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Wybory  

do Samorządu Pielęgniarek i Położnych  

na VIII Kadencję 
 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

 

Dobiega końca VII Kadencja organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Cheł-

mie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie na mocy Uchwały ORPiP z dnia 

16 grudnia 2022 r. ustaliła termin XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 

na dzień 29 marca 2023 r.   

Okręgowy Zjazd jest najwyższym organem Okręgowej Izby. Uczestniczą w nim delegaci 

wybrani w rejonach wyborczych obejmujących swoim zasięgiem obszar działania Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie (miasto Chełm, powiat chełmski, powiat krasnostaw-

ski). Wybory na delegatów Okręgowego Zjazdu odbyły się w październiku 2019 roku.  

Delegaci reprezentują swoje placówki na corocznych Okręgowych Zjazdach Pielęgnia-

rek i Położnych, ale przede wszystkim w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego mają prawo wybierać i być wybieranym do organów Izby t.j.: 

- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

- Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

- Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

oraz do pełnienia funkcji: 

- Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

- Przewodniczącej/ego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

- Przewodniczącej/-ego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

 

Demokratyczne prawa zagwarantowane w wyborach umożliwiają nam wpływ na kie-

runki działania naszego samorządu, a tym samym na kształtowanie dalszego rozwoju naszych 

zawodów. To w Państwa gestii jest dokonanie wyboru nowych władz Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych. 

Izabella Chałaj 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 
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Uchwała Nr 550/VII/2022 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 23 czerwca 2022r. 

 

w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położ-

nych (tj. Dz.  . 2021r. poz. 628.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pie-

lęgniarek i Położnych, art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala 

się, co następuje: 

 

 § 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek  

i Położnych odbędzie się w dniach 16-18.05.2023 r. w Warszawie. 

 § 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, że dokonuje się wyboru 1 delegata 

na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych na 900 członków okręgowej izby pielęgniarek 

i położnych.  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 549/VII/2022 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie określenia kalendarza wyborczego 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-

łożnych (tj. Dz. U. 2021 poz. 628) oraz Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwo-

ływania ich członków stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu 

wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

Sekretarz NRPiP 

/-/ 

Prezes NRPiP 

/-/ 
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działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy wyborów 

delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:  

1) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia 30.10.2022 r. okręgowym ra-

dom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy 

Zjazd Pielęgniarek i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikają-

cej z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 

1.10.2022 r.  

2) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31.03.2023 r. przeprowadzą 

okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek 

i Położnych. 

3) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 10.04.2023 r. przekażą dane 

delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego wzoru sta-

nowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 161/VII/22 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie organizacji i terminu XXXV Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczo – Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położ-

nych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 628), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie ustala termin  

XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

na dzień 29 marca 2023 roku. 

 

§      2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz NRPiP 

/-/ 

Joanna Walewander 

Prezes NRPiP 

/-/ 

Zofia Małas 

SEKRETARZ 

/-/ 

Beata Żółkiewska 

PRZEWODNICZĄCA 

/-/ 

Izabella Chałaj 
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Realizacja kursów  

na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

 

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian dla zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce.  

Dążenie do osiągnięcia wysokich standardów w ochronie zdrowia, rosnące zapotrzebo-

wanie na wysokospecjalizowane usługi medyczne czy ambicja samych środowisk zawodowych 

sprawiły, że obecnie pielęgniarki i położne to samodzielni specjaliści posiadający specjalistyczne 

uprawnienia do sprawowania opieki medycznej nad pacjentem. 

Z racji specyfiki wykonywanej pracy to niejednokrotnie właśnie pielęgniarki i położne 

spędzają najwięcej czasu z pacjentem, czuwając nad przebiegiem jego leczenia i pełniąc rolę 

edukatora medycznego dla niego i jego rodziny. 

„Dynamiczny rozwój medyczny stawia przed nami wyzwanie ciągłego podnoszenia na-

szych kwalifikacji. Nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności mają znaczący wpływ na rokowa-

nia naszych pacjentów.” – Zofia Małas- Prezes NRPiP. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom pomagamy naszym członkom 

w obowiązku realizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych. 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie jako organizator kursów, we współ-

pracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie była wykonawcą cyklu bezpłatnych 

kursów dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia po-

dyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie 

REACT-EU dla obszaru Zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązki Koordyna-

tora Okręgowego z ramienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pełni Izabella Chałaj – 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

 Od listopada 2022 r. do grudnia 2022 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

na mocy zawartej z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych umowy, zorganizowała kursy spe-

cjalistyczne:  

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

Realizacja: 03.11.2022 r. – 28.12.2022 r. 

2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 

 Realizacja: 04.11.2022 r. – 29.12.2022 r. 

3. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie 

 Realizacja: 15.11.2022 r. – 30.12.2022 r. 

4. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 

 Realizacja: 18.11.2022 r. – 21.12.2022 r. 

 

We wszystkich edycjach zrealizowanych kursów udział wzięło 112 pielęgniarek, pielę-

gniarzy, położnych z Chełma, powiatu chełmskiego i krasnostawskiego. Kursy odbywały się 

w Chełmie. Uczestnicy kursów w ramach projektu otrzymali materiały biurowe, materiały edu-

kacyjne, dostęp do wymaganej literatury poprzez wirtualną bibliotekę IBUK-Libra oraz catering 

w trakcie kursów.  

W 2023 r. czekamy na realizację kolejnych edycji kursów przez Państwową Akademię 

Nauk Stosowanych w Chełmie.  

W ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zgłosiła do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-

łożnych zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne na rok 2023:  

1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (II edycja) 

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (II edycja) 

3. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla 

pielęgniarek 

4. Wywiad i badanie fizykalne 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w kursach.  

Życzę Państwu, by uczestnictwo w kursach było cenną możliwością podnoszenia  

swoich kwalifikacji, ale też potem do wymiany doświadczeń  

i okazją do nawiązania nowych zawodowych przyjaźni. 

 

/-/ Izabella Chałaj 
Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie 
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Stanowisko nr 65 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego  
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach  
leczniczych po 1 lipca 2022 roku 

 

Mając na uwadze wpływające do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych („NRPiP”) informacje 
o działaniach pracodawców polegających na wręczaniu wypowiedzeń warunków pracy i płacy 
pracownikom zatrudnionym dotychczas na stanowiskach magister pielęgniarstwa ze specjaliza-
cją, magister położnictwa ze specjalizacją albo na stanowiskach pielęgniarka specjalista albo 
położna specjalista oferując stanowisko pracy pielęgniarka lub położna z jednoczesną zmianą 
zakresu obowiązków, lub pozostawiając z tym samym zakresem, NRPiP przedstawia poniższe 
stanowisko w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych (dalej jako „Ustawa”) 

1. Przepisy Ustawy nie dają podstaw do tego, aby pracownikom, z których kwalifikacji do tej 
pory pracodawcy korzystali, dokonywać wypowiedzeń warunków pracy i płacy oferując 
pracę na innym stanowisku za wynagrodzeniem bez uwzględnienia podniesionych kwali-
fikacji. 

2. Powyższe działania nie wytrzymują krytyki. Ich konsekwencje mogą być daleko idące za-
równo dla pacjentów, jak i dla osób, które podejmują decyzje o wyborze zawodu pielę-
gniarki, położnej, a tym samym dla nas wszystkich, bo każdy z nas wcześniej czy później 
stanie się pacjentem – zarządzający podmiotami leczniczymi także. 

3. Jeśli pracodawca do tej pory zatrudniał pracownika na stanowisku magister pielęgniar-
stwa lub magister położnictwa ze specjalizacją albo na stanowisku pielęgniarka specjali-
sta albo położna specjalista to znaczy, że korzystał z posiadanych przez pracownika kwali-
fikacji, a zatem je uznawał. Jeśli ten sam pracownik miałby po okresie wypowiedzenia wa-
runków pracy i płacy zostać zatrudniony na stanowisku pielęgniarki, położnej i nie wyko-
rzystywać już zdobytych kwalifikacji w stosunku do pacjentów, to znaczy, że pracodawca 
zamierza nie tylko zdegradować kadrę medyczną, ale także odebrać pacjentom możli-
wość opieki nad nimi przez personel zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

4. Taki stan rzeczy doprowadzi w szybkim tempie do ogromnego kryzysu w opiece nad pa-
cjentami, przyczyni się także bezpośrednio do braku motywacji kadry pielęgniarskiej, po-
łożniczej do podnoszenia kwalifikacji. Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pielęgniar-
ki, położne stanie się nieopłacalne, nieatrakcyjne, wręcz zbędne, a zarządzający podmio-
tami leczniczymi staną się ofiarami własnych decyzji na skutek ciążącej na nich odpowie-
dzialności karnej, cywilnej i zawodowej. 

5. Zatem, NRPiP sprzeciwia się dalszemu, uporczywemu niestosowaniu Ustawy przez zarzą-
dzających podmiotami leczniczymi. Dokonywanie wypowiedzeń zmieniających warunki 
płacy i pracy najwyżej wykwalifikowanemu personelowi pielęgniarek i położnych na tej 
podstawie, że zdobyty tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa, magister położnictwa 
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oraz uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej za-
stosowanie w ochronie zdrowia były tylko i wyłącznie wolą pracownika a nie wymagania-
mi pracodawcy jest bulwersującym procederem, wyrazem braku odpowiedzialności za 
pacjentów i personel medyczny. 

 

Uzasadnienie 

 

Jeśli zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy obecnie wypowiadają warunki pracy i pła-
cy pielęgniarkom i położnym, które zdobyły tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magi-
stra położnictwa oraz uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, nie jest w stanie przekonać istnienie przepisu art. 
61 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którym 
„Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia po-
dyplomowego”, to należy przypomnieć także rozwiązania w prawie międzynarodowym i euro-
pejskim w zakresie ustawicznego kształcenia. 

W dniu 9 października 1980 r. Polska ratyfikowała Konwencję Międzynarodowej Organizacji 
Pracy przyjętą w Genewie w dniu 21 czerwca 1977 roku a dotyczącą zatrudnienia oraz warun-
ków pracy i życia personelu pielęgniarskiego (Dz. U. z 1981 r. Nr 2, poz. 4). 

Konwencja zobowiązała Polskę do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia perso-
nelowi pielęgniarskiemu: 

a) wykształcenia i wyszkolenia odpowiadającego wykonywanym funkcjom oraz 

b) warunków zatrudnienia i pracy, w tym również perspektyw zawodowych  
i wynagrodzenia, 

które umożliwiałyby przyciągnięcie personelu do tego zawodu i pozostanie w nim. 

Było to ponad 40 lat temu. Należy zatem zadać retoryczne pytanie: Czy obecne działania zarzą-
dzających podmiotami leczniczymi są zgodne z powziętymi przez Państwo Polskie zobowiąza-
niami cztery dekady temu? 

W ocenie reprezentowanego przez nas środowiska pielęgniarek i położnych – oczywiście nie. 
Dlatego też opisane w niniejszym stanowisku działania należy jak najszybciej zakończyć dla do-
bra pacjentów, personelu oraz samych zarządzających. 

Jeżeli również prawo międzynarodowe miałoby nie stanowić odpowiedniego argumentu dla 
zakończenia procederu wypowiedzeń zmieniających, to przywołać należy także regulacje pra-
wa europejskiego. 

Otóż Rada Europy uwzględnia założenie edukacji ustawicznej w art. 10 Europejskiej Karty Spo-
łecznej (Dz.U.1999.8.67) sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r., a także w Euro-
pejskim porozumieniu w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek z dnia 25 października 
1967 r. Rady Europy (Dz. U. z 1996 r. Nr 83, poz. 384). 

Do koncepcji edukacji ustawicznej nawiązuje także Unia Europejska w Karcie Podstawowych 
Praw Pracowników (art. 15) i Traktat z Maastricht (art. 127 pkt 2). 

Mając powyższe na uwadze w kategorii ciekawostki należy traktować argument przedstawiany 
przez pracodawców stosujących wypowiedzenia zmieniające jakoby uzyskanie tytułu zawodo-
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wego magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytułu specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, było tylko i wyłącznie 
wolą pracownika a nie wymaganiami pracodawcy. 

Jeśli pracownik nie miałby woli podnoszenia kwalifikacji i pracodawca nie miałby wymagań 
w tym zakresie, to oznaczałoby, że jedna i druga strona narusza swoje podstawowe obowiązki. 

Dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej obowiązek doskonalenia zawodowego 
jest zarówno powinnością etyczną, jak i obowiązkiem prawnym, nie tylko wynikającym z powo-
łanego wyżej przepisu art. 61 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Zgodnie bowiem z treścią przyrzeczenia zawodowego (pkt 6 Kodeksu etyki zawodowej pielę-
gniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej – dalej jako „KEPP”), osoba wykonująca zawód pie-
lęgniarki, położnej zobowiązana jest do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności 
i wiedzy dla dobra zawodu, a w części szczegółowej KEPP wskazano, że: „Obowiązkiem pielę-
gniarki, położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych” (Część II, pkt 1 KEPP). 
„(…) Pielęgniarka, położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo-badawcze związane 
z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia i publikacje, które powinny być rzetelne i po-
zbawione znamion sensacji” (Część II, pkt 15 KEPP). Każda pielęgniarka, położna mająca więk-
sze doświadczenie zawodowe jest zobowiązana do przekazywania młodszym koleżankom i ko-
legom swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Natomiast, „Pełnieniu obowiązków kierow-
niczych przez pielęgniarki, położne powinno towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za roz-
wój zawodowy i naukowy podwładnych” (Część IV, pkt 1 i 5 KEPP). 

Z kolei zarządzający podmiotami leczniczymi jako pracodawcy muszą realizować jedną z pod-
stawowych zasad prawa pracy jaką jest zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych. Zasada ta została wprowadzona jako obowiązek pracodawcy (art. 94 pkt 6 
Kodeksu pracy). 

Zatem, obowiązkowi pielęgniarki, położnej do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych odpowiada obowiązek pracodawcy do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. 

W sytuacji, gdy pracodawca korzystał już z wyższych kwalifikacji zawodowych pracownika, nie 
może następnie skutecznie twierdzić, że nie są już one potrzebne, ponieważ postanowił zmie-
nić zakres obowiązków pracownikowi. Jest to czynność dokonana jedynie dla pozoru, 

w celu wywołania określonych skutków prawnych, tj. przyznania niższego niż należne wyna-
grodzenia minimalnego na podstawie Ustawy. Tymczasem pozorna czynność jest nieważna na 
mocy art. 83 Kodeksu cywilnego. 

Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w całej rozciągłości pod-
trzymuje stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 
2022 r. i ponownie apeluje do kierowników podmiotów leczniczych o zaprzestanie praktyk po-
szukiwania rozwiązań w celu niestosowania Ustawy, narażających bezpieczeństwo prawne 
podmiotów leczniczych i swoje jako zarządzających, a kiedyś pacjentów. 

Sekretarz NRPiP 

/-/ 

Joanna Walewander 

Prezes NRPiP 

/-/ 

Zofia Małas 
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NIPiP-NRPiP-DM.0025.4.1.2023.MK             Warszawa, dnia 4 stycznia 2023 r. 

 

Pan 
Lech Sprawka 
Wojewoda lubelski 

 

Szanowny Panie Wojewodo, 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie okre-
ślonych działań celem zaszeregowania pielęgniarek systemu posiadających specjalizację zgodnie 
z kwalifikacjami wymaganymi w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.), do właściwej grupy zawodowej 
wskazanej w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1801 ze zm.). 

W związku z wpływającymi sygnalizowanymi problemami do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i położnych zgłaszają się członkowie samorządu, wg których kierownicy podmiotów leczniczych 
realizujących świadczenia zdrowotne w zespołach ratownictwa medycznego niekorzystnie inter-
pretują przepisy ww. ustawy kwalifikując pielęgniarki systemu do grupy 6 określonej w załączniku 
do ww. ustawy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, czyli jako pielęgniarkę ze średnim wy-
kształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

Powyższe działania argumentują przepisami, w których ratownik medyczny, który nie posiada tytu-
łu specjalisty lub tytułu magistra może być zakwalifikowany wyłącznie do grupy 6 z współczynni-
kiem pracy - 0,94. 

Ponadto, kierownicy podmiotów leczniczych zmieniają tytuły stanowisk pracy: starsza pielęgniarka 
- specjalista na tytuły: starsza pielęgniarka systemu, co jest niezgodne z przepisami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 ze zm.). 

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.) pielęgniarka systemu to pielęgniarka posiadająca tytuł spe-
cjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej 
opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyj-
ny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardio-
logii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, od-
działach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. 

Pielęgniarka ze specjalizacją w wymaganych ustawowo dziedzinach pielęgniarstwa, o których 
mowa powyżej, a która została zatrudniona w jednostkach PRM zostaje pielęgniarką systemu 
i zgodnie z przepisami ustawy przy określaniu współczynnika wynagrodzenia powinna zostać za-
kwalifikowana do grupy 5, czyli zgodnie z kwalifikacjami na wymaganym zajmowanym stanowi-
sku —ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub do grupy 2, jeżeli posiada tytuł magistra 
pielęgniarstwa i tytuł specjalisty. 
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W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych niedopuszczalne i niezasadne jest interpretowa-
nie przez kierowników podmiotów leczniczych przepisów przedmiotowych ustaw i stosowanie 
praktyk uznających najniższe kwalifikacje jako wymagane na danym stanowisku, czyli określonych 
w grupie lp. 6 z współczynnikiem pracy 0,94 - w grupie osób, które nie posiadają ustawowego tytu-
łu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, pomimo iż przed dniem wejścia w życie aktualnej ustawy 
uznawali posiadane kwalifikacje jako wymagane. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie 
i wskazanie podległym jednostkom właściwej interpretacji przepisów ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, tj. objęcia pielęgniarek systemu, które posiadają tytuł specjalisty w określonej ustawo-
wo dziedzinie pielęgniarstwa, współczynnikiem pracy 1,02 lub 1,29 zgodnie z nowelizacją 
ww. ustawy. 

Z wyrazami szacunku, 
Wiceprezes NRPiP 

/-/ 
Mariola Łodzińska 

Do wiadomości: 
- Pan Adam Niedzielski - Minister Zdrowia. 

NIPiP-NRPiP-DM-0025.2.2023.JP     Warszawa, dnia 4 stycznia 2023 r. 
 

Pan 
Roman Topór-Mądry 
Prezes 
Agencji Oceny Technologii 
Medycznej i Taryfikacji 

 
Szanowny Panie Prezesie, 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz w nawiązaniu do złożonej deklaracji, które 
miało miejsce na spotkaniu w dniu 9 listopada 2022 r., o przeprowadzeniu w trybie priorytetowym 
prac mających na celu wprowadzenia zmian w sposobie finansowania świadczeń z zakresu pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej domowej, zwracam się z uprzejmą, prośbą o przekazanie infor-
macji dotyczących etapu ww. prac podjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. 

Pragnę nadmienić, iż na spotkaniu z udziałem Rady Organizacji Pacjentów powołanej przy Mini-
strze Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracali uwagę na drama-
tyczną sytuację podmiotów kontraktujących świadczenia w/w zakresie w związku 
z wprowadzeniem przepisów ustawy o wynagrodzeniach. 

Ponadto, na kolejnych spotkaniach wskazywaliśmy na niepokojące zjawisko rozwiązywania umów 
o pracę przez pielęgniarki zatrudnione w opiece długoterminowej domowej, co może stanowić 
zagrożenie ograniczenia dostępności do świadczeń pacjentów niesamodzielnych, w związku z czym 
niezwykle ważny jest dla nas zakres prac w sprawie zmiany wyceny świadczeń i jak najszybsze 
przekazanie środków finansowych. 

Z wyrazami szacunku, 
Wiceprezes NRPiP 
Mariola Łodzińska 

 
Do wiadomości: 
-Adam Niedzielski-Minister Zdrowia 
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STATUS PRAWNY PIELĘGNIAREK W DPS-ACH  
ZOSTANIE UREGULOWANY. DO KONSULTACJI  

PUBLICZNYCH TRAFIŁ PROJEKT USTAWY 

 

1 lipca do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecz-

nej oraz ustawy o działalności leczniczej. Regulacja zakłada, że DPS-y będą miały możliwość 

wykonywania działalności leczniczej. W związku z tym zatrudnione pielęgniarki będą trakto-

wane jak osoby wykonujące zawód medyczny, a ich wynagrodzenia będą finansowane przez 

NFZ. 

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia. Regulacja zmienia prze-pisy dwóch aktów - ustawy 

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu -w naszym kraju postępują zmiany demogra-

ficzne, polegające m.in. na zwiększającej się liczbie osób starszych, przy jednocześnie spadają-

cej liczbie osób młodych, a także kulturowo-społeczne polegające m.in. na coraz większej licz-

bie jednoosobowych gospodarstw domowych. Z tego względu systemy pomocy społecznej 

oraz ochrony zdrowia stają przed coraz większymi wyzwaniami. 

Dzięki nowelizacji ustawy domy pomocy społecznej, niezależnie od ich formy organiza-

cyjnej, będą mogły wykonywać działalność leczniczą. DPS będzie mógł wystąpić do wojewody 

z wnioskiem o wpis do tego rejestru. DPS-y jako podmioty lecznicze będą mogły zawierać 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, by mieć podstawę do udzie-lania opieki zdrowot-

nej swoim mieszkańcom. 

W uzasadnieniu nowelizacji projektu podkreślono również, że proponowane przepisy 

mają na celu umożliwienie DPS-om udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla mieszkańców 

tych domów, którzy tego potrzebują. Proponowane działania mają także na celu zintegrowanie 

funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej. 

Dla personelu pielęgniarskiego, który zatrudniony jest w domach pomocy społecznej, 

nowelizacja ustawy oznacza pośrednie uregulowanie ich statusu prawnego. Obecnie pielę-

gniarki udzielają świadczeń zdrowotnych mieszkańcom DPS-ów, jednak placówki te nie są pod-

miotami leczniczymi. Oznacza to, że wynagrodzenia pielęgniarek nie są finansowane z NFZ 

i nie podlegają ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (siatce płac). 

Regulacja ma wyeliminować niespójność przepisów i umożliwi traktowanie pielęgnia-

rek zatrudnionych w DPS-ach jako osób wykonujących zawód medyczny, które udzielają 

świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych. 

Braki kadr pielęgniarskich mogą spowodować zapaść w funkcjonowaniu DPS-ów. 

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podkreślała, że 

obecnie regulacje plac omijają personel medyczny za-trudniony w domach pomocy społecz-

nej, co powoduje ogromne niezadowolenie środowiska i składanie deklaracji dotyczących 

zmiany miejsca pracy - Funkcjonowanie obecnie domów pomocy społecznej wymaga świad-

czenia innego rodzaju pomocy, bardziej specjalistycznej, medycznej niż pielęgnacyjno-

opiekuńczej, ponieważ przebywają tam osoby z wielochorobowością i ograniczeniami w samo-

dzielnym poruszaniu się. Braki profesjonalnych kadr pielęgniarskich spowodują zapaść w funk-

cjonowaniu tych domów - podkreślała wice-prezes NRPiP. 

Źródła: gov.pl, samorząd.pap.pl 
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Warszawa, 2023-01-12 
WS.612.2.2023  

50424 
 

Pan/Pani 
Właściciel/Właścicielka  
Praktyki zawodowej 
 

Szanowni Państwo, 
jak co roku, Centrum e-Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia b.r. rozpoczął się 
okres sprawozdawczy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. 
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 
z późn. zm.). Badania statystyczne, których gestorem jest Minister właściwy do spraw Zdrowia 
są obowiązkowe1) i dotyczą wszystkich praktyk zawodowych, bez względu na kod praktyki 
wpisany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
Celem prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych jest zebranie niezbęd-
nych informacji, które pozwolą na rzetelną ocenę rzeczywistości i podejmowanie kluczowych 
decyzji. Realizacja badań i opracowanie ich wyników jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu 
z Państwa strony. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie wyczerpujących odpo-
wiedzi oraz o przekazanie danych w terminie. 
Pragnę podkreślić, że zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych dane jednostkowe są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie, co oznacza, że będą wykorzystane wyłącznie do zbior-
czych zestawień, opracowań i analiz statystycznych. 
Badania realizowane są na terenie całego kraju przez Wydziały Zdrowia właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Urząd Statystyczny w Krakowie. 
W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego proszę niniejszą wiadomość po-
traktować jako przypomnienie. 
Informacje szczegółowe znajdują się poniżej. 
 

Z poważaniem, 
 

Bartosz Jaroszewski 
Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
 
Załącznik: 
Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych Osobowych przez Centrum e-Zdrowia w celu realizacji 
zadań statutowych i obowiązków ustawowych.docx 
 
1) art. 6 p.4, art. 7, art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) 
 

Podstawa prawna: 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.). 
• Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn.zm.) 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych). 
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Forma przekazywania danych: 
• obowiązującą formą przekazywania danych jest forma elektroniczna realizowana przez System Staty-
styki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html 
• wypełnienie sprawozdań wymaga zalogowania się w Systemie 
• konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania  w latach ubiegłych nie uległy zmianie i pozostają 
aktywne. 
• osoby, korzystające po raz pierwszy z systemu musza się zarejestrować zgodnie z wytycznymi, znajdu-
jącymi się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html 
 

Jakie dane należy przekazać: 

Gdzie uzyskać pomoc: 
• w sprawach metodologicznych prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim 
lub Urzędem Statystycznym: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-
ochronie-zdrowia?modSingleId=88631 
• z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) - pytania prosimy kierować do właściwego dla Państwa 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub Instytutu Medycyny Pracy (nr telefonu: 42 631 46 71); 
• z zakresu sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30 - informacji udziela   Instytut Psychiatrii i Neurologii 
(nr telefonu: 22 458 26 15); 
• pomoc techniczną w sprawach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia https://ezdrowie.gov.pl/portal/
home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88626 
 
Wyniki badań statystycznych będących we właściwości Ministra właściwego ds. Zdrowia: 
• elektroniczna wersja publikacji „Biuletyn statystyczny" za dany rok są dostępne na stronie interneto-
wej CeZ https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/biuletyn-statystyczny 
• informacje z badań znajdziecie Państwo również w Banku Danych Lokalnych GUS https://
bdl.stat.gov.pl/bdl/start oraz w innych publikacjach GUS, Eurostatu i w innych międzynarodowych publi-
kacjach, na mocy obowiązujących przepisów. 
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NIPIP-NRPiP-OIE.060.93.2022                                 Warszawa, 26 października 2022r. 

 
 

Pani/Pan 
Przewodnicząca/y 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r., (w załączeniu) 
przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez 
obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego. 

Najważniejsze informacje z noty KE:(…) 

Obywatele UE 

Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez obywateli UE, różni się w zależności od 
tego, czy przedstawiciel danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy po zakończeniu okresu 
przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, czyli przed lub po 31 grudnia 2020 r. 

- Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed końcem okresu przejściowego określone-
go w Umowie o wystąpieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w czasie, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem 
członkowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okresie przejściowym określonym w Umo-
wie o wystąpieniu kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifi-
kacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako doku-
menty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we wszystkich systemach uznawania kwalifikacji 
określonych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek 
o uznanie tych kwalifikacji zawodowych. 

- Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r. 

Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie 
o wystąpieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Zasto-
sowanie ma art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3. W związku z tym wnioskodawca musi uzyskać wstępne 
uznanie w państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami i procedurami. W przypad-
ku zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania na podstawie koordynacji minimal-
nych wymogów w zakresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgodne z minimalnymi 
wymogami w zakresie kształcenia określonymi w dyrektywie. 

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane w innym pań-
stwie członkowskim na mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu w jednym państwie członkow-
skim musi uzyskać trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym państwie członkowskim. 

W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega z krajowymi przepisami i procedurami. 
 

Dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych z ww. noty KE wynikają następujące wnioski: 
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- Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. 

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 
31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na podstawie prze-
pisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie w systemie automatycznym i w syste-
mie ogólnym). 

2. Powyższe osoby (np. obywatelka polska posiadająca tytuł registered nurse – adult) mogą 
ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na analo-
gicznych zasadach jak obywatele innych państw członkowskich UE - a więc stosuje się wobec 
ww. osób w szczególności zapisy art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 551 ze zm.) 

3. Ww. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki lub położnej właściwy dla osoby będącej obywatelem jednego z państw członkow-
skich Unii Europejskiej wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i wymagane dokumenty są 
określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczą-
cego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej 
oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek 
i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonują-
cych na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej. 

4. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 
31 grudnia 2020 r. nie muszą dokonywać w Polsce nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielę-
gniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu. 

- Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. 

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycz-
nia 2021 r. i nie zostały one następnie uznane w innym państwie członkowskim UE mogą ubie-
gać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce tylko na podstawie polskich przepisów. 

2. W powyższym przypadku obywatele polscy w celu uzyskania stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki albo położnej muszą spełnić wymagania określone w art. 28 i 31 
ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej. 

3. W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycz-
nia 2021 r. muszą dokonać nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej 
za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

W przypadku pytań w powyższej kwestii proszę kontaktować się z Ośrodkiem Informacyjno- 
Edukacyjnym przy NIPiP. 

Z poważaniem 
(-) Zofia Małas 
Prezes NRPiP 
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Zmiany w POZ obejmą czynności pielęgniarskie 

 Od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie zmiany w zasadach pracy placówek i personelu 
podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie dotyczą tylko 
koordynowanej opieki nad pacjentem, ale również poszerzają możliwości diagnostyczne leka-
rzy i pielęgniarek w POZ. 

 Założeniem systemu koordynowanej opieki w POZ jest zapewnienie pacjentowi kom-
pleksowej opieki przez lekarza, pielęgniarkę i położną w POZ. W pierwszym rzędzie chodzi 
o  graniczenie ścieżki specjalistycznej, dzięki czemu pacjent w warunkach POZ będzie zaopa-
trzony kompleksowo, a wszelkie świadczenia związane z jego zdrowiem i powrotem do zdro-
wia będą koordynowane. W rzeczywistości pacjent zgłaszający się do POZ będzie miał możli-
wość wykonania większej ilości badań, aby ograniczyć korzystanie z ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, le-karz specjalista będzie pełnił funkcję konsultanta, zaś leczeniem zajmie się 
lekarz i pielęgniarka POZ. 

 Badania dołożone do koszyka świadczeń w POZ finansowane zostaną nie ze stawki ry-
czałtowej, ale z tzw. „budżetu powierzonego". W skład badań wchodzą: 

 ferrytyna, 
 witamina B12, 
 antygen Helicobacter pylori w kale, 
 anty-CCP, 
 anty-HCV, 
 szybkie testy CRP wykonywane u dzieci do 6. roku życia oraz strep-test wykrywa-

jący antygen paciorkowca, 
 tomografia komputerowa klatki piersiowej (warunkiem otrzymania skierowanie 

jest wystąpienie zmiany w badaniu RTG wymagającej diagnostyki TK). 

 Założeniami programu opieki koordynowanej są: 

 realizacja programów profilaktycznych, 
 poszerzenie zakresu diagnostycznego, 
 zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki pacjentom chorym przewle-

kle, 
 wdrożenie opieki koordynowanej do powszechnych działań POZ, 
 wprowadzenie rozliczenia jednostkowego porad pielęgniarskich - finansowanie 

wizyt domowych pielęgniarki POZ w opiece poszpitalnej/przejściowej, wizyta pie-
lęgniarki POZ w domu w zarządzaniu raną przewlekłą, realizacja profilaktyki 
CHUK, porady edukacyjne w schorzeniach przewlekłych. 

Jakie zmiany czekają personel pielęgniarski? Pierwszą i diametralną zmianą jest prze-
jęcie koordynowania opieki nad programem profilaktycznym chorób układu krążenia. Docelo-
wo lekarz POZ nie będzie sprawował opieki w ramach profilaktyki CHUK, a cały przebieg profi-
laktyki przejmie pielęgniarka POZ. Skutkiem dodatkowych obowiązków dla pielęgniarek jest 
reglamentowanie opieki stricte pielęgniarskiej na poczet pro-wadzenia profilaktyki CHUK. Za-
kładając, że w 5000 populacji około 3500 pacjentów spełnia kryteria uczestnictwa w profilak-
tyce CHUK (od 1.07.2022 roku poszerzenie grupy wiekowej 35.-65. r.ż.), personel pielęgniar-
ski zobowiązany będzie każdorazowo do: zebrania wywiadu chorobowego i rodzinnego, do-
konania pomiarów antropometrycznych, wy-stawienia skierowania na badania laboratoryjne, 
pobrania badań diagnostycznych, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, a następnie oceny ba-
dań laboratoryjnych, przeprowadzenia badania fizykalnego, przygotowania zaleceń terapeu-
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tycznych, dokonania oceny wystąpienia ryzyka sercowo-naczyniowego i przekazania chorego 
do koordynatora opieki celem uzupełnienia danych formalnych. 

Druga zmiana obejmuje poszerzenie zakresu diagnostycznego. Pielęgniarki będą znacz-
nie częściej wykonywały szybkie testy CRP i strep testy. Sama procedura nie jest czasochłonna, 
lecz prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z przerwaniem ciągłości tkanki już 
owszem. 

Trzecia zmiana obejmuje głównie kompleksową i koordynowaną opiekę. Pielęgniarki - 
wspólnie z lekarzem - zobowiązane będą do utworzenia indywidualnego planu opieki nad pa-
cjentem na najbliższe 12 miesięcy. Działania te mają na celu zapewnienie opieki na rok. Perso-
nel pielęgniarski w placówkach POZ (jeśli posiada uprawnienia) dodatkowo będzie odpowie-
dzialny za kontynuację leczenia pod postacią wystawiania recept zgodnie z uprawnieniami wy-
nikającymi z przepisów odrębnych. 

Plan zakłada, że większość chorób przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choro-
by tarczycy) ma być całkowicie prowadzone w ramach POZ, a lekarz specjalista ma jedynie kon-
sultować i modyfikować włączone leczenie przez lekarza POZ. 

Sama idea projektu jest wspaniała, lecz warto ją przedyskutować z praktykami, a przede 
wszystkim wymaga ustalenia określonego pod-łoża działania koordynatora. Wdrożenie opieki 
koordynowanej ma nastąpić 1 lipca 2022 roku, a szkolenia dla koordynatorów zaplanowano od 
1 listopada 2022 roku. Starajmy się nie tworzyć POZ dwóch prędkości.  

 

mgr pielęgniarstwa Jakub Woźniak 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, edukator zdrowotny,  

pielęgniarz koordynujący, Przychodnia Rawka s.c. w Skierniewicach 
 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 7-8/2022 

KOMPETENCJE ZAWODOWE JAKO  
WYKŁADNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

Obserwowane i w Polsce, i na świecie zmiany w opiece zdrowotnej nie ominęły także zawo-
dów pielęgniarki, położnej, choć nadal opinia społeczna postrzega przedstawicieli tych profe-
sji przez pryzmat ich tradycyjnej pozycji czy roli. Jednak nie tylko tradycja jest podstawą oce-
ny działań zawodowych pielęgniarek i położnych. 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 
mgr pielęgniarstwa Jolanta Jaworska 

 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje pielęgnowanie jako opiekę nad chorym, zapo-
bieganie chorobom, umacnianie zdrowia, a Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wskazuje na 
szeroki zakres działania pielęgniarek, wychodząc dalej niż wspomniana definicja. Również po-
łożnej przypisuje się bardzo szeroki zakres zadań zawodowych. Zmiany w opiece zdrowotnej 
nie ominęły także zawodów pielęgniarki, położnej, choć społeczeństwo, obserwując ich działa-
nia, prym przyznaje kryterium opieki i postrzega je przez pryzmat tradycyjnych pozycji przed-
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stawicieli tych zawodów w Polsce. Jednak nie tylko tradycja jest podstawą oceny działań zawo-
dowych pielęgniarki, położnej. 

W OPINII PACJENTA 

Społeczeństwo postrzega pozycję pielęgniarek i położnych jako zawodów zaufania społeczne-
go, osób o wysokim poziomie wykształcenia i poczuciu odpowiedzialności zawodowej, w tym 
także etycznej. Współczesne pielęgniarstwo i położnictwo jest więc częścią systemu ochrony 
zdrowia, posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną w tym systemie, określony prawem 
system kształcenia i doskonalenia zawodowego, nadzoruje wykonywanie zawodu przez swoich 
przedstawicieli, uczestniczy i prowadzi badania naukowe, których efekty przyczyniają się do 
rozwoju opieki zdrowotnej i zawodów oraz dostosowania praktyki zawodowej pielęgniarek 
i położnych do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

Zmiana pozycji i roli pielęgniarki, położnej w opiece zdrowotnej związana jest też ze 
zmianą roli pacjenta, który z biernego odbiorcy opieki stał się partnerem w procesie terapeu-
tycznym, pielęgnacyjnym czy rehabilitacji. Umożliwienie współudziału pacjenta w realizacji 
świadczeń zdrowotnych, zwiększony dostęp do wiedzy w zakresie zdrowia, choroby, samoo-
pieki oraz przepisów prawa regulujących realizację opieki w systemie opieki zdrowotnej zmie-
niło też podejście pacjenta do odpowiedzialności pracowników medycznych, w tym oczywiście 
także pielęgniarek, położnych. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA  

Profesja pielęgniarki, według Ireny Wrońskiej, jest powszechnie traktowana jako obarczona 
szczególną odpowiedzialnością. Wymaga od jej przedstawicieli takich cech, jak: wysokie kwali-
fikacje zawodowe i dojrzała, społecznie ukierunkowana osobowość. 

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej jest wypadkową kilku czynników, 
wśród których można wskazać m.in. wykształcenie, doskonalenie zawodowe, kompetencje, 
role i funkcje zawodowe, zakres obowiązków i uprawnień. Przedstawiciele tych zawodów reali-
zują zadania zawodowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz wskazaniami ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, która precyzyjnie określa te obszary. 

Pomimo istotnych różnic w grupie odbiorców świadczeń pielęgniarki czy położnej, moż-
na wskazać zadania wspólne dla tych zawodów, które są realizowane wobec innych pacjen-
tów. Należy do nich min. opieka holistyczna realizowana na najwyższym możliwie poziomie, 
identyfikowanie potrzeb zdrowotnych podopiecznych, planowanie, realizowanie opieki, ocena 
poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, edukacja zdrowotna, wsparcie podopiecznych 
i ich rodzin. 

Należy wspomnieć także o zadaniach przypisanych ustawą o pielęgniarstwie i opiece 
zdrowotnej, takich jak: kształcenie, badania naukowe, działalność w środowisku lokalnym na 
rzecz poprawy zdrowia ludności, podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej. 

Pielęgniarka, położna kieruje się zasadami etyki zawodowej, przestrzega jednocześnie 
obowiązującego prawa, budując pozytywny obraz zawodów, mając świadomość ponoszenia 
odpowiedzialności za przebieg działania zawodowego, efekty działania, relacje społeczne. Jak 
już wspomniano wyżej, jednym z kryteriów oceny poprawności działań zawodowych pielę-
gniarki, położnej - poza literą prawa, jest poziom wykształcenia oraz posiadane kompetencje 
zawodowe. 

PREDYSPOZYCJE I WIEDZA  

W literaturze wskazuje się, że do wykonywania zawodów pielęgniarki, położnej nie-
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zbędne są nie tylko wiedza medyczna, ale także odpowiednie predyspozycje psychiczne i oso-
bowościowe. Wymienia się tu takie cechy, jak opanowanie i cierpliwość bez względu na poja-
wiająca się okoliczności, stanowczość, zdecydowanie, umiejętność szybkiego podejmowania 
decyzji, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Jednak I. Wrońska, M. Kózka, W. Ciecha-
niewicz wskazują, że wprawdzie wymagania dotyczące predyspozycji do zawodu pielęgniarki, 
położnej są istotne, ale przede wszystkim istotne są poziom wiedzy, kompetencje zawodowe 
i poczucie odpowiedzialności za efekty swojej pracy. 

Uzyskanie wykształcenia zawodowego umożliwia pielęgniarkom, położnym realizację 
zadań zawodowych w różnych obszarach opieki zdrowotnej, w oparciu o różne formy zatrud-
nienia. Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki, warunki uzyskania prawa wykony-
wania zawodu, zasady kształcenia zawodowego oraz kształcenia podyplomowego są zawarte 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 11 lipca 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 134, 
poz. 1039). Warto zauważyć, iż ustawa podkreśla fakt, że zawód pielęgniarki jest samodziel-
nym zawodem medycznym. 

 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
– dodatek Prewencja Wykroczeń Zawodowych na stanowisku pielęgniarki i położnej 

PWZ w praktyce  
- kto i jak może je zweryfikować, czym się legitymować 

Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na koniec 2021 r. zarejestrowa-
no: 307832 pielęgniarki oraz 40589 położnych. Co w praktyce oznacza status „bycia zarejestro-
wanym”? Jakie dokumenty tego dowodzą i kto potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do 
wykonywania zawodu? Jakie czekają nas zmiany w tym zakresie? 

Każda pielęgniarka, położna, uzyskując prawo wykonywania zawodu, jest również wpisy-
wana do okręgowego rejestru pielęgniarek lub okręgowego rejestru położnych. Status w reje-
strze potwierdza, czy dana osoba posiada aktualne prawo wykonywania zawodu (PWZ). Uwaga 
- fakt niewykonywania zawodu w danym momencie nie oznacza utraty tego prawa. W rejestrze 
znajdują się zatem osoby, które są już na emeryturze, przebywają na urlopie wychowawczym, 
czy też w danym momencie pracują na innych stanowiskach, ale mogą w każdej chwili rozpo-
cząć pracę w zawodzie pielęgniarki lub położnej. 

Sprawdź swój status 

Swój status można sprawdzić na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych https://
nipip.pl/weryfikacja-pwz/. Potrzebny jest do tego numer PESEL i PWZ (chodzi o zapewnienie 
bezpieczeństwa danym, które znajdują się w CRPiP). 

To, czy dana osoba ma aktualne prawo wykonywania zawodu, coraz częściej weryfikuje 
Ministerstwo Zdrowia czy też Narodowy Fundusz Zdrowia (patrz schemat wymiany danych). 
Poza tym NIPiP udziela takich informacji na wniosek organów ścigania, które zwracają się do 
Izby z prośbą o potwierdzenie uprawnień konkretnych osób do wykonywania zawodu pielę-
gniarki lub położnej. Niestety, dość często okazuje się, że nigdy nie posiadały PWZ, a zatem wy-
konywały czynności medyczne bez posiadania wiedzy i uprawnień. Warto dodać, że NIPiP udo-
stępnia tylko te dane, do przekazywania których jest zobligowana Ustawą o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia. 
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Schemat wymiany danych, które znajdują się w CRPiP 

Wykaz niektórych skrótów: CRPiP - Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, RPM - Rejestr Pra-
cowników Medycznych, CWPM - Centralny Wykaz Pracowników Medycznych, SMK -System Moni-
torowania Kształcenia, P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zaso-
bów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

Kto traci PWZ 
Jest to możliwe w kilku przypadkach. Jak wskazuje Ustawa o zawodach pielęgniarki 

i położnej, następuje to wskutek śmierci; zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu; utraty 
prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położ-
nych; utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się; cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego UE 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; utraty pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych; upływu czasu, na jaki zostało przyznane (odpowiednie kroki podej-
muje samorząd). 

Od teraz nowoczesny PWZ 
Dotychczas pielęgniarki i położne otrzymywały w oipip zaświadczenie o prawie wyko-

nywania zawodu. Była to książeczka wielkości paszportu - jej wzór powstał ponad 20 lat temu. 
Z dniem 12 lipca 2022 r. na mocy Ustawy o dokumentach publicznych zostało wstrzymane wy-
dawanie dokumentów niespełniających wymogów zabezpieczeń wskazanych w tej ustawie, 
w tym książeczek PWZ w znanej nam formie. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w swo-
im komunikacie, obecnie trwają prace nad wydaniem Rozporządzenia o wzorze prawa wyko-
nywania zawodu. Najprawdopodobniej będzie to karta przypominająca wielkością dowód oso-
bisty, która zostanie wydana w sytuacji uzyskania prawa bądź zagubienia obecnie posiadanej 
książeczki. Z pewnością będzie się nią łatwiej posługiwać, jednak nie jest to jedyne ułatwienie 
w trakcie przygotowania. 
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PWZ w telefonie 

Samorząd zawodowy zawarł Porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów doty-
czące wdrożenia mobilnego prawa wykonywania zawodu. To rozwiązanie umożliwi jego po-
branie do aplikacji mObywatel i będzie funkcjonowało podobnie do modułów już dostępnych 
w tej aplikacji, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja. To uzupełnienie zaświad-
czenia o prawie wykonywania zawodu, które można przechowywać w telefonie. Inicjatywa 
taka wyszła ze strony samorządu w odpowiedzi na wyzwania, jakie postawiła przed nami pan-
demia. Rozwiązania przyjęte w trakcie jej trwania dawały dodatkowe uprawnienia pracowni-
kom medycznym (np. ulgi związane z kosztami  parkowania), jednak korzystanie z nich wyma-
gało potwierdzenia posiadania prawa do wykonywania zawodu, co nie było łatwe, bo nie nosi-
my na ogół przy sobie książeczek. Warto zaznaczyć, iż samorząd zawodowy pielęgniarek i po-
łożnych będzie pierwszą grupą pracowników medycznych, która zyska możliwość skorzystania 
z takiego rozwiązania. Przeprowadzono z sukcesem jego pilotaż i rozpoczęto finalizowanie pro-
jektowania. Ostatnie kwestie techniczne są jeszcze w trakcie ustaleń, jednak możemy już poka-
zać projekt wyglądu takiego PWZ (nie jest to wersja ostateczna). Po uchwaleniu przepisów ze-
zwalających na funkcjonowanie mPWZ usługa będzie uruchomiona. Przewidujemy, iż nastąpi 
to na początku 2023 r. 

Arkadiusz Szcześniak 
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, NIPiP 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 7-8/2022 

Pielęgniarki i położne będą mogły pełnić rolę  

głównego badacza w badaniach klinicznych 

 

10 stycznia 2023 roku Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy 

o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierający poprawki 

zgłoszone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, w tym: 

 - włączenie do grona potencjalnych sponsorów badania klinicznego stowarzyszeń zrzeszają-

cych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, albo dziedzinie położnictwa (art. 5), 

 - rozszerzenie składu Naczelnej Komisji Bioetycznej działającej przy AOTMiT o osoby wykonują-

ce zawód pielęgniarki oraz zawód położnej (art. 15), 

 - umożliwienie pielęgniarkom i położymy posiadającym dyplom ukończenia studiów na kierun-

ku pielęgniarstwo lub położnictwo, podjęcia roli głównego badacza w badaniu klinicznym pro-

duktu leczniczego (art. 37). 

Kwestia uregulowania udziału pielęgniarek i położnych w badaniach klinicznych, stanowi jeden 

z pierwszych punktów wymienionych w Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 

i Położnictwa w Polsce. 

Źródło: www.nipip.pl 
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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. 

G R A T U L A C J E 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
składa serdeczne gratulacje pielęgniarkom, pielęgniarzom  

oraz kierownikowi specjalizacji  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

z okazji pozytywnie zdanego egzaminu. 

 

W dniu 10 listopada 2022 r. w Warszawie odbył się egzamin państwowy specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Do egzaminu 
przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 41 pielęgniarek i pielęgniarzy z OIPiP 
w Chełmie. Kierownikiem Specjalizacji była Pani  mgr pielęgniarstwa Ewa Piskała. 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy  
pielęgniarkom, pielęgniarzom  

uzyskania tytułu specjalisty  
i życzymy  

dalszych sukcesów zarówno na ścieżce zawodowej  
jak i w życiu prywatnym. 
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Położna na Medal 

Wyniki 9. edycji Konkursu 

 

 

Nasza Koleżanka Położna Dorota Pietraszewska zajęła I miejsce w województwie  

lubelskim w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal”. 

 Dorota Pietraszewska pracuje w zawodzie położnej od 33 lat – najpierw w środowisku, 

a od 18 lat na trakcie porodowym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym w Chełmie. 

 Pomysłodawcą Kampanii Społecznej „Położna na medal” oraz ogólnopolskiego konkur-

su jest Akademia Malucha Alantan. Inicjatywa, w ramach której propagowanym jest bezpiecz-

ny i zdrowy styl życia dzieci i rodziców, a także planowane są wysokie standardy opieki około-

porodowej. W tym roku honorowego patronatu Kampanii i Konkursowi ponownie udzieliła 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, a wsparcie merytorycznego udzieliły: Fundacja Ro-

dzic po Ludzku, Polskie Towarzystwo Położnych, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz Polskie 

Centrum Edukacji. 

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie serdecznie gratuluję 

osiągniętego sukcesu, który świadczy o profesjonalnym wykonywaniu zawodu położnej oraz 

zdobytej sympatii ze strony pacjentek i ich rodzin. 

 „Praca jest moją pasją. Kontakt z kobietami i ich rodzinami w tak pięknym czasie, jakim 

jest oczekiwanie na dziecko, obserwowanie radości przy pierwszym kontakcie z nowo naro-

dzonym maleństwem i wspieranie rodziców w początkach ich rodzicielstwa, sprawia mi naj-

większą satysfakcję i spełnienie w zawodzie” – mówi nasza Laureatka. 

 Pani Dorocie Pietraszewskiej życzę dalszej realizacji ambicji zawodowych oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym.   

 

Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/ Izabella Chałaj 

 

Zdjęcie i wypowiedź Laureatki - Źródło: Super Tydzień Chełmski 
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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  
na stronie: http://smk.ezdrowie.gov.pl. 
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  



 

 27 BIULETYN 

 

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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NIPIP-NRPiP-DS.015.13.2023.MT                Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r. 

 

Przewodnicząca/cy 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowni Państwo 

Poniżej wskazuję nowe wysokości opłat obowiązujące w roku 2023:  

1. Wysokość składki członkowskiej 

Zgodnie z Uchwałą nr 18 oraz 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycz-
nia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału w odniesieniu do 
osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywi-
dualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiąza-
nych do opłacenia składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie 
umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym rów-
niej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek lub okrę-
gowego rejestru położnych - wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,84 zł. 

Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej wynosi 52,24 zł. 

 

2. Wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności  
leczniczej 

Zgodnie z art. 105 ust 1. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 
2022, poz. 633 ze zm.) 

Wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej 
podlega opłacie wynoszącej: 

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązu-
jącego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza, pielęgniarki lub fizjo-
terapeuty - zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. 
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Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 
w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł. 

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 134,00 zł. 

Zgodnie z art. 105 ust. 2. ustawy o działalności leczniczej zmiana wpisu w rejestrze podlega 
opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej. 

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 67,00 zł. 

 

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Zgodnie z art. 76 ust 5. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 
2022, poz. 2702) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podle-
ga opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę 
do pełnego złotego. 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. 
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 
nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł. 

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 400,00 zł. 

 

4. Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikają-
cymi z przepisów UE 

Zgodnie z art. 51 a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. 
(Dz. U. 2022, poz. 2702) wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimal-
nymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dy-
plom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdza-
jącym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej po-
biera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 
(Dz. U. 2022, poz. 1952) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490,00 zł. 

Wobec powyższego opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 104,70 zł. 

 

Z wyrazami szacunku, 
Prezes NRPiP 
Zofia Małas 
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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 2021, poz. 628), każda osoba posiadająca prawo wyko-

nywania 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 2021, poz. 628) 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, nr PWZ, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest prze-

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

 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) mgr 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  

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 5.323,00 zł.  
– składka za 1 mc - 53,23 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 
  

2023 rok - 52,24 zł 
2022 rok - 46,66 zł 
2021 rok - 42,42 zł 
2020 rok - 40,26 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 … 

„Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, 
dobiliśmy już do kresu życia..." 

 
Dnia 19 stycznia 2022 r. zmarła w wieku 61 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. JADWIGA MACIASZ 
Pielęgniarka  

 
Żegnamy naszą koleżankę 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Nikomu jeszcze, prócz śmierci, nie udało się zatrzymać czasu." 
                                                                            Stefan Kisielewski 

 
Dnia 16 marca 2022 r. zmarła w wieku 63 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. EWA JANICKA 
Pielęgniarka  

 
Żegnamy naszą koleżankę 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
                                                                       Wisława Szymborska 

 
Dnia 20 lutego 2022 r. zmarła w wieku 67 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. BARBARA SAJ 
Pielęgniarka  

 
Żegnamy naszą koleżankę 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 

 
Dnia 02 sierpnia 2022 r. zmarła w wieku 57 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. BARBARA SZOSTAK 
Pielęgniarka  

 
Żegnamy naszą koleżankę 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
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„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 

 
Dnia 20 października 2022 r. zmarła w wieku 63 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. EWA PĘCAK 
Położna 

Żegnamy naszą koleżankę 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Wspomnienie jest formą spotkania.” 
                                         Khalil Gibran 

 
Dnia 30 października 2022 r. zmarła w wieku 74 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. WANDA REKIEL-IŁOWIECKA 
Położna 

Żegnamy naszą koleżankę 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

"Nie żyjemy, aby umierać... 
ale umieramy, aby żyć wiecznie" 
 

Dnia 03 listopada 2022 r. zmarła w wieku 59 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. DANUTA WARCHULSKA 
Pielęgniarka 

Żegnamy naszą koleżankę 

w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami” 

 
Dnia 06 stycznia 2023 r. zmarła w wieku 65 lat nasza Koleżanka 

Ś.P. EUGENIA REPEĆ 
Pielęgniarka 

Żegnamy naszą koleżankę 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

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

Koleżance Elżbiecie Tymińskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 
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„Są chwile, by działać i takie,  
kiedy należy pogodzić się z tym,  
co przyniesie los” 
                                  Paulo Coelho 
 

Koleżance Halinie Błaszczak 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TEŚCIA  
 

Składają Koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”                                                                
 
 

Koleżance Halinie Troć 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MAMY  
 

Składają Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy 
Bo miłość to nieśmiertelność” 

                                                               
 

Koleżance Krystynie Stępniak 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

SIOSTRY  
 

Składają Koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z SPZOZ w Krasnymstawie 

„Jest taki ból  o którym lepiej nie mówić, 
bowiem najlepiej wyraża go milczenie” 
                                                       Św. Jan 
                                                                

Koleżance Renacie Karwat 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

CÓRKI  
 

Składają Koleżanki i Koledzy z SPZOZ w Krasnymstawie 

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

 

Koleżance Halinie Lachowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

MĘŻA  
 

Składają Koleżanki  z Poradni Chirurgicznej z SPZOZ w Krasnymstawie 



 

 

sny 

 

kolekcjonuje sny 

otwierane nocą 

układam według schematu 

wysokiej półki  

popadam w rutynę  

osnutą milczeniem  

oswobadzam z ciężaru właściwego 

lekką niczym puch drzemkę 

wprowadzam w stan nieważkości 

ospałe części ciała 

 

aranżacja własna 

nie do podrobienia 

spakowana przez przypadek 

myśl 

 

dzień i noc  

biel i czerń  

być i nie być 

 

na niebie iskrzą się pokruszone gwiazdy  

stoję na czatach  

by sen nie uciekł 

 

późno 

 

wreszcie zasypiam bezpiecznie 

właśnie 

 

odbite na śniegu  

zostawię  

przechodzone lata 

 

puste od trosk 

zaznaczę 

dni w kalendarzu 

 

w wędrówce pomiędzy myślami 

odnajdę 

ostoję w młodym wietrze 

 

właśnie  

taką umowę zawarłam 

z moją pamięcią 

Iwona Chudoba  
wiersze z tomiku „SENNA KOLEKCJA” 



 

 

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 

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 09.00 do 13.00 

 wtorek   od 09.00 do 13.00 

 środa     od 09.00 do 13.00 

 czwartek   od 09.00 do 13.00 

 piątek    od 09.00 do 13.00 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

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

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

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł, 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 13.00 - 15.00 

trzeci wtorek miesiąca w godzinach 08.00 - 10.00 

dyżur telefoniczny 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 14:00 - 15:00  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


