ponownym 
złożeniu wniosku w Systemie SMK. 
Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku: 
- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko 
- nie uzupełnione pole: drugie imię 
- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe 
- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic 

wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: „-” 
- błędnie wpisany nr PWZ (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P) . 
- brak dat uzyskania i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach 
- pole: tytuł naukowy, uczelnia - należy zostawić puste  
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PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU 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 położnych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 916 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu  

zawodowego, 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.  

 

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 i przekazuje się je 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. t.j. (Dz.U. z 2018, poz. 916 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 mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 

1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Santander Bank Polska 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 prze-

słanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) Jacek Kozioł 

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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WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 

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 2.200,00 zł.  
– składka za 1 mc - 22,00 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidual-
nej 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 
2017 rok - 33,03 zł 
2018 rok - 35,55 zł 
2019 rok - 38,03 zł 

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

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

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o 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 wyłącznie 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. 
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Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrach prowadzonych 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji danych 

w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 ust. 1 

pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest 

niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 

44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania. 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych: 

- zmiana nazwiska, 

- ukończenie kursów i specjalizacji, 

- ukończenie studiów wyższych, 

- zmiana miejsca zamieszkania, 

- zmiana miejsca zatrudnienia, 

- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 

- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu, 

- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. 

 

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczni-

czą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do zgłasza-

nia wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

 

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot  

prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie opiniowania  

warunków pracy i płacy. 

 

Aktualizacji danych dokonujemy na druku - Arkusz aktualizacyjny danych osobowych, który  

dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl  

w zakładce dokumenty do pobrania – wnioski do pobrania.  

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O: 

- REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

- ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ 

 
Wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wnioski o udzielenie zapo-

mogi finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi 

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JEST  

WARUNKIEM POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU. 
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Z żałobnej karty … 

„Są chwile, by działać i takie, 

kiedy należy pogodzić się z tym 

co przynosi los…” 

 

Z smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2019 r.  
odeszła od nas na wieczny dyżur w wieku 43 lat nasza Koleżanka 

  

Ś.P. ANNA WARĘCKA  
 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Umiera się nie dla tego by przestać żyć,  
lecz po by żyć inaczej” 
                                              Paulo Coelho  

 
Z smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 25.07.2019 r.  

odeszła od nas na wieczny dyżur w wieku 66 lat nasza Koleżanka 
  

Ś.P. JADWIGA HARMAS  

 
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe, by rozpacz wypowiedzieć, 

zostaje tylko milczenie pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc” 

 

Koleżance Lilii Płacheckiej 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci  

  

SYNA 
  

składają 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 



 

 

„Zamknęły się ukochane oczy,  

spoczęły spracowane ręce, 

przestało bić kochane serce” 

 

Koleżance Elżbiecie Stryjeckiej 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci  

  

MAMY 
  

składają 

 

Koleżanki ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

a wspomnień nam nikt nie odbierze. Zawsze będą z nami” 

 

Koleżance Barbarze Ciechańskiej 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  

  

MĘŻA 
  

składają 
 

Koleżanki  
z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

„Ludzie żyją tak długo  

jak długo inni pielęgnują pamięć o nich, myśląc i kochając” 

 

Koleżance Elżbiecie Sokół 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci  

  

OJCA 
  

składają 

 

Koleżanki z Oddziału Neurologicznego  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 



 

 

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: Santander Bank Polska II Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE—PRZYJĘCIA INTERSANTÓW: 

   poniedziałek    od 08.00 do 15.00  

   wtorek    od 08.00 do 15.00  

   środa     od 08.00 do 15.00 podczas dyżuru  do 16:30 

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

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, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (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  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00  

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

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


