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„Pokój na ziemi ludziom, 
a w niebie cisza gwiazd,  

grają anieli, świat się chlebem dzieli, 
świat ma dziś świąteczny blask…” 

 
 

Niech ten szczególny czas 
Świąt Bożego Narodzenia 

Będzie okazją do spędzenia miłych chwil, 
a Nowy Rok, by stał się czasem 
spełnionych marzeń i nadziei. 

 
W imieniu  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie  

Przewodnicząca ORPiP 
/-/ Izabella Chałaj 



 

 

Zdjęcia z uroczystości rozdania dyplomów specjalizacji 
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SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW 2019 rok 

 

Lista Delegatów na Okręgowy Zjazd  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

VIII Kadencji 

Rejon wyborczy nr 

(miejsce wyborów) 

Wybrani delegaci Zawód 

Pielęgniarka - P 

Położna   -  A 

Rejon wyborczy nr 1 

  

Bornus-Chmielewska Beata 

Gnaś Bogumiła 

Michalska Weronika 

Pitraszewska Dorota 

Zdolska Katarzyna 

Żółkiewska Beata 

6/6A 

 A 

A 

A 

A 

A 

A 

Rejon wyborczy nr 2 

  

Dziekan Iwona 

Grajner Marta 

Łoś Iwona 

Malesa Bożena 

Niewęgłowska Marzanna 

Ostrowska Anna 

Piskała Ewa 

Staniuk Małgorzata 

8/8P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 3 

  

Chałaj-Czerniak Ewa 

Chudoba Iwona 

Ćwikła Joanna 

Korkosz Iwona 

Król Agata 

Kruk Renata 

Lewczuk Albert 

Pniowska Urszula 

Zielińska Teresa 

9/9P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
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Rejon wyborczy nr 4 

  

Grzegorczyk-Puzio Emilia 

Korpul Agata 

Kozioł Jacek 

Lao-Janda Anna 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

4/9P 

P 

P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 5 

  

Białasz Małgorzata 

Danilczuk Małgorzata 

Głowińska Anna 

Jones Anna 

Kołodziejczyk Barbara 

Nowicka Zdzisława 

Piszczek Joanna 

Sitarz Małgorzata 

Surma Ewa 

Szady Bożena 

10/10P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 6 

  

Chałaj Izabella 

Głaz Bożena 

Mazurek Joanna 

Pawlikowska Elżbieta 

4/4P 

P 

P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 7 

  

Aleksandrowska-Chudoba  

Magdalena 

Sokołowska Elżbieta 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

2/7P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 8 

  

Szepel Anetta 

Wójcik Jadwiga 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

2/6P 

P 

P 
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Rejon wyborczy nr 9 

  

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

0/5P 

  

Rejon wyborczy nr 10 

  

Kopeć Edyta 

Kowalik Barbara 

Surowiecka Beata 

3/3A 

A 

A 

A 

  

Rejon wyborczy nr 11 

  

Basińska Teresa 

Biernat Grażyna 

Chołota Mirosława 

Mrozek Bernarda 

4/4P 

P 

P 

P 

P 

   

Rejon wyborczy nr 12 

  

Adamiak Agnieszka 

Czuba Joanna 

Tarnas Bożena 

3/3P 

P 

P 

P 

Rejon wyborczy nr 13 

  

Dorosz Dorota 

Kondrat Ela 

Kurek Małgorzata 

Topór Bożena 

4/4P 

P 

P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 14 

  

Podgórniak Grażyna 

Szpak Marianna 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

2/9P 

P 

P 

  

Rejon wyborczy nr 15 

  

Figlarska Agnieszka 

Kleban Bożena 

Pawelec Teresa 

Witek Marzena 

4/4P 

P 

P 

P 

P 
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Rozdanie dyplomów specjalizacji 

 

Dnia 30 października 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Okręgową Radę Pielę-

gniarek i Położnych w Chełmie uroczystość rozdania dyplomów specjalizacji pielęgniarkom, 

pielęgniarzom i położnym w dziedzinach pielęgniarstwa: 

- opieki długoterminowej 

- anestezjologii i intensywnej opieki 

- ginekologiczno-położniczego 

- epidemiologii 

- rodzinnego dla położnych 

- ratunkowego 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Pani dr n.med. Grażyna  

Iwanowicz-Palus - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położni-

czego, Pani Małgorzata Sitarz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki dłu-

goterminowej, Pan Lech Litwin – Z-ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Pani Beata Żółkiewska - Naczelna Pielęgniarka Samo-

dzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Pan Lech Błazucki – 

Z-ca Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, 

Pani Bożena Głaz - Przełożona Pielęgniarek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Pani Teresa Basińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Pani Anetta Szepel - Pielęgniarka 

Koordynująca Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ, Pani Małgorzata Szysz-

kowska - Dyrektor Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy 

Szoc w Chełmie, Kierownicy specjalizacji: Pani Ewa Piskała, Pani Jolanta Dziewulska, Pani  

Beata Żółkiewska, Panie oddziałowe. 

A przede wszystkim udział wzięli bohaterowie tej uroczystości pielęgniarki, pielęgniarze, położ-

ne, którym należą się podziękowania, gratulacje i słowa uznania za zdany pozytywnie Egzamin 

Państwowy złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, gdzie uzyskali 

bardzo wysokie wyniki, tym samym zdobyli tytuł Specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa. 

Wszystkim specjalistom gratulujemy i życzymy wielu satysfakcji i sukcesów w pracy zawodo-

wej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Podziękowania należą się również Pani Dorocie Kokoszce - Wiceprezesowi Zarządu 

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówki 

Szkoleniowej w Tarnobrzegu, Kierownikom szkoleń specjalizacyjnych, wykładowcom i opieku-

nom zajęć stażowych oraz wszystkim osobom współpracującym, mającym wpływ na organiza-

cję szkoleń oraz ich wysoką jakość. 

Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 
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Pani Ewa Kostrzewa-Zabłocka  

Laureatką Konkursu „Społecznik Roku na terenie Miasta Chełm” 

 

W 2019 roku laureatem konkursu „Społecznik Roku na terenie Miasta Chełm” została Pani Ewa Kostrzewa-

Zabłocka, zgłoszona przez Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą „Diabetyk Chełmski”.  

Tytuł „Społecznika Roku na terenie Miasta Chełm” przyznawany jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Chełm w ramach Konkursu, którego celem promocja i nagrodzenie osób, które są aktywne w działalności 

społecznej, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowi-

sko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotych-

czas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, 

akcji i inicjatyw społecznych. 

Pani Ewa Kostrzewa-Zabłocka, która posiada tytuł doktora nauk medycznych, jest specjalistką: organizacji ochro-

ny zdrowia, pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa rodzinnego, pełni 

funkcję edukatora ds. diabetologii.  

Od 2011 roku z zaangażowaniem wspiera działalność statutową Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w charak-

terze wolontariusza. Do jej największych osiągnięć w ramach tej współpracy należy wydawanie bezpłatnego, 

pierwszego pisma o tematyce cukrzycowej na tym terenie-Diabetyk Chełmski. Ponadto jako pierwsza w kraju w 

2010 r. założyła Szkołę Cukrzycy w Chełmie, w której raz w miesiącu pobiera nauki o cukrzycy ok. 120 osób. 

Współorganizuje bezpłatne badania profilaktyczne. Wiele swojego wolnego czasu poświęca bezinteresownie na 

szerzenie edukacji w tym zakresie na terenie Lubelszczyzny. 

Pani Ewa jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, czynnie uczestniczy w działalności 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami 

jako Wykładowca na Konferencjach organizowanych przez ORPiP w Chełmie. 

Jako członek Komisji Informacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie jest 

autorem artykułów z dziedziny diabetologii zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Chełmie. 
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Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Położnych  
w zakresie stosowania produktu Prolaktan  

w okresie karmienia piersią 
  
 
  
Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia 6 grudnia 2018 roku, po przeanalizowa-
niu dostępnej literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup 
ekspertów poświęconych wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz w przy-
padku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią, wydało niniejszą 
rekomendację. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa uwzględniła szczególną sytuację pol-
skiej populacji, a stanowisko Towarzystwa przedstawia stan wiedzy na dzień przeprowadze-
nia analizy. 
 
Cel 
Celem rekomendacji jest przedstawienie wskazań do stosowania suplementu diety o nazwie 
PROLAKTAN, wykorzystywanego przy wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz 
w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią. Rekomen-
dacja ma również za zadanie zaopiniować bezpieczeństwo stosowania wspomnianego produk-
tu. 
 
Wprowadzenie 
Karmienie mlekiem matki jest naturalnym i fizjologicznym sposobem żywienia dzieci, wypraco-
wanym na drodze ewolucji i zaspokajającym wszystkie potrzeby żywieniowe noworodka, nie-
mowlęcia, a następnie małego dziecka. Mleko matki powinno stanowić pokarm pierwszego 
wyboru zarówno dla dzieci zdrowych, jak i chorych, dla urodzonych o czasie, ale też tych, które 
przyszły na świat przed terminem. Personel medyczny szpitali, a także podstawowej oraz spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej zobowiązany jest promować, wspierać i chronić karmienie pier-
sią. Położne powinny propagować karmienie naturalne już na etapie edukacji w okresie ciąży, 
a później wspierać emocjonalnie i praktycznie kobiety już karmiące (przez cały czas trwania 
laktacji). 
 
Rola i obowiązki położnej w okresie okołoporodowym 
Standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który obowiązuje od stycznia 2019 roku, pod-
kreśla rolę położnej w prowadzeniu edukacji przed-i poporodowej. Uwzględnia tematykę kar-
mienia piersią i wsparcie w laktacji, w tym również rozwiązywanie problemów z nią związa-
nych. Położna rodzinna podczas wizyt patronażowych powinna w szczególności zachęcać mat-
kę do karmienia naturalnego i udzielać jej porad laktacyjnych, biorąc pod uwagę anatomię i 
fizjologię piersi matki oraz jamy ustnej dziecka. Powinna również ocenić technikę karmienia, 
umiejętności ssania i skuteczność karmienia oraz przeanalizować czynniki ryzyka niepowodze-
nia w laktacji. Do zadań położnej należy też pomoc w pokonywaniu problemów związanych z 
laktacją. Należy pamiętać, że po ukończeniu przez dziecko 8. tygodnia życia położna kontynuu-
je opiekę nad matką, wspierając ją w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego. 
 
Zbyt mała produkcja pokarmu a pomoc ze strony położnej 
Zmniejszona ilość kobiecego pokarmu powoduje u matki obawę, że dziecko się nie najada, co 
często skutkuje zaprzestaniem karmienia lub rozpoczęciem dokarmiania. Badanie ankietowe 
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zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, przeprowadzone wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że głów-
ną przyczyną zbyt wczesnego rezygnowania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesią-
ca życia dziecka) był brak wystarczającej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród 
kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o 
zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a 
także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdzają również 
inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarczającą ilość 
pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podobna liczba ankie-
towanych kobiet. 
 
Aby móc skutecznie pomóc pacjentce, położna powinna wesprzeć ją w odnalezieniu powodów 
osłabionej laktacji. Należy bowiem odróżnić sytuację, gdy kobiecie wydaje się, że ma ona zbyt 
mało pokarmu od wystąpienia rzeczywistych niedoborów. W przypadku pozornego niedoboru 
dziecko może być rozdrażnione i niespokojne, jednak  obiektywna  analiza  wskaźników nie 
potwierdza zbyt małego przyrostu masy ciała czy też niedożywienia. Jeżeli natomiast położna 
stwierdzi niedobór rzeczywisty, istotna staje się ocena jego odwracalności. 
 
Napotykając na problemy laktacyjne, kobiety poszukują różnych form pomocy, często uzysku-
jąc nieaktualne informacje i błędne porady, które skutkują zaburzeniami i powikłaniami lakta-
cji, niepotrzebnym dokarmianiem dziecka i zaprzestaniem karmienia naturalnego. 
 
W omawianym wcześniej badaniu przeprowadzonym pod patronatem PTPoł oraz NRPiP 
wszystkie respondentki otrzymały po 5 próbek produktu PROLAKTAN z zaleceniem stosowania 
jednej saszetki dziennie przez 5 kolejnych dni. Celem było zbadanie działania preparatu pod 
kątem poprawy laktacji, nastroju oraz jakości snu. Ankietowanym zadano następujące pytania: 
Jakie czynniki mogłyby pomóc kobietom w wydłużeniu czasu karmienia piersią? oraz Jakie spo-
soby na zwiększenie laktacji znają i preferują młode matki? Zdaniem badanych kobiet w wy-
dłużeniu czasu karmienia piersią pomocne byłoby przede wszystkim otrzymanie właściwego 
instruktażu na temat technik karmienia (przystawiania dziecka do piersi), a także stosowanie 
preparatów wspomagających laktację, utrzymanie właściwej diety oraz świadomość korzyści 
płynących z karmienia naturalnego. Odpowiadając na drugie pytanie, kobiety wśród znanych 
sobie sposobów na zwiększenie laktacji wymieniały głównie częstsze przystawianie dziecka do 
piersi oraz stosowanie środków wspomagających laktację. 
 
Co trzecia respondentka (31,42%), stosując Pro-laktan, zaobserwowała u siebie wzrost laktacji. 
Porównywalna grupa kobiet zauważyła dodatkowe benefity w postaci uspokojenia (32,95%) i 
poprawy snu (30,89%). Prawie wszystkie badane (95,51%) pytane o możliwość/chęć polecenia 
PROLAKTANU innym kobietom karmiącym piersią udzieliły odpowiedzi twierdzącej. 
  
Bezpieczeństwo składu i stosowania preparatu PROLAKTAN 
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają skuteczność produktu PROLAKTAN. Preparat 
stanowi cenne źródło unikalnych składników, godne polecenia w problemach laktacyjnych 
związanych z niedostateczną produkcją pokarmu. PROLAKTAN, jako produkt specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, ze względu na swój optymalny skład nie tylko wspomaga organizm 
kobiety w okresie laktacji, ale też wykazuje działanie relaksujące w przypadku napięcia związa-
nego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią. 
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Unikalna kompozycja składników PROLAKTANU uwzględnia: 
• Ekstrakt z prażonego jęczmienia i żyta, wpływający pozytywnie na wydłużenie laktacji. 
• Tryptofan, który determinuje pośrednio stężenia dopaminy, noradrenaliny oraz beta -
endorfiny. Właściwa podaż tego aminokwasu stanowi swoistą profilaktykę zaburzeń nastroju, 
a nawet depresji. 
^ Rutwicę lekarską - zioło, którego działanie mlekopędne i bezpieczeństwo stosowania u ko-
biet w okresie laktacji udowodnione zostało w badaniach naukowych. 
• Pokrzywę, która wzmacnia kobiecy organizm, dostarczając mu wiele cennych substancji 
odżywczych, takich jaki witaminy A, C oraz K, a także żelazo, potas, fosfor i magnez. 
 
Podsumowanie 
Produkt PROLAKTAN cechuje optymalny skład, przyczyniający się do zwiększonej produkcji 
pokarmu, a także wzmacniający organizm kobiety i zapewniający jej ukojenie oraz lepszy 
sen. Polskie Towarzystwo Położnych rekomenduje stosowanie tego suplementu diety u ma-
tek karmiących, by wspomóc ich organizm i zniwelować napięcie związane z trudnymi chwi-
lami podczas trwania laktacji. 
 

Prof. UM dr hab. Beata Pięta 
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych 

 
Polskie Towarzystwo Położnych dąży do zapewnienia niezależności i obiektywizmu we wszyst-
kich swoich działaniach. Celem działań, które doprowadziły do powstania niniejszego opraco-
wania, jest rekomendowanie określonych zaleceń. Stanowisko przedstawia stan wiedzy na wy-
żej wskazany temat na dzień przeprowadzenia analizy. Polskie Towarzystwo Położnych za-
strzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego stanowiska w przypadku pojawienia się no-
wych istotnych doniesień naukowych. 
 
Piśmiennictwo 
1. Borszewska-Kornacka M.K., Rachtan-Janicka J., Wesołowska A., Socha P., Wielgoś M., Żukowska-Rubik M., 
Pawlus B., Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji, Standardy 
Medyczne/Pediatria, 2013, t. 10:265-279. 
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nik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, „Medycyna Praktyczna", 
Kraków 2017. 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medyczne-
go przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2016 poz. 1132 - tekst 
jednolity). 
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego   opieki 
okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756). 
10. Wawrzyniak A., Hamułka J., Spożycie witamin i składników mineralnych z suplementami diety u kobiet kar-
miących piersią. Probl. Hig. Epidiomiol. 2013, 94 (4): 897-900. 
11. Żukowska-Rubik M., Osuch K., Jak dokarmiać dziecko, aby je odżywić i chronić laktację? MATERIAŁY WARSZ-
TATOWE, Centrum Nauki o Laktacji, 2013. 
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Opinia zespołu konsultantów  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolna,  
na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania  

z dnia 16 września 2019 roku. 
 
 

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania zgody 
przez pielęgniarki i higienistki szkolne na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania 
i wychowania oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowot-
nej nad uczniami, przedstawiamy poniższą opinię: 

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profi-
laktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania 
i wychowania lub higienistkę szkolną. Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony pisemnie do 
świadczeniodawcy - czyli pielęgniarki lub higienistki szkolnej. 

Rodzice, na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym oraz pełnoletni 
uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą, powinni zostać zapoznani z zakresem pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu złożonego pisemnie. 
Informację tę należy umieścić ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole. 

Należy omówić zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielę-
gniarkę lub higienistkę szkolną, korzyści dla ucznia płynące z opieki profilaktycznej i straty dla 
dziecka w przypadku braku tej opieki. Zakres profilaktyki obejmującej prawo do sprzeciwu, 
to: 
1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/etapu 

edukacji - należy omówić jakie testy do wykrywania jakich zaburzeń w danej klasie bę-
dzie realizować pielęgniarka spośród testów do wykrywania zaburzeń rozwoju fizyczne-
go, układu ruchu, wzroku (ostrości, widzenia barwnego i zeza), zaburzeń słuchu, ciśnie-
nia tętniczego, zaburzeń statyki ciała i wad wymowy. 

2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami 
z dodatnimi wynikami testów przesiewowych. 

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi 
4. Edukacja indywidualna w zakresie zdrowia jamy ustnej 
5. Prowadzenie profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów pre-

paratami fluorkowymi 
 

Z inną formą wyrażania zgody mamy do czynienia w przypadku sprawowania opieki 
przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, nad uczniami 
przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. W tym przypadku wymagana jest pisemna zgoda 
rodziców lub pełnoletnich uczniów przed objęciem ucznia opieką, czyli na początku roku 
szkolnego. Zakres tej opieki to - sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na zlecenie 
lekarza i w porozumieniu z lekarzem POZ, na liście którego znajduje się uczeń, zabiegów i 
procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Na ten 
zakres wymagana jest zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów. 
 

Również zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów wymagana jest na opiekę stomato-
logiczną, wyrażona pisemnie po uzyskaniu informacji i przed udzieleniem świadczenia zdro-
wotnego - stomatologicznego. 
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Innymi świadczeniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania 
i wychowania, do których nie ma zastosowania sprzeciw na udzielanie profilaktycznej opieki, 
jak również wyrażona zgoda na opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, 
są: udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, doradztwo dyrekto-
rowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków 
sanitarnych w szkole, udział w planowaniu, realizacji i ocenie programów edukacji zdrowotnej. 
 
 

 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza 19 lutego 2020 r. na ogólno-

polską konferencję pt. Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych 

w podmiotach leczniczych, skierowaną do pielęgniarek i położnych, pielęgniarskiej kadry 

zarządzającej, kierowników i przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych. 

Celem konferencji jest przedstawienie wieloaspektowych zagadnień, które dotyczą oceny 

zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących zawody podwyższonego ryzyka, zapewnie-

Konsultant wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

województwa dolnośląskiego 
 

/-/ mgr Dorota  Milecka 

Konsultant krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

 
 

/-/ dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
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nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także roli kierowników podmiotów lecz-

niczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pielęgnia-

rek i położnych. 

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki 

poziom wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli akademickich, którzy chcieliby za-

prezentować na konferencji wyniki badań prowadzonych w zakresie oceny stanu zdrowia 

pielęgniarek, położnych, występowania chorób zawodowych, ryzyka urazów i wypadków w 

miejscu pracy oraz likwidowania zagrożeń u źródeł ich powstawania, wpływu pracy zmiano-

wej i pracy w porze nocnej, a także problemów wielozatrudnienia. Istnieje możliwość zapre-

zentowania na konferencji czterech najciekawszych prac. 

Uczestnicy otrzymają przydatne w pracy materiały konferencyjne. 

Konferencja rozpocznie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 9:00, zakończy się o godz. 16:00. 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest rejestracja na stronie Naczelnej 

Izby Pielęgniarek i Położnych, do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz dokonanie opłaty w terminie 

nie później niż 7 dni od dnia rejestracji. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200 zł. 

Opłata za konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy 

kawowe ciągłe, obiad. 

Po dokonaniu opłaty, prześlemy potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję, na adres 

wskazany w zgłoszeniu. 

Opłatę za udział w konferencji prosimy dokonywać na konto: 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa 

Santander Bank Polska S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!  
Informujemy, że został wykupiony dostęp do publikacji na platformie IBUK Libra na  

kolejny 2019 rok . Wydane kody PIN zachowują swoją ważność.  

Ponadto informujemy, że dysponujemy jeszcze 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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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

ma zaszczyt zaprosić pielęgniarki i położne  

na jednodniową, regionalną, bezpłatną  

 

Konferencję naukowo - szkoleniową  

„Postępowanie z raną przewlekłą”,  

 

która odbędzie się dnia 13 lutego 2020 r. w Chełmie.  

Miejsce Konferencji podamy w późniejszym terminie. 

 

Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 

20 – lecie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego  

Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 
27 września 2019 r. odbyła się Gala 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pie-

lęgniarek i Położnych w Rzeszowie, z którym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w 

Chełmie współpracuje od wielu lat. 

Izba nasza z tej okazji otrzymała podziękowania od OKPPiP. 
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Promocja tomiku „Związki” Iwony Chudoby 

 

W dniach 24 października 2019 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie i 8 listopada 

2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miała miejsce  promocja nowe-

go tomiku poetyckiego Iwony Chudoby „Związki”. 

 

W ósmym tomiku wierszy poetka postanowiła intuicyjnie ubrać w kolory kobiecą wrażliwość, 

przystroić barwami odsłaniane marzenia, namiętności i oczekiwania. Zbiór wierszy czyta się 

z dwóch stron. Poetka podzieliła go na dwie części „Ona” i „On”. Ona i on – uczucia, postawy, 

pragnienia i oczekiwania. Paleta ludzkich emocji opisana w dwudziestu czterech wierszach 

z perspektywy kobiecej i męskiej za pomocą dwunastu barw. 

 

Iwona Chudoba – krasnostawianka z urodzenia, chełmianka z wyboru, pielęgniarka, poetka, 

Prezes Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Poezja Iwony Chudoby jest sposobem na 

życie i odreagowanie trudów pracy zawodowej. Uprawia lirykę refleksyjno-nastrojową, cha-

rakteryzującą się zwięzłością stylu. Pisze fraszki, haiku, limeryki, wiersze dla dzieci i autorskie 

„zamiastki”. Z jej utworów emanuje ciepłe, wypełnione troską uczucie, świadczące o miłości 

do bliźnich i samego życia. 
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej  
Województwo Lubelskie 
mgr Małgorzata  Sitarz 

malgosiasitarz@wp.pl, 798-705-756,  
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Obłońska 20A 

 

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej 
na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek 

 

Wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie 
u osób przewlekle chorych na jakość funkcjonowania 

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
 
 

17 październik 2019 r.  
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie 

Chełm ul. Szpitalna 50 
 

 
Zgodnie z zaplanowanym terminem dniu 17 października odbyła się III Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek.  
Organizatorami powyższego przedsięwzięcia byli: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielę-

gniarstwa opieki długoterminowej mgr Małgorzata Sitarz , dr n. med. Elżbieta Stasiak – Katedra Onko-
logii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie.  

Honorowy Patronat Konferencji objęli:  
 Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek 
 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych: Chełm, Lublin, Biała Podlaska, Zamość 
 Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dr n. o zdrowiu Mariola 

Rybka 
 Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Grażyna Aksamit 
 Patronat Medialny – Głos Seniora, Karta Seniora, Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała mgr Małgorzata Sitarz 
Głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysła-

wy Szoc w Chełmie Małgorzata Szyszkowska. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście w oso-
bach: Pani prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, członek Rady Naukowej Forum Opieki Długotermi-
nowej MEDI, autorka publikacji z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowego i opieki w domu. Prekur-
sorka stylu w działaniach pielęgniarskich w środowisku domowym. 
Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych mgr Grażyna Aksamit. 
Kierownik Delegatury NFZ w Chełmie Pani Alina Czyżyk. 
Przewodniczące Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych województwa lubelskiego.  
Pielęgniarka Naczelna SPWSZS w Chełmie mgr Beata Żółkiewska. 
Przełożona pielęgniarek MSPZOZ w Chełmie Bożena Głaz. 
Swoją obecnością zaszczyciła poprzednia Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium  
im. Władysławy Szoc Pani Krystyna Szpak-Lipińska. 

 
Wykład inauguracyjny – Socjologiczna interpretacja chorób przewlekłych i długoterminowej 

opieki pielęgniarskiej domowej wygłosiła: 
 Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracja-

mi UMCS w Lublinie, Członek Rady Naukowej Forum Opieki Długoterminowej MEDI, Autorka publi-
kacji z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowego i opieki w domu, Prekursorka stylu w działaniach 
pielęgniarskich w środowisku domowym 
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Podczas Konferencji swoje wystąpienie prezentowali:  

 Mgr Małgorzata Sitarz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej 
Zabezpieczenie społeczeństwa województwa lubelskiego w świadczenia zdrowotne z zakresu pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej. 

 Mgr Małgorzata Budynek  Firma ConvaTec: 

Pacjent z odleżyną w opiece długoterminowej - jak leczyć odleżyny -praktyczne wskazówki  

 Dr n.med. Katarzyna Piasecka Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Delirium pacjenta jako problem w opiece pielęgniarskiej 

 Joanna Grygiel Firma Fresenius-Kabi Polska Sp. Z o.o. 

Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego oraz żywienie enteralne  

 Mgr Agnieszka Tarkowska z-ca Naczelnej Pielęgniarki w  SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 

Pielęgniarka opieki długoterminowej jako koordynator i realizator świadczeń zdrowotnych mających 
wpływ na jakość leczenia i pielęgnacji osób przebywających w ZOL 

 Lic. pielęgniarstwa Monika Kołodziejczyk studentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie 

Postępowanie z trudno gojącymi się ranami fakty i mity 

 Mgr Michał Grzegorczyk doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Skuteczność metod specjalnych kinezyterapii w zmniejszaniu dolegliwości bólowych odcinka 
lędźwiowo-krzyżowego u osób w starszym wieku. 

 Marta Bakowska pielęgniarka, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa geriatrycznego, współwłaści-
ciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej oraz Centrum Szkolenio-
wego MAGMA-MED w Rzeszowie 

Odleżyna-holistyczne spojrzenie na problem społeczny. 

 Dr n.med. Ewa Kostrzewa - Zabłocka Edukator ds. diabetologii w Instytucie Medycyny Wsi  
w Lublinie, Klinika Diabetologii, Poradnia Diabetologiczna 

     Wskazówki pielęgniarskie dla pacjenta przyjmującego lek powodujący cukromocz. 

 Dr n.med. Elżbieta Stasiak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Ekspert w dziedzinie 
opieki długoterminowej domowej, Organizator i Realizator opieki domowej długoterminowej  
w Polsce, Twórca teorii i praktyki w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej. 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej jako 
świadczenia ratujące życie i zdrowie. 

 Dr n.med. Anna Irzmańska Hudziak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wpływ wybranych świadczeń edukacyjnych realizowanych przez pielęgniarkę opieki długotermino-
wej domowej na funkcjonowanie pacjenta i jego rodziny. 
 

Konferencja była miejscem szerokiej dyskusji związanej z odpowiedzialną opieką nad osobami 
niesamodzielnymi oraz szerokiej dyskusji na temat propozycji ewentualnych zmian w tym zakresie. 

Wydarzenie miało walor naukowy oraz dydaktyczny. Był to kolejny krok do podniesienia pozio-
mu wiedzy medycznej a wymianą doświadczeń pomiędzy członkami zespołów interdyscyplinarnych 
przyczyni się do skoordynowania działań w opiece długoterminowej. Udział wybitnych prelegentów 
oraz profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów sprawiły, że Konferencja była doskonałym momen-
tem do dyskusji na temat rozwoju nowych możliwości opieki nad osobami przewlekle chorymi z wielo-
chorobowością. Niesłabnącej energii do dalszego działania na rzecz stałego podnoszenia jakości świad-
czeń zdrowotnych. 

Uczestnicy Konferencji otrzymali od Organizatorów Certyfikaty imienne.  

Rozdano również podziękowania za Honorowy Patronat tej Konferencji. Podziękowania zostały 
skierowane również do prelegentów oraz sponsorów tego wydarzenia.  

Organizatorzy Konferencji serdecznie zapraszają na Konferencję o powyższej tematyce w 2020 r. 
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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 położ-

nych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 916), 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) 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 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 

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. 

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.  

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  

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 2.100,00 zł.  
– składka za 1 mc - 21,00 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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Z żałobnej karty … 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
Aż po niezmierzony czas… 
A wspomnień nikt nie odbierze. Zawsze będą z nami” 

 
Koleżance Annie Lao-Janda 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
 

MAMY 
 

składają 
 

Członkowie  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

„Matka nie odchodzi nigdy.  
Bez względu na to co się stało stoi blisko, 
tuż za Twoimi plecami, tylko nie możesz się do Niej przytulić…”  

 
Koleżance Joannie Adamczuk 

Wyrazy szczerego  współczucia z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają 
 

Członkowie  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć 
Lecz po to, by żyć inaczej…” 
                                              Paulo Coelho 

 
Koleżance Bernardzie Gadomskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składają 
 

Koleżanki z Bloku Operacyjnego  
SPZOZ w Krasnymstawie  

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem” 
                                                               Księga Koheleta 

 
Koledze Jackowi Koziołowi 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
 

MAMY 
 

składają 
 

Członkowie  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” 
ks. Jan Twardowski 

 
Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 2 października 2019 r. odeszła od nas  

na wieczny dyżur w wieku 54 lat nasz Koleżanka 
 

Ś. P. ALINA GRABOWA  
 

Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie  
 

Straciliśmy profesjonalistkę w zawodzie,  
osobę niezwykle wrażliwą, koleżeńską i sumienną w wypełnianiu swoich obowiązków.  

 
Żegnamy naszą Koleżankę Alinę, pamięć o Tobie zostanie na zawsze wśród nas.  

  
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
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„Są chwile, by działać  
I takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przyniesie los” 
                                                                           Paulo Coelho 
 

Koleżance Elżbiecie Sokół 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składają 
 

Koleżanki z Oddziału Neurologicznego  
SPZOZ w Krasnymstawie  

„Ci których kochamy nie umierają nigdy 
Bo miłość to nieśmiertelność  

 

Koleżance Eli Kondrat 
Wyrazy szczerego  współczucia z powodu śmierci 

 

TATY 
 

składają 
 

Koleżanki z oddziałów:  
Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego  

SPZOZ w Krasnymstawie 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
 

 

Koleżance Elżbiecie Pazynie 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY 
 

składają 
 

Koleżanki I Koledzy z Oddziału Pulmonologicznego  
SPZOZ w Krasnymstawie  

„Człowiek odchodzi lecz Miłość pozostaje.  
Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej  

 

Koleżance Eli Kondrat 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składają 
 

Członkowie  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

„Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce,  
przestało bić kochane serce”  

 
Koleżance Edycie Sawie 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
 

MAMY 
 

składają 
 

Koleżanki z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
SPZOZ w Krasnymstawie  

 

Trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy,  
jednak pozostaną wspomnienia lat spędzonych razem.  
Wspomnienia pozostaną za zawsze. 

 

Z danych otrzymanych  
z Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL 

 
z przykrością informujemy,  

iż odeszli od nas na wieczny dyżur: 

 
Dnia 21 grudnia 2018 r. w wieku 58 lat  

nasz Koleżanka 

Ś.P. MAŁGORZATA WINICKA  
Pielęgniarka  

  
 
 

Dnia 30 kwietnia 2019 r. w wieku 62 lat  
nasz Koleżanka 

Ś.P. ELŻBIETA PODGÓRSKA  
Pielęgniarka  

  
 
 

Dnia 03 sierpnia 2019 r. w wieku 63 lat  
nasz Kolega 

Ś.P. FRANCISZEK OSINA  
Pielęgniarz 

  
 
 

Żegnamy nasze Koleżanki i Kolegę  
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 



 

 

Zdjęcia z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Długoterminowej 

na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek 



 

 

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 INTERESANTÓW: 

   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 - 16.30 

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 


