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Lp. Planowany termin Gremium

1. 13 stycznia - czwartek Prezydium

2. 28 stycznia - piątek ORPiP

3. 25 luty piątek Prezydium

4. 25 marzec piątek ORPiP

5. 22 kwiecień  piątek Prezydium

6. 20 maj piątek Prezydium

7. 10 czerwiec piątek ORPiP

8. 22 lipiec piątek Prezydium

9. 19  sierpień  piątek Prezydium

10. 16  wrzesień piątek ORPiP

11. 14 październik piątek Prezydium

12. 18 listopad piątek Prezydium

13. 9  grudzień piątek ORPiP
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DZIAŁY	TEMATYCZNE:
Na marginesie

I .  N a  m a r g i n e s i e

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Początek roku niósł nadzieję powrotu do normalności, czyli codzien-
ności bez pandemii. Niestety  24 luty 2022r przekreśla i nie tylko je 
zaprzepaszcza,  ale wprowadza nowe niepokoje. W dniu rosyjskiej 
okrutnej agresji na Ukrainę zostaje zachwiane również nasze bez-
pieczeństwo. Od wielu dziesięcioleci wojna nie była tak blisko nas. 
Na naszych oczach rozgrywa się niewyobrażalny dramat milionów 
ludzi zmuszonych do pozostawienia wszystkiego co było dorobkiem 
ich życia, ale niejednokrotnie pozostawienia swoich najbliższych 
kochanych członków rodzin, przyjaciół, swojej codzienności, swo-
ich marzeń. Trudno zrozumieć to wszystko dorosłym, a cóż dopiero 
bezbronnym dzieciom. Przybyło do nas ponad dwa miliony sąsiadów. 
Jako naród wywiązujemy się z obowiązku solidarności i niesienia 
bezinteresownej pomocy wzorowo.
Tak samo powinnyśmy się wywiązywać z naszej solidarności jako pie-
lęgniarki/położne. I tak robi bardzo wiele z Nas.  W dniu  3 marca 
2022r przesyłam apel,  wierząc nie będziecie wobec niego obojętni. 
Apelowałam o deklarację chęci pomocy w zakresie zabezpieczenia 
w opiekę pielęgniarsko-położniczą. Rzeczywiście odpowiedziało na 
niego kilka osób, którym nie zabrakło wrażliwości, empatii i zaanga-
żowania. Dziękuje im wszystkim z całego serca. Osoby te po raz kolej-
ny dały dowody na to, że drugi człowiek zawsze może na nich liczyć.
A co my robimy jako izba?
Od samego początku zdeklarowaliśmy władzom naszego miasta naszą 
gotowość do niesienia pomocy i jesteśmy tam gdzie nas potrzebują. 
• zabezpieczamy uchodźców w opiekę pielęgniarską w Kamienicy 

Deskurów ul. Rynek w Radomiu,

• przekazaliśmy pomoc finansową w kwocie 5 tys. zł. Stowarzy-
szeniu Polskiej Misji Medycznej na zakup niezbędnych lekarstw, 
środków i materiałów opatrunkowych, oraz sprzętu medycznego 
dostarczanego konwojem na Ukrainę,

• przekazaliśmy wsparcie finansowe jako darowiznę w kwocie 5 
tys. zł  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
która do swojej bazy hotelowej przyjęła około 80 osób z Ukrainy 
i utrzymuje ich z własnych środków finansowych,

• zakupiliśmy żywność (konserwy mięsne, pasztety w puszkach, 
pieczywo, zupy jednorazowe, kawa, cukier) przekazując ją do 
przygotowywanego konwoju dla ludności na Ukrainie.

Będziemy pomagać i wspierać finansowo nadal bo jak wiemy niesie-
nie pomocy Ukrainie to maraton, a nie tylko sprint. Oby się nam nie 
wyczerpały pokłady empatii i chęci pomagania.
Oczekujemy nadal na chętnych, bo gdyby nas było więcej to nie były-
by ciągle obciążone te same osoby. Wierzę w to, że tak będzie, bo nie-
jednokrotnie pomagaliście udowadniając , że można na Was liczyć.
Mimo tego koszmaru życie toczy się dalej, a przed nami kolejne świę-
ta Wielkanocne.

Życzę wszystkim zdrowia i aby ten świąteczny czas był pe-
łen nadziei, że to co zostało całkowicie zachwiane - bez-

pieczeństwo i spokój, szybko powróciło do równowagi, do 
czasu bez epidemii, bez ryzyka wojny, bez lęku i traumy.                                                                                   

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych nam osób będzie nie 
tylko czasem odpoczynku od codziennych obowiązków, ale  i du-

chowej odnowy.

Małgosia
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Aktualności        Wokół samorządu 
II. Aktualności
13.01.2022 r – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP pod przewodnictwem 
Przewodniczącej Małgorzaty Sokulskiej 

24.01.2022 r – odbyło się przesłuchanie 
prowadzone przez Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

25.01.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu 
Konwentu Przewodniczących NRPiP

28.01.2022 r – odbyło się posiedzenie ORPiP 
pod przewodnictwem Przewodniczącej 
Małgorzaty Sokulskiej

17.02.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu 
Konwentu Przewodniczących NRPiP

22.02.2022 r – odbyło się szkolenie on-line 
z mecenasem Pawłem Strzelcem na temat: 
„Pułapki różnych form wykonywania zawodu 
pielęgniarki/ położnej”

24.02.2022 r - odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Organizacji Zakładowej 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych przy M.Sz.S. Sp. 
z o.o. w Radomiu z Przewodniczącą OIPiP 
Małgorzatą Sokulską, Wiceprezes NIPiP 
Mariolą Łodzińską i Sekretarz ORPiP Barbarą 
Tusińską.

25.02.2022 r – odbyło się Prezydium 
ORPiP w Radomiu pod przewodnictwem 
Przewodniczącej Małgorzaty Sokulskiej

01.03.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu 
Konwentu Przewodniczących NRPiP

02.03.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w spotkaniu 
z Pielęgniarką Naczelną Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

03.03.2022 r – Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu Komisji 
Budżetowej NIPiP

05.03.2022 r – odbyło się szkolenie, którego 
organizatorem była Akademia Leczenia Ran. 
Szkolenie odbyło się w Starym Kiełbowie, 
z udziałem Przewodniczącej ORPiP 
Małgorzaty Sokulskiej.

14.03.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wystąpiła udzielając wywiadu 
w Radiu Radom

 
23.03.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu 
Konwentu Przewodniczących NRPiP

24.03.2022 r - Przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w posiedzeniu NRPiP

25.03.2022 r - odbyło się posiedzenie 
ORPiP w Radomiu pod przewodnictwem 
Przewodniczącej Małgorzaty Sokulskiej

 
III. Wokół samorządu
Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych  

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się 
posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym 

podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1115/VII/2022 - w/s stwierdzenia 
PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwały nr 1116 - 1118/VII/2022 - w/s wpisu 
pielęgniarki do rejestru ORPiP 

Uchwały nr 1119 - 1123/VII/2022 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
ORPiP w Radomiu

Uchwały nr 1124/VII/2022 - w/s wydania 
zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

Uchwała nr 1125/VII/2022 - w/s wykreślenia 
z rejestru podmiotów leczniczych ORPiP

Uchwała nr 1126/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 1127/VII/2022 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 1128/VII/2022 - w/s odmowy 
przyznania jednorazowej zapomogi 
koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 1129/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu z powodu przechorowania 
Covid-19

Uchwała nr 1130/VII/2022 - w/s 
dofinansowania kształcenia podyplomowego

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 

uchwały:

 
Uchwały nr 782 - 784/VII/2022 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwała nr 785/VII/2022 – w/s wykreślenia 
z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 786/VII/2022 - w/s wykreślenia 
z rejestru położnych ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 787/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 788/VII/2022 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 789/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu z powodu przechorowania 
Covid-19

Uchwała nr 790/VII/2022 - w/s powołania 
komisji lekarskiej w/s ograniczenia czynności 
zawodowych pielęgniarki

Uchwała nr 791/VII/2022 - w/s sfinansowania 
szkolenia on-line dla członków OIPiP

Uchwała nr 792/VII/2022 - w/s odpłatności 
za wydanie biuletynu „Wokół czepka”

Uchwała nr 793/VII/2022 - w/s aneksu do 
umowy zatrudnienia Księgowej

Uchwała nr 794/VII/2022 - w/s zmiany 
wynagrodzenia dla kadry dydaktycznej 
szkoleń organizowanych przez ośrodek 
kształcenia OIPiP

Uchwała nr 795/VII/2022 - w/s wytypowania 
przedstawiciela ORPiP do komisji 
konkursowej w RCKiK

Uchwała nr 796/VII/2022 - w/s przyjęcia 
harmonogramu posiedzeń ORPiP i Prezydium 
ORPiP oraz planu pracy 

W dniu 25 luty 2022 r. odbyło się posiedzenie 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała nr 1131/VII/2022 - w/s stwierdzenia 
PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwała nr 1132/VII/2022 - w/s wpisu 
pielęgniarki do rejestru ORPiP 

Uchwała nr 1133/VII/2022 - w/s wpisu 
położnej do rejestru ORPiP 
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Uchwały nr 1134-1135/VII/2022 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 1136/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 1137/VII/2022 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 1138/VII/2022 - w/s odmowy 
przyznania jednorazowej zapomogi 
koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 1139/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu z powodu przechorowania 
Covid-19

Uchwała nr 1140/VII/2022 - w/s odmowy 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
z powodu przechorowania Covid-19

Uchwała nr 1141/VII/2022 - w/s 
dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 1142/VII/2022 - w/s udzielenia 
pomocy koleżeńskiej finansowej

Uchwała nr 1143/VII/2022 - w/s doposażenia 
biura OIPiP

Uchwała nr 1144/VII/2022 - w/s wytypowania 
przedstawiciela ORPiP do pracy w komisji 
egzaminacyjnej kursu specjalistycznego

W dniu 25 marca 2022 r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała nr 797/VII/2022 - w/s stwierdzenia 
PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwały nr 798 - 801/VII/2022 – w/s wpisu 
do rejestru ORPiP

Uchwały nr 802 -803/VII/2022 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 804/VII/2022 - w/s zrzeczenia 
się PWZ położnej

Uchwała nr 805/VII/2022 - w/s uznania 
kwalifikacji pielęgniarki

Uchwała nr 806/VII/2022 - w/s skreślenie 
z rejestru podmiotów leczniczych

Uchwała nr 807/VII/2022 - w/s wygaszenia 
PWZ w powodu śmierci pielęgniarki

Uchwała nr 808/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 809/VII/2022 - w/s przyznania 
jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 810/VII/2022 - w/s przyznania 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków 
samorządu z powodu przechorowania 
Covid-19

Uchwała nr 811/VII/2022 - w/s odmowy 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
z powodu przechorowania Covid-19

Uchwała nr 812/VII/2022 - w/s przyjęcia 
sprawozdania z działalności ORPiP 
w Radomiu za rok 2021

Uchwała nr 813/VII/2022 - w/s przyjęcia 
sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej w Radomiu za rok 2021

Uchwała nr 814/VII/2022 - w/s przyjęcia 
sprawozdania z działalności Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu za 
rok 2021

Uchwała nr 815/VII/2022 - w/s przyjęcia 
sprawozdania z działalności ORzOZ 
w Radomiu za rok 2021

Uchwała nr 816/VII/2022 - w/s przyjęcia 
aneksu do Regulaminu przyznawania pomocy 
koleżeńskiej dla członków OIPiP w Radomiu

Uchwała nr 817/VII/2022 - w/s przyjęcia 
aneksu do Regulaminu Komisji Kształcenia

Uchwała nr 818/VII/2022 - w/s przyjęcia 
Regulaminu Zasad Gospodarki Finansowej 
OIPiP w Radomiu

Uchwała nr 819/VII/2022 - w/s zatwierdzenia 
planu finansowego OIPiP w Radomiu na rok 
2022 oraz prowizorium planu finansowego na 
I kwartał 2023 roku

Uchwała nr 820/VII/2022 - w/s upoważnienia 
Przewodniczącej i Skarbnika ORPiP 
w Radomiu do podpisania zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego

Uchwała nr 821/VII/2022 - w/s zatwierdzenia 
planu finansowego OIPiP w Radomiu na 2022 
rok oraz prowizorium planu finansowego na 
I kwartał 2023 roku

Uchwała nr 822/VII/2022 - w/s umorzenia 
postępowania w sprawie oceny niezdolności 
do wykonywania  zawodu pielęgniarki 

Uchwała nr 823/VII/2022 - w/s wytypowania 
przedstawicieli ORPiP do komisji 
konkursowej 

Uchwała nr 824/VII/2022 - w/s wsparcia 
finansowego poprzez przekazanie darowizny 
Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz Ukrainy

Uchwała nr 825/VII/2022 - w/s wsparcia 
finansowego poprzez przekazanie darowizny 
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, która przyjęła do swojej bazy 
hotelowej uchodźców z Ukrainy

Uchwała nr 826/VII/2022 - w/s organizacji 
obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej

Uchwała nr 827/VII/2022 - w/s podjęcia 
stanowiska popierającego list otwarty 
Przewodniczącej OIPiP w Poznaniu pani 
Teresy Kruczkowskiej

Uchwała nr 828/VII/2022 - w/s 
dofinansowania kształcenia podyplomowego
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Wokół samorządu       
Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

W związku z trwającą pandemią zadania Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych realizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
przyjmując sprawozdania z działalności organów OIPiP w Radomiu za rok 2021r, sprawozdanie finansowe oraz zatwierdza plan finansowy  
na rok 2022 oraz prowizorium budżetowe na I kwartał 2023r.

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU 
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

I. Działalność ORPiP
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za okres od 01.01.- 31.12.2021 roku przedstawia się 
następująco:
W okresie spawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń ORPiP, w którym uczestniczyły jako goście zaproszeni:  
- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mariola Surma, 
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małgorzata Fereniec, 
- Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Bożena Kibler.

FEKWENCJA UCZESTNICTWA CZŁONKÓW ORPiP W 2021 roku
Lp. Imię nazwisko Funkcja w ORPiP Miejsce pracy Frekwencja  

za rok 2021
1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca OIPiP w Radomiu 100%
2. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca SPZZOZ Lipsko 29%
3. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca RSzS 86%
4. Barbara Tusińska Sekretarz OIPiP 100%
5. Ewa Banaszek Skarbnik M.Sz.S. Sp. z o.o. 100%
6. Renata Cwalina Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 100%
7. Dąbrówka Iwona Członek ORPiP SPZOZ Warka 43%
8. Grażyna Juśkiewicz Członek ORPiP Emerytka 0%
9. Beata Kołsut Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 57%
10. Renata Kowalska Członek ORPiP RSPR Radom 100%
11. Ewa Kustra Członek ORPiP SPZZOZ Pionki 86%
12. Mariola Łodzińska Członek ORPiP NIPiP 100%
13. Aneta Musiał Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 86%
14. Urszula Nowak Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 100%
15. Barbara Pietras Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 100%
16. Elżbieta Raszewska Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 72%
17. Elżbieta Sikorska Członek ORPiP SPZZOZ Przysucha 100%
18. Urszula Sochaj Członek ORPiP SPZZOZ Zwoleń 86%
19. Agnieszka Starczewska Członek ORPiP SPZZOZ Szydłowiec 72%
20. Anna Trzaszczka Członek ORPiP RSzS 100%
21. Diana Wiśniewska-Janas Członek ORPiP OIPiP Radom 100%

W prezentowanym okresie sprawozdawczym podjęto łącznie 134 uchwały, które zostały przedstawione poniżej:
Lp. Rodzaje uchwał Ilość podjętych uchwał Odmowa Uwagi
1. Organizacyjno-finansowe 38
2. Stwierdzenie PWZ i wpis na listę członków pielęgniarki – 29

położne – 4
3. Wpis na listę członków pielęgniarki - 14

położne - 2

4. Wymiana PWZ pielęgniarki – 2
położne - 0

5. Skreślenie z listy członków OIPiP pielęgniarki – 20
położne – 1

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach pielęgniarki – 1
położne - 0

7. Wygaśnięcie PWZ z powodu zgonu 
(36 pielęgniarek, 4 położne)

1 

8. Skreślenie z Rejestru Indywidualnej 1
9. Wydanie duplikatu PWZ 0
10. Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 0
11. Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 1
12. Skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 0  
13. Wytypowanie członków ORPiP do komisji konkursowych 1
14. Pomoc koleżeńska finansow 5 3
15. Pomoc koleżeńska finansowa z powodu Covid-19 4 3
16.  Świadczenie w związku z przejściem na emeryturę 5 0
17. Dofinansowanie kształcenia podyplomowego 5 2

RAZEM 96 8 134
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II. Działalność Prezydium ORPiP 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych natomiast frekwencja członków Prezydium ORPiP przedstawiała się następująco:

FREKWENCJA UCZESTNICTWA W POSIEDZENIACH CZŁONKÓW PREZYDIUM ORPiP w roku 2021
Lp. Imię nazwisko Funkcja w Prezydium ORPiP Frekwencja  

za 2021 rok
1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca 100%
2. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca     9%
3. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca   91%
4. Barbara Tusińska Sekretarz 100%
5. Ewa Banaszek Skarbnik 100%
6. Ewa Kustra Członek Prezydium ORPiP   82%
7. Aneta Musiał Członek Prezydium ORPiP   73%
8. Barbara Pietras Członek Prezydium ORPiP 100%
9. Diana Wiśniewska-Janas Członek Prezydium ORPiP 100%

W prezentowanym okresie sprawozdawczym podjęto łącznie  184 uchwały, 
które zostały przedstawione poniżej:

Lp. Rodzaje uchwał Ilość podjętych 
uchwał

Odmowa Uwagi

1. Organizacyjno-finansowe 8
2. Stwierdzenie PWZ i wpis na listę członków pielęgniarki – 84

położne – 4
3. Wpis na listę członków pielęgniarki - 19

położne – 7
4. Wymiana PWZ pielęgniarki – 3

położne – 1
5. Skreślenie z listy członków OIPiP pielęgniarki – 15

położne – 1
6. Wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach pielęgniarki – 1

położne – 0
7. Wygaśnięcie PWZ z powodu zgonu 

( pielęgniarek – 3 osoby)
1 

8. Skreślenie z Rejestru Indywidualnej lub Grupowej Praktyki 
Pielęgniarskiej

1

9. Wydanie duplikatu PWZ 0
10. Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe
6

11. Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe

0

12. Skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 
zawodu

0  

13. Wytypowanie członków ORPiP do komisji konkursowych 1
14. Pomoc koleżeńska finansowa 6 1
15. Pomoc koleżeńska finansowa z powodu Covid-19 5 2
16.  Świadczenie w związku z przejściem na emeryturę 7 1
17. Dofinansowanie kształcenia podyplomowego 6 4

RAZEM 168 8 184
W trakcie okresu sprawozdawczego - roku 2021, powołane uchwałą ORPiP Komisje i Zespoły nie spotykały się z powodów epidemicznych. 
W miarę potrzeb organizowane były spotkania on-line. 
Regularnie spotykała się komisja socjalna pod przewodnictwem Elżbiety Raszewskiej.

III. Działalność Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wypełniając ustawowy obowiązek prowadzenia Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w zakresie czynności i zadań przejętych od administracji państwowej otrzymała od Ministerstwa Zdrowia 
dotację.
Na dzień 31.12.2021 r. w Centralnym Rejestrze OIPiP w Radomiu zarejestrowanych było ogółem: 

W roku sprawozdawczym w rejestrze podmiotów leczniczych zarejestrowanych było:
Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych – 162.
W 2021 roku członkom samorządu migrującym do pracy w krajach UE - wydano 2 zaświadczenia potwierdzające posiadane 
kwalifikacje – zgodne z Dyrektywami Europejskimi do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii Europejskiej.

Pielęgniarki 5000      
Pielęgniarze 97        
Położne 566  
Razem 5663      
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IV. Działalność Komisji Kształcenia
Rozliczenie kosztów Komisji Kształcenia pracującej w oparciu o regulamin w/s refundacji kosztów kształcenia podyplomowego dla członków 
samorządu za okres 01.01-31.12.2021 r. przedstawiamy wg załączonej poniżej tabeli:

Kd – kurs dokształcający; Ks – kurs specjalistyczny; Kk – kurs kwalifikacyjny
Lp. Ilość Nazwa kursu Koszt
1. 2 Kd Problemy w laktacji 600,00 zł
2. 2 Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept 1000,00 zł
3. 6 Ks Szczepienia ochronne 2150,00 zł
4. 11 Ks Leczenie ran 5500,00 zł
5. 3 Ks Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 1400,00 zł
6. 14 Ks Wywiad i badanie fizykalne 7000,00 zł
7. 1 Ks Endoskopia 500,00 zł
8. 2 Kk Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 2000,00 zł
9. 1 Kk  Pielęgniarstwo rodzinne 1000,00 zł

10. 2 Kk Pielęgniarstwo operacyjne 2000,00 zł
11. 1 Kk Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 1000,00 zł
12. 21 Specjalizacja Ginekologiczno Położnicza 21000,00 zł
13. 2 Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne 1000,00 zł
14. 1 Specjalizacja Pediatryczna 1000,00 zł
15. 1 Specjalizacja Psychiatryczna 500,00 zł
16. 1 Konferencja 400,00 zł

Razem 71 osób 48 050,00 zł

1. Koszty dofinansowania szkoleń zgodnie z uchwałami – 48 050, zł
2. Koszty związane z organizacją bezpłatnych szkoleń dla członków OIPiP – 8166,00 zł
3. Koszty związane z organizacją kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych – 41850.16 zł
4. Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka szkoleniowego – 132 998,19 zł
5. Koszty posiedzeń komisji kształcenia (koszty podróży, kompensaty dniówki, prenumerata) oraz koszty obsługi wynikające z odrębnych 

przepisów – 22 900,66 zł

RAZEM: 253 956,01 zł

Szkolenia zorganizowane przez OIPiP dla członków samorządu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych realizując ustawowe zadania w zakresie stałej aktualizacji wiedzy w roku 2021 zrealizowała 2 
bezpłatne szkolenia on- line dla wszystkich członków samorządu, których zakres tematyczny przedstawiono poniżej:

L.p. Data 
szkolenia Temat szkolenia: Wykładowca: Organizator: Ilość uczestników/koszt

1. 26.04.2021 Covid-19 wiedza na dziś dr n. med. 
Paweł Grzesiowki

OIPiP 
w Radomiu 3000,00 zł

2.
13.05.2021 
oraz

20.05.2021

Studium odporności 
psychicznej pielęgniarek 
w warunkach pandemii 
Covid-19 

Dr Leszek 
Mellibruda

OIPiP 
w Radomiu 5166,00 zł

   Razem osób: 82   Razem koszt 8166,00 zł

W 2021 roku OIPiP w Radomiu przeprowadziła 2 szkolenia dla członków samorządu, w których uczestniczyło łącznie 82 osoby.
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            V. Działalność Komisji Socjalnej
Komisja Socjalna w okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 r. pracowała w oparciu o obowiązujący regulamin. 
Rozliczenie kosztów Komisji Socjalnej przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa świadczenia Ilość osób Ilość odmów Kwota przyznanej 
pomocy ogółem

1. Pomoc koleżeńska 35 3 35 300,00 zł

2. Świadczenie w związku  
z przejściem na emeryturę

115 1 56 500,00 zł

3. Pomoc koleżeńska w związku  
z przechorowaniem Covid-19

494 5 329 500,00 zł

4 Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjno- leczniczych

72 - 58 745,50 zł

5. Ubezpieczenie OC członków samorządu - - 38 000,00 zł

6. Dopłata do ubezpieczenia OC 
z opcją pomocy prawnej

241 - 3 615,00 zł

7. Zasiłki i wiązanki pogrzebowe,  koszty 
akcji protestacyjnych – autokary, zakup 
kalendarzy trójdzielnych i książkowych 
oraz koszty działalności socjalnej.

20944,75 zł

 RAZEM 542605,25zł

VI. Kształcenie podyplomowe zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZA 2021 ROK –  
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU

Lp. Termin Dziedzina kształcenia Ilość osób 
przeszkolonych

1. III-VI.2021
  Zwoleń

Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków                    
i wypisywanie recept – Część I” dla pielęgniarek 

i położnych
24

2. V-VI.2021
Zwoleń

Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków                    
i wypisywanie recept – Część II” dla pielęgniarek 

i położnych
6

3. X-XII. 2021
Radom

Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa” dla pielęgniarek                   i położnych 16

Łącznie przeszkolono 46
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          W okresie VII kadencji funkcję Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej pełnili:

Małgorzata Fereniec  - ORzOZ

Dorota Kowalczyk - z-ca ORzOZ

Renata Rywacka    - Z-ca ORzOZ

Monika Urbańska   - z-ca ORzOZ

Edyta Jendrzejczyk  - z-ca ORzOZ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w swojej 
działalności podejmował czynności przewidziane prawem. W 2021 
roku wpłynęło 2 skargi, prowadzono 4 postępowania wyjaśniające 
( w tym 1 postępowanie z 2021 oraz 1 postępowanie z 2020 roku 

w sprawie którego wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania 
wyjaśniającego) . Wydano 2 postanowienia o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego, 1  postępowanie jest w toku. 
W okresie sprawozdawczym  ze względu na sytuację epidemiologiczną, 
szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej  prowadzone były 
w formie publikacji artykułów w biuletynie „Wokół Czepka”.

Dyżury ORzOZ pełnione są w każdy I i III poniedziałek miesiąca oraz 
II i IV wtorek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00. Informacja 
zamieszczona w biuletynie.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

Małgorzata Fereniec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK 
I POŁOZNYCH W RADOMIU ZA ROK 2021

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wybrany na 
zjeździe pielęgniarek i położnych VII kadencji w 2015r obraduje 
w składzie : 
• Bożena Kibler- przewodnicząca 
• wiceprzewodniczące - Małgorzata Kowalczyk i Elżbieta 

Woszczyk 
• członkowie - Ewa Kwaśnik, Renata Kowalska,  Iwona Marczak, 

Elżbieta Olczyk Katarzyna Podsiadła, Iwona Piskorz 
 W okresie sprawozdawczym tj od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r 
z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Coronavirusa planowe 
posiedzenia sądu zostały ograniczone, a w znacznej części spotkań 
kontakt z członkami sądu odbywał się one-line. Podczas  nich 
ustalano terminarz posiedzeń roboczych sądu, omawiano prewencję 
wykroczeń zawodowych w środowiskach pracy sędziów, analizowano 
akty prawne regulujące pracę sądu. Członkowie sądu podnosili swą 
wiedzę w zakresie odpowiedzialności zawodowej, aktualnych aktów 
prawnych, a także przepisów RODO.
W roku 2021 roku przed  Okręgowym Sądem  Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu nie toczyło się żadne postępowanie oraz nie 

zostało wydane postanowienie i orzeczenie o ukaraniu pielęgniarki/
położnej
W kwestiach merytorycznych korzystano z konsultacji prawnych 
z  kancelarią współpracującą z OIPiP .
Przewodnicząca OSPiP Bożena Kibler z głosem doradczym 
uczestniczy w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. 
  Przewodnicząca sądu pełni dyżury w  drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca w siedzibie Izb w Radomiu przy ul. Paderewskiego 15. 
Jednakże zgłoszeń ani porad tą drogą nie odnotowano.
       

Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Bożena Kibler

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  w Radomiu 

VII kadencji za okres od 01.01 -31.12.2021r

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w Radomiu za rok 2021

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Radomiu w okresie 
sprawozdawczym pracowała w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 

2011 roku (Dz.U. nr 174 poz.1038 z późniejszymi zmianami)
• ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 

121, poz. 591 z póź.zm.) 
• uchwałę nr 2 XXXI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych z dnia 19.11.2015 r. w sprawie regulaminów 
organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Radomiu w roku 2021 pracowała 
w składzie:
Mariola Surma – przewodnicząca OKR
Halina Frynas – zastępca przewodniczącej OKR
Justyna Gryz – sekretarz OKR
Marzena Nowak – członek OKR
Małgorzata Sławińska – członek OKR
Grażyna Stecko – członek OKR
Realizowała zadania ustawowe poprzez:
• kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych
• współpracę z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
W okresie sprawozdawczym odbyło się 2 spotkania (ze względu na 
pandemię Covid-19), na których podjęto 4 uchwały.

Przeprowadzono kontrole ORPiP w zakresie:
• realizacji budżetu na rok 2021,
• kontrolę kasy,
• kontrolę dokumentów kadrowych, umów o pracę oraz umów 

zlecenia,
• rozliczenia czasu pracy, wykorzystania urlopów, list obecności.
W czasie kontroli stwierdzono:
• realizacja budżetu prawidłowa, wpływy i wydatki zgodne 

z zaplanowanym budżetem,
• dokumentacja prowadzona na bieżąco i właściwie 

przechowywana,
• sprawozdania finansowe zgodne z przepisami,
• księgi rachunkowe prowadzone prawidłowo,
• uchwały podjęte na posiedzeniach ORPiP oraz Prezydium 

ORPiP są zgodne i prawomocne.
Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia były wyjaśniane na bieżąco 
w obecności osób kontrolowanych.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Radomiu stwierdza, że działalność 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu jest 
prawidłowa.

                                                                                          
Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Radomiu
Mariola Surma 
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PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU NA ROK 2022

I . Merytoryczny udział OIPiP w procesie legislacyjnym dotyczącym opiniowania nowych i nowelizowanych aktów prawnych 
w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

• Opiniowanie aktów wykonawczych 
do ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej i ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych, do  
rozporządzeń i zarządzeń Prezesa NFZ 
regulujących zasady wykonywanie 
zawodu pielęgniarki, położnej oraz 
zasad kontraktowania świadczeń.

• Opracowanie propozycji zmian 
zapisów aktów wykonawczych do 
przedstawionych ustaw. 

• Współpraca za pośrednictwem 
NRPiP z MZ w zakresie nowelizacji 
projektowanych aktów wykonawczych. 

Styczeń – 
grudzień 2022

• ORPiP

• Prezydium ORPiP

• Komisje i Zespoły 
Problemowe

• Biuro OIPiP

II. Działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy

Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

• Opiniowanie wzrostu wynagrodzenia, 
norm zatrudnienia oraz  negocjowanie 
warunków kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych realizowanych przez 
pielęgniarki i położne.

• Działania  zmierzające do ustawowego 
wzrostu  minimalnego wynagrodzenia 
dla pielęgniarek /położnych

• Działania  zmierzające do 
egzekwowania  norm zatrudnienia 
pielęgniarek /położnych

• Współpraca ze związkami zawodowymi 
pielęgniarek i położnych w sprawie 
wspólnych działań na rzecz poprawy 
sytuacji zawodowej pielęgniarek 
i położnych

• Analiza wzrostu wynagrodzeń 

• Analiza zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych 

• Podejmowanie rozmów z Ministrem 
Zdrowia, przedstawicielami 
administracji państwowej, Premierem 
RP oraz parlamentarzystami w zakresie  
wzrostu wynagrodzenia wszystkich 
pielęgniarek i położnych w Polsce, 
a także wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia.

styczeń – 
grudzień  2022

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Kancelaria Prawna

•	 Biuro OIPiP

II. Działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Realizatorzy

1. •	 Opracowanie harmonogramu 
szkoleń na I i II półrocze 2022 r. 
z uwzględnieniem  zapotrzebowania 
na poszczególne formy szkoleń.

•	 Pozyskiwanie środków finansowych 
z projektów w ramach wsparcia 
kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek/położnych

•	 realizacja programów kursów, 
zgodnych z potrzebami 
środowiska w formie 
webinarów.

•	 Współpraca z Powiatowymi 
Urzędami pracy oraz 
partnerami projektów 
unijnych

•	 Występowanie o wpis 
do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie 
podyplomowe poprzez system 
kształcenia podyplomowego 
/SMK/

•	 Występowanie do NRPiP 
celem wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe.

styczeń – 
grudzień  2022

•	 Starszy specjalista ds. 
szkoleń

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisja Kształcenia

2. •	 Ustalanie priorytetów dziedzin  
specjalizacji na rok 2022 r. w oparciu 
o realne zapotrzebowanie na 
świadczenia specjalizacyjne. 

•	 Analiza danych w oparciu 
o rejestr i statystykę 
ukończonych szkoleń 
specjalizacyjnych 
w poszczególnych dziedzinach 
specjalizacji na terenie OIPiP 
w Radomiu i Mazowsza

Styczeń –luty 
2022

•	 ORPiP

•	 Komisja Kształcenia
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IV. Podnoszenie i monitorowanie jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na terenie OIPiP.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1. •	 Nadzór i kontrola  organizatorów 
prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek 
i położnych na terenie działania Izby. 

•	 Monitorowanie jakości 
kształcenia podyplomowego 
w ramach kontroli 

•	 2.Analiza zaleceń 
pokontrolnych.

•	 3. Stała współpraca z CKPPiP 
i NRPiP

styczeń – 
grudzień  
2022

•	 Komisja Kształcenia

•	 ORPiP

•	 Zespół ds. kontroli 
ośrodków kształcenia

•	 Biuro OIPiP

•	 Specjaliści 
w dziedzinach 
pielęgniarstwa

V. Wzrost poziomu wiedzy w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej z uwzględnieniem odpowiedzialności    
 zawodowej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1. •	 Stosowanie przepisów prawa pracy 
w praktyce zawodowej pielęgniarki 
i położnej.

•	 W zależności od sytuacji 
epidemicznej organizacja 
szkoleń oraz wideokonferencji 
w tym okresie 
z wykorzystaniem platformy 
do pracy zdalnej

Cały rok •	 Prawnicy specjalizujący 
się w przepisach prawa 
medycznego

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisje i Zespoły 
problemowe 

•	 Biuro OIPiP
2. •	 Zdarzenia niepożądane jako element 

pracy pielęgniarki i położnej
•	 W zależności od sytuacji 

epidemicznej organizacja 
szkoleń i warsztatów 
w zakresie monitorowania 
i zapobiegania tym 
zdarzeniom.

•	 Organizacja wideokonferencji 
z wykorzystaniem platformy 
do pracy zdalnej

Cały rok •	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Biuro OIPiP

•	 Komisja Kształcenia

3. •	 Organizacja szkoleń dla pielęgniarek 
i położnych w oparciu o nowe metody 
leczenia i pielęgnowania

•	 W zależności od 
sytuacji epidemicznej 
organizacja szkoleń 
i warsztatów we współpracy 
z firmami farmaceutycznymi 
i szkoleniowymi

Cały rok •	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisja i Zespoły 
problemowe  

•	 Biuro OIPiP
4. •	 Prewencja w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej
•	 Organizowanie szkoleń w tym 

zakresie w zależności od 
sytuacji epidemicznej

Cały rok •	 ORzOZ

•	 Przewodnicząca ORPiP
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VI. Promocja zawodów i integracja środowiska zawodowego, wzmacnianie wizerunku pielęgniarki i położnej w aspekcie   
 współpracy z organizacjami pielęgniarskimi, i władzami samorządowymi.

Lp. Zadania Sposób  realizacji Termin realizacji Realizatorzy

1. •	 Kampania informacyjna na temat 
zabezpieczenia społeczeństwa 
Mazowsza w świadczenia 
realizowane przez pielęgniarki 
i położne 

•	 Spotkania z przedstawicielami 
administracji państwowej,

•	 Medialne wystąpienia, 

• Styczeń – 
grudzień 
2022

•	 Zespół ds Organizacji

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisja Kształcenia, 
Zespół Położnych

•	 Biuro OIPiP
2. •	 Organizacja Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki, Położnej
•	 Ustalenia i decyzje ORPiP 

w oparciu o sytuację epidemiczną 
w kraju

• Maj 2022 •	 Zespół ds Organizacji

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisja Kształcenia, 
Zespół Położnych

•	 Biuro OIPiP
4. •	 Organizacja samopomocy 

i wsparcia finansowego, 
turnusów rehabilitacyjno-
leczniczych, wycieczek, 
grupowych wyjść do teatru, kina 
dla członków samorządu

•	 Wyjazdy, wyjścia grupowe 
w zależności od sytuacji 
epidemicznej w kraju

• styczeń – 
grudzień 
2022

•	 Zespół ds Organizacji

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisja socjalna 

•	 Biuro OIPiP
5. •	 Współpraca z uczelniami 

wyższymi, towarzystwami 
naukowymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi i katolickimi

•	 Opiniowanie kandydatur 
na konsultantów krajowych 
i wojewódzkich.

•	 Współpraca z PTP, 
z wydziałem Nauk Medycznych 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego  
w Radomiu,  Radomską 
Szkołą Wyższą, Katolickim 
Stowarzyszeniem  Pielęgniarek 
i Położnych, Katolickim 
Stowarzyszeniem Lekarzy 
Polskich,  Polskim Towarzystwem 
Stwardnienia Rozsianego 
i innymi towarzystwami, oraz 
podejmowanie wspólnych działań 
na rzecz środowiska,

•	 styczeń – 
grudzień  
2021

•	 w zależności 
od sytuacji 
epidemicznej 
w kraju

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisje i zespoły 
problemowe

•	 Biuro OIPiP

•	 Zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia

•	 Pielęgniarek 
i Położnych, oraz 
członkowie Samorządu

6 •	 Organizacja uroczystego 
wręczenia PWZ

•	 Organizacja uroczystego 
wręczenia PWZ

•	 Październik 
202r2

•	 w zależności 
od sytuacji 
epidemicznej 
w kraju

•	 Przewodnicząca ORPiP 

•	 Sekretarz ORPiP,

•	 ORPiP 

•	 Prezydium ORPiP
7. •	 Współpraca z Mazowieckim 

Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego

•	 Wspieranie działań członków 
Forum.

•	 Udzielanie poparcia dla 
samorządów zaufania publicznego 
w zakresie opiniowanych aktów 
prawnych.

•	 Współpraca w Organizacji spotkań 
integracyjnych i konferencji 
naukowych w zakresie 
samorządności zawodowej.

•	 styczeń – 
grudzień  
2022

•	 w zależności 
od sytuacji 
epidemicznej 
w kraju

•	 Przewodnicząca ORPiP 

•	 Sekretarz ORPiP,

•	 ORPiP 

•	 Prezydium ORPiP

8. •	 Współpraca z instytucjami 
lokalnymi, władzami 
samorządowymi, podmiotami 
leczniczymi, palcówkami 
medycznymi 

•	 Udział w propagowaniu 
samorządu zawodowego 
i promowaniu zawodu pielęgniarki 
i położnej - pikniki i działania 
na rzecz lokalnych społeczności 
w zależności od sytuacji 
epidemicznej w kraju

•	 styczeń – 
grudzień  
2022

•	 Przewodnicząca ORPiP,

•	 ORPiP 

•	 Prezydium ORPiP

•	 Komisje i zespoły 
problemowe
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VII.  Realizowanie  zadań ustawowych

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Realizatorzy

1. •	 Organizacja posiedzeń Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych oraz jej 
Prezydium, a także Okręgowego Zjazdu 
w zależności od sytuacji epidemicznej 
w kraju

•	 Podejmowanie uchwał •	 styczeń – 
grudzień 
2022 

•	 Przewodnicząca ORPiP

•	 Sekretarz ORPiP

2. •	 Prowadzenie  biblioteki OIPiP •	 Uzupełnianie katalogu książek 
i zamieszczenie na stronie 
www Izby

•	 styczeń – 
grudzień 
2022

•	 ORPiP

•	 Przewodnicząca ORPiP

•	 Sekretarz ORPiP

•	 Komisja Kształcenia, 
3. •	 Działalność informacyjno - wydawnicza •	 Wydawanie biuletynu 

informacyjnego „Wokół 
czepka”

•	 2.Aktualizacja strony 
internetowej OIPiP.

•	 styczeń – 
grudzień 
2022

•	 ORPiP

•	 Prezydium ORPiP

•	 Zespół redakcyjny

•	 Zespoły problemowe

•	 Informatyk 

Koniecznie przeczytaj
Informujemy, że na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu, w dniu  25 marca 2022 roku zostały 
zatwierdzone zmiany w Regulaminie Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego obowiązujące od dnia  1 stycznia 2022 roku.
1. O dofinansowanie do kursu specjalistycznego można ubiegać 

się raz w roku kalendarzowym, co oznacza, iż wszystkie osoby, 
które rozpoczną i zakończą kurs specjalistyczny w okresie 
1.01.2022 – 31.12.2022 i otrzymają refundację, mogą przystąpić 
do kolejnego, refundowanego kursu specjalistycznego już od 
1.01.2023 r.

2. W przypadku kursów dokształcających, kwalifikacyjnych, 
szkoleń specjalizacyjnych i konferencji zostały utrzymane 
okresy 18 i 24 miesięcy  przerwy w możliwości ubiegania się 
o kolejną refundację.

3. Osoby, które korzystały z dofinansowania do: kursu 
dokształcającego, specjalistycznego , kwalifikacyjnego, 
szkolenia specjalizacyjnego lub konferencji do dnia 31 grudnia 
2021r, - o refundację każdej kolejnej  formy kształcenia 
podyplomowego mogą się ubiegać odpowiednio po zachowaniu 
18 lub 24 miesiący, o których mowa w pkt.2.

4. Przypominamy również, iż została zniesiona możliwość 
całkowitej refundacji szkoleń, konferencji, warsztatów, 
natomiast kwota refundacji została podniesiona do wysokości 
600 zł kosztów merytorycznych.

5. Kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Radomiu dla 
członków wpisanych do rejestru OIPiP, są w całości finansowane  
(bezpłatne) z budżetu komisji po spełnieniu wymogów 
Regulaminu Dofinansowania Kształcenia Podyplomowego.

6. Jednodniowe szkolenia – kursokonferencje organizowane przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu są również 
w całości finansowane  z budżetu komisji kształcenia, bez zwrotu 
kosztów podróży.

WAŻNE:
• Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach o których mowa w §11 

Regulaminu Dofinansowania Kształcenia Podyplomowego bez 
wiarygodnego usprawiedliwienia w czasie krótszym niż 7 
dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkować brakiem 
możliwości wnioskowania przez pielęgniarkę/położną o kolejną 
refundację przez okres 24 miesięcy do  rozpoczęcia kolejnej 
refundowanej formy kształcenia.

• Składane wnioski mają być kompletne i czytelnie wypełnione
• Osoby ubiegające się o dofinansowania w celu uniknięcia 

nieporozumień i wątpliwości prosimy o telefoniczny lub 
mailowy kontakt przed rozpoczęciem szkolenia.

ZMIANY W REGULAMINIE KOMISJI SOCJALNEJ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu na posiedzeniu w dniu 25.03.2022 roku podjęła uchwałę, 
na mocy której został przyjęty aneks do Regulaminu Pomocy Koleżeńskiej. 

Aneks dotyczy § 10 ust. 1, który mówi o przyznawaniu świadczenia Koleżankom odchodzącym na emeryturę/
rentę. Dotychczas kwota świadczenia wynosiła 500 zł. Zgodnie z aneksem wzrasta ona do kwoty 700 zł.                                                           

Zmiana obowiązuje od 01.01.2022 roku, w związku z tym Koleżanki, które otrzymały już świadczenie w styczniu 
i lutym otrzymają wyrównanie do kwoty przyjętej aneksem.
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Organizacja turnusów rehabilitacyjno-leczniczych
 W roku 2022 organizowane jest 5  turnusów rehabilitacyjno-leczniczych.

1. 7 – dniowe pobyty w Kołobrzegu dwie edycje dla grupy po 20 osób w terminach:

                                                            04 -11czerwiec 2022r /20 miejsc/

                                                            11-18 czerwiec 2022r /20 miejsc/

Cena  1393 zł przy 100% odpłatności za 7- dniowy pobyt obejmuje:

• zakwaterowanie

• wyżywienie

• konsultację lekarską

• 2 zabiegi dziennie w dni robocze (przy pobycie od 7 dni)

• basen, sauna - ilość miejsc limitowana

• sala fitness

2. 14- dniowy pobyt w Krynicy Górskiej w terminie  8-22 sierpień 2021      /20 miejsc/
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3. 7- dniowy pobyt w Mielnie w terminie  4-11 wrzesień 2022r
/20 miejsc/. 

Pobyt w Mielnie jest pakietem bardziej rekreacyjnym dla osób chcących 
aktywnie wypoczywać z odpowiednią dietą - 5 posiłków w ciągu dnia.

Koszt pobytu pakietu z zajęciami, zabiegami i wyżywieniem to 1700 zł/1 
osobę/7 nocy przy 100% odpłatności.
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4. 14- dniowy pobyt w  Iwoniczu Zdrój w terminie 14-28 wrzesień 2022r /20 miejsc/ w sanatorium -   
GÓRNIK

OFERTA

Od 14.09.22– 28.09.22  – cena za turnus 2 590 zł 

(zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych standard) 

pobyt rozpoczyna się obiadem – kończy śniadaniem

opłata uzdrowiskowa 4,20 zł od osoby – płatna na miejscu

Oferujemy pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV-led, 
czajnikiem, bezprzewodowym Internetem, bazę zabiegowa oraz 
stołówkę na miejscu, Studio Zdrowia i Urody SPA (masaże, dwie 
sauny, jacuzzi, jaskinia solna), Kriokomorę ogólnoustrojową,  
kawiarnię, możliwość skorzystania z basenu w pobliskim ośrodku. 

Posiadamy Certyfikat Jakości  ISO 9001:2015 – 10  w zakresie: 
lecznictwo uzdrowiskowe schorzeń narządu ruchu, układu 
nerwowego i dróg oddechowych oraz odnowa biologiczna w Studio 
SPA.

W ramach turnusu zapewniamy:

• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem, 
TV-led, czajnikiem, balkonem

• badania lekarskie: wstępne, końcowe – całodobową opiekę 
pielęgniarską

• trzy zabiegi dziennie – (w tym możliwość skorzystania 
z kriokomory ogólnoustrojowej lub okładów borowinowych)  
istnieje możliwość dokupienia większej ilości zabiegów (lista 
dostępnych zabiegów w załączniku)

• codzienna plenerowa gimnastyka poranna z rehabilitantem lub 

wstęp na siłownię (w razie niepogody)

• 3 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu) – możliwość 
wyboru diety

• 6 relaksacyjnych seansów w jaskini solnej

• wycieczkę pieszą po Iwoniczu i okolicach z przewodnikiem

• regionalne ognisko z pieczeniem kiełbaski

*w związku z trwającą pandemią do sanatorium przyjmowane 
są osoby bez objawów infekcji, zaszczepione lub po teście 
antygenowym wykonanym max dobę przed przyjazdem

W przypadku rezygnacji uczestnika z któregokolwiek z punktów 
planu turnusu organizator nie zapewnia ekwiwalentu w innej 
formie. 

Oferty są  zamieszczane na stronie internetowej www.orpip radom 
w zakładce komisji socjalnej.

Wokół samorządu
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Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

W Związku z sytuacją na Ukrainie na wspólnym posiedzeniu Prezydium 
NRPiP oraz Konwentu Przewodniczących ORPiP postanowiono:
• 25 lutego 2022 r. wystosowano list do Ambasady Ukraińskiej 

w Polsce zapewniający o pomocy ze strony samorządu 
pielęgniarek i położnych,

• 25 lutego 2022 r wystosowano pisma do OIPiP o włączenie się do 
akcji pomocy Ukrainie,

• od 28 lutego 2022 r. OIPiP sukcesywnie będą przekazywały 
środki finansowe lub zakupują środki medyczne i prześlą na adres 
Polskie Misji Medycznej w Krakowie, 

• 1 marca 2022 r. Prezydium NRPiP przeznaczyło 20 tys. zł na 
pomoc dla pielęgniarek i położnych i ich rodzin z Ukrainy na 
konto Polskie Misji Medycznej w Krakowie,

• 1 marca 2022 r. powołano Zespół w skład którego weszły 
osoby funkcyjne NRPiP: Joanna Walewander Sekretarz, Danuta 
Adamek Skarbnik, Ewa Kryk Zielenkiewicz -Dyrektor ds. 
administracyjno-organizacyjnych oraz pracownicy biura Paweł 
Jędrysiak oraz Małgorzata Kilarska. Zadaniem zespołu jest 
koordynowanie wszystkich działania Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w zakresie pomocy w kryzysie humanitarnym oraz 
współpraca w tym zakresie z OIPiP,

• gotowość do przeznaczenia środków finansowych na zakup 
materiałów potrzebnych pielęgniarkom i położnym opiekującym 
się uchodźcami z Ukrainy, placówkom medycznym na pograniczu 
oraz na indywidulaną pomoc dla uchodźców,

• 25 lutego 2022 r. uruchomiono skrzynkę mailową ukraina@
nipip.pl na którą będzie można przekazywać informacje 
o przeprowadzanych akcjach humanitarnych, zgłaszać 
zapotrzebowanie na materiały medyczne dla placówek 
opiekujących się uchodźcami z Ukrainy oraz kierować prośby 
o pomoc dla rodzin pielęgniarek i położnych z Ukrainy, 
przebywających w naszym kraju, oraz dla tych, będących na 
Ukrainie.

• na stronie www.nipip.pl powstanie zakładka pomoc dla 

Ukrainy. Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane 
i umieszczane na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Ponadto na wspólnym spotkaniu Prezydium i Konwentu 
Przewodniczących ORPiP w dniu 1 marca 2022 r. przekazano:
• Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek 

leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych 
i koordynowanych przez służby państwowe

• Komunikat MSWiA na temat osób uciekających przed wojną 
w Ukrainie - Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed 
konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela 
schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez 
względu na jej narodowość.

• Komunikat MSZ w sprawie pomocy Ukrainie - #PomagamUkrainie 
- koordynacja pomocy humanitarnej; Rząd uruchamia mechanizm 
koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na 
Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze 
środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

• List Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki skierowany 
do Rektorów uczelni medycznych z prośbą o rozważenie 
udzielenia wsparcia w zakresie umożliwienia kontynuacji studiów 
medycznych na terenie Polski obywateli polskich. Sytuacja może 
również dotyczyć obywateli Ukrainy.

• poinformowano o spotkaniu organizowanym przez ICN, Pani 
Zofia Małas – Prezes NRPiP weźmie udział w spotkaniu z głosem 
doradczym. Tematem spotkania będzie omówienie aktualnej 
sytuacji ochrony zdrowia na Ukrainie i przedstawienie propozycji 
wsparcia pielęgniarek w tym trudnym okresie.
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https://www.icn.ch/news/nursesforpeace-ukrainian-nurses-
tell-international-council-nurses-mounting-humanitarian-
cr is is?fbcl id=IwAR3aYYD-I1rLvY3TEDVAF0iDeDsR_
Q3o_8wGiYpdSwoX7gRUK4AzXTgVkCY

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) zorganizowała  specjalne 
seminarium internetowe z europejskimi liderami pielęgniarek, 
które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu omówienia kryzysu 
na Ukrainie. Kilka ukraińskich liderów pielęgniarek dołączyło do 
spotkania z piwnic swoich szpitali. Uczestnicy wyrazili solidarność 
i wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców Ukrainy w przesłaniu 

jedności od pielęgniarek z całego świata.

Po spotkaniu ICN, Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek 
(EFN) i Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek 
i Położnych (EFNNMA) wydały wspólne oświadczenie, w którym 
zdecydowanie potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę, zakłócenia 
w służbie zdrowia i ataki na opiekę zdrowotną obiektów i niewinnych 
cywilów. ICN, EFN i EFNNMA wzywają do natychmiastowego 
zawieszenia broni, zakończenia wszelkich działań wojennych 
i rozpoczęcia zintensyfikowanych negocjacji dyplomatycznych 
w celu zapewnienia pokoju.
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Webinarium zatytułowane #NursesforPeace – Ukraina 
i reakcja pielęgniarek zgromadziło liderów krajowych stowarzyszeń 
pielęgniarskich Ukrainy, Węgier, Mołdawii, Polski, Rumunii i Słowacji, 
a także liderów ICN, EFN i EFNNMA, aby dzielić się informacjami 
i decydować o działania mające na celu ochronę pielęgniarek i innych 
pracowników służby zdrowia, ochronę obiektów i zaopatrzenia oraz 
zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej.

Oprócz wspólnego oświadczenia ICN rozpoczęła kampanię w mediach 
społecznościowych #NursesforPeace , aby dołączyć do pielęgniarek 
na całym świecie w solidarności z pielęgniarkami z Ukrainy. Banery, 
kafelki mediów społecznościowych i inne zasoby kampanii można 
pobrać tutaj . ICN zachęca zwolenników kampanii do publikowania 
zdjęć, na których trzymają banery w mediach społecznościowych, 
używając tagu #Pielęgniarki dla Pokoju.

Przewodnicząca ICN Pamela Cipriano powiedziała:

„ICN, EFN i EFNNMA dołączają swój głos do wezwania do 
zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wspólnego dążenia 
do dyplomatycznego rozwiązania, aby zakończyć tę inwazję. 28 
milionów pielęgniarek na świecie solidaryzuje się ze swoimi kolegami 
z Ukrainy i jednym głosem domaga się położenia kresu agresji, 
która przyniosła już nieznaną liczbę ofiar śmiertelnych i setki tysięcy 
przesiedlonych. Nigdy więcej żyć nie powinno być straconych. Pod 
hasłem #NursesforPeace będziemy nadal wykorzystywać każdą 
dostępną nam drogę, aby wspierać wysiłki humanitarne zarówno 
na Ukrainie, jak i w krajach sąsiadujących, gdzie pielęgniarki 
ponownie odgrywają główną rolę przywódczą. Mamy ogromny dług 
wdzięczności wobec odważnych pielęgniarek ukraińskich oraz tych 
z krajów ościennych, które w pozornie niemożliwych okolicznościach 
starają się znaleźć praktyczne rozwiązania, aby chronić i opiekować 
się swoimi pacjentami. Historie z ziemi, które usłyszeliśmy podczas 
webinaru, były zarówno pokorne, jak i budzące podziw”.

Howard Catton, dyrektor generalny ICN, docenił niesamowite 
świadectwo ukraińskich pielęgniarek mówiących: „Zdrowie i pokój 
są nierozłączne i jako globalna społeczność pielęgniarek, naszymi 
wartościami są promowanie zdrowia, zapewnienie opieki i współczucia 
oraz poprzez uzdrowienie przynosić pojednanie. Pandemia jeszcze nie 
jest za nami, ale po raz kolejny ludzie na całym świecie są świadkami 
niezachwianej odwagi i siły pielęgniarek, aby chronić nasze zdrowie 
i ludzkość. Wzywamy wszystkich do solidarności z ukraińskimi 
pielęgniarkami i wsparcia #Pielęgniarki dla Pokoju”.

Świadectwa pielęgniarek

Nataliya Lishchenko, była dyrektor szkoły pielęgniarskiej na Ukrainie, 
która współpracuje z ICN w celu nawiązania kontaktu z ukraińskimi 
pielęgniarkami, ułatwiła tłumaczenie dla ukraińskich kolegów 
pielęgniarek, którzy przyłączyli się do rozmowy. Opowiedziała 
o sytuacji pielęgniarek na Ukrainie, z których wiele przebywa 
w szpitalach, w których pracują, by opiekować się pacjentami. 
„Wiem, że moi koledzy na Ukrainie potrzebują dużo wsparcia 
psychospołecznego, wsparcia emocjonalnego. Sytuacja jest niezwykle 
trudna, niebezpieczna i traumatyczna dla ukraińskich pielęgniarek, 
ale są one zaangażowane w opiekę. Świadomość, że mają wsparcie 
międzynarodowej społeczności pielęgniarskiej, jest naprawdę ważna 
i pomaga utrzymać ich w tych niewiarygodnie trudnych czasach”.

Tetiana Czernyszenko, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Ukrainy, 
wzięła udział w webinarium z Kijowa. Mówiła o trwającym konflikcie, 
mówiąc, że wiele miast jest pod ostrzałem, a wielu cywilów zostało 
rannych lub zabitych. „Nasi ludzie szukają schronienia na stacjach 
metra, a bomby uderzają nie tylko w miejsca zamieszkania, ale także 
w szpitale… Dzieci były nawet dostarczane w schronach metra lub 
w piwnicach szpitali”. Podziękowała krajom granicznym, które 
przyjęły i zaopiekowały się wieloma ukraińskimi uchodźcami.

Aneliya, starsza pielęgniarka z Kijowa, jest jedną z tych pielęgniarek, 
które mieszkają w szpitalu. „Widzimy wzmożone ataki w Kijowie 
i przygotowujemy się na dużą liczbę rannych. Szczególnie martwi nas 
narastający brak podstawowych środków medycznych, w tym opasek 

uciskowych. Zapewniamy również szkolenie z pierwszej pomocy 
cywilom, ale rozpaczliwie potrzebujemy więcej zapasów”.

Halyna, liderka pielęgniarek na Ukrainie, powiedziała, że otrzymała 
wiadomości od pielęgniarek z całego kraju, które nocują w schroniskach 
i szpitalach. „Wysyłają swoje dzieci i wnuki do sąsiednich krajów 
i jestem bardzo wdzięczny za tę pomoc”.

Svitlana, szefowa pielęgniarek w Tarnopolu, powiedziała, że 
pielęgniarki zrobiły wszystko same. Ponieważ Tarnopol znajduje 
się na zachodzie Ukrainy, sytuacja jest spokojniejsza niż w Kijowie 
i Charkowie. „Mamy centra dystrybucyjne ze studentami i innymi 
wolontariuszami oraz otrzymujemy łańcuchy dostaw z Polski i innych 
krajów. Rozdajemy wszystko, co otrzymujemy, miastom, które tego 
potrzebują”.

Ukraińskie pielęgniarki zaapelowały o wsparcie psychospołeczne 
i środki medyczne, w tym: środki do pielęgnacji ran, takie jak opaski 
uciskowe, leki i antybiotyki, a także jednorazowy peeling. Każdy, kto 
chce przekazać darowiznę na Fundusz Humanitarny ICN na wsparcie 
pielęgniarek na Ukrainie, może to zrobić tutaj .

Przedstawiciele narodowego stowarzyszenia pielęgniarek w krajach 
sąsiadujących z Ukrainą mówili o sytuacji uchodźców i o tym, jak 
pomagają w zaopatrzeniu Ukrainy. Liderzy pielęgniarek ze Słowacji, 
Polski, Rumunii i Mołdawii mówili o „ogromnej fali solidarności 
i wsparcia ze strony jednostek”, aby pomóc uchodźcom zalewającym 
ich granice. Opisywali napływ ludzi – głównie kobiet i dzieci – 
przybywających po dniach w drodze: zmęczonych, zmarzniętych, 
głodnych i w szoku. Wiele pielęgniarek przyjmuje uchodźców do 
swoich domów, ale ich szefowie ostrzegli przed niebezpieczeństwem 
prób dostarczenia zaopatrzenia na Ukrainę indywidualnie i zalecili 
osobom, które chcą pomóc, skorzystanie z oficjalnych kanałów. 
Fundusz Humanitarny ICNoferuje sposób, w jaki pielęgniarki mogą 
zapewnić wsparcie finansowe swoim kolegom pielęgniarskim na 
Ukrainie.

Elizabeth Adams, prezes EFN, podziękowała ICN za wspaniałe 
przywództwo w organizacji spotkania, mówiąc: „Nasze szczere 
kondolencje i myśli są ze wszystkimi naszymi kolegami na Ukrainie. 
Wiemy, jaką niesamowitą pracę wykonujesz i szukamy każdej okazji, 
aby wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Wysłuchaliśmy dziś 
waszych próśb, w szczególności o podjęcie w przyszłości bardziej 
pokojowego rozwiązania. Masz pełne wsparcie EFN i kontynuujemy 
współpracę ze wszystkimi naszymi kolegami, aby nadal Cię wspierać. 
Serdecznie dziękujemy naszym kolegom z krajów przygranicznych za 
niesamowitą pracę, którą wykonują”.

Mervi Jokinen, wiceprezes EFNNMA, również wyraził solidarność 
w poparciu wszystkich pielęgniarek i położnych na Ukrainie. 
Podkreśliła znaczenie współpracy: „Powinniśmy mieć jednolity front, 
możemy mieć wpływ na naszą własną organizację i współpracować 
z międzynarodowymi agencjami, ekspertami w zakresie zarządzania 
kryzysami zdrowotnymi, a także potrzebujemy praktycznego wsparcia 
psychospołecznego dla wszystkich naszych pielęgniarek i położnych 
”.

ICN będzie nadal współpracować z krajowymi stowarzyszeniami 
pielęgniarek w regionie, aby wspierać mieszkańców Ukrainy, w tym 
tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Aby pokazać swoje wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców 
Ukrainy, podpisz wspólne oświadczenie ICN-EFN-EFNNMA tutaj 
, przekaż darowiznę tutaj i dołącz do naszej kampanii w mediach 
społecznościowych #NursesforPeace tutaj .

Co możesz zrobić?

1. Podpisać  wspólne oświadczenie ICN-EFN-EFNNMA

2. Pobierać  zdjęcia #NursesforPeace i okaż swoje wsparcie, 
udostępniając je w mediach społecznościowych

3. Podarować  na Fundusz Humanitarny ICN
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POLSKI UKRAIŃSKI FONETYKA
zmierzę ci ciśnienie krwi я поміряю тобі тиск крові   ja pomireju tobi tysk krowi
zmierzę twoje tętno я поміряю тобі пульс  ja pomireju tobi puls
zmierzę poziom glukozy w twojej krwi я визначу рівень глюкози у твоїй крові  ja wyznaczu riweń gliukozy u twojej krowi
wykonam zapis ekg я зроблю тобі екг  ja zrobliu tobi ekge
zmierzę ci temperaturę ciała я виміряю тобі температуру тіла  ja wymiraju tobi temperaturu tiła
wstań встань  wstań
połóż się ляж  liaż
usiądź сядь siad’  

zbadam twój brzuch, powiedz kiedy zaboli я огляну твій живіт, скажи, коли заболить ja oglianu twij żywit, skażi koły zabołyt’  

osłucham twoje płuca, oddychaj głęboko я послухаю твої легені, дихай глибоко ja posłuchaju twoi leheni, dychaj głyboko

nabierz do płuc powietrza i zatrzymaj набери в груди повітря і затримай дихання nabery w hrudy powitra i zatrymaj dychannja

założę ci wkłucie dożylne я поставлю тобі внутрішньовенний катетер ja postawlju tobi wnutryszniowennyj kateter

podam ci lek domięśniowo я введу тобі ліки внутрішньом’язово ja wwedu tobi liky wnutriszniomjazowo
podam ci lek dożylnie я введу тобі ліки внутрішньовенно ja wwedu tobi liky wnutriszniowenno
podam ci lek przeciwbólowy / przeciwwymiotny 
/ rozkurczowy / inny 

прийми, будь ласка, знеболюючі ліки / 
протиблювотні / протиспазматичні / інші 

pryjmy, bud’ laska, zneboljuczi liki / 
protibliuwotni / protispazmaticzni / inszi                   

podam ci kroplówkę я встановлю тобі крапельницю ja wstanowliu tobi krapelnyciu
założę opatrunek na ranę я перев’яжу тобі рану  ja perewiażu tobi ranu
założę ci unieruchomienie na rękę / nogę я накладу тобі шину на руку / ногу  ja nakładu tobi szynu na ruku / na nogu
założę ci kołnierz szyjny я накладу тобі шийний комір ja nakładu tobi szyjnyj komir

ułożymy cię na desce ortopedycznej ми покладемо тебе на ортопедичну дошку  my poklademo tebe na ortopedycznu doszku

ułożymy cię na noszach w pozycji leżącej ми покладемо тебе на ношах у лежачій 
позиції 

my poklademo tebe na noszach u leżaczij 
pozycji   

ułożymy cię na noszach w pozycji siedzącej ми покладемо тебе на ношах у сидячій 
позиції   

my poklademo tebe na noszach u sydiaczyj 
pozycji

musimy przewieść cię do szpitala / punktu 
medycznego 

ми повинні перевезти тебе до лікарні / 
медичного пункту           

my powinni perewesty tebe do likarni / 
medycznowo punktu                                             

zostaniesz na miejscu залишайся на місці   załyszajsia na misci

POLSKI UKRAIŃSKI FONETYKA
Agresywny агресивний agresywnyj
alergia алергія alergija
alkohol алкоголь ałkogol’
amputacja ампутація amputacja
astma астма astma
Bark плече plecze
biegunka пронос (діарея) pronos (diarea)
ból біль bil’
brzuch живіт żywit
Choroba zakaźna інфекційна хвороба infekcijna chworoba
choroba nerek захворювання нирок zachworjuwania nyrok
choroba neurologiczna неврологічнe захворювання newrologiczne zachworjuwania
choroba serca хвороба серця chworoba serca
ciąża вагітність wagitnist’
ciśnienie tętnicze krwi кров’яний тиск krowianyj tysk
czoło чоло czoło
Drętwienie оніміння oniminnia
duszność задишка zadyszka
dokumenty (id) документи (id) dokumenty
dokumentacja medyczna медична документація medyczna dokumentacja
Gardło горло gorło
genitalia геніталії genitalji
glikemia глікемія glikemia
głowa голова gołowa
gorączka гарячка/висока температура hariaczka / wysoka temperatura
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POLSKO-UKRAIŃSKI

MEDYCZNY

Na podstawie „Słownik przygotowany przez dr n. med. Małgorzata Popławska wraz z zespołem”, NIL 2022, 
fonetyka: Pharmindex - mgr. farm. Oksana Iaropud, dr Piotr Kowalczyk. 

Zakaz kopiowania bez logotypu PHARMINDEX.
str 1 z 3

SŁOWNIK

ZWROTY



Styczeń - Marzec 2022 29

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

POLSKI UKRAIŃSKI FONETYKA
Hospitalizacja госпіталізація gospitalizacja
hipotermia переохолодження pereochołodżenia
Intubacja інтубація intubacja
inikekcja dożylna ін’єкція iniekcjia wnutrysznowenna
Jelito cienkie тонка кишка tonka kiszka
jelito grube товста кишка towsta kiszka
język язик jazyk
jeść їсти jisty
Klatka piersiowa грудна клітка grudna klitka
kołatanie serca серцебиття sercebyttia
kolano коліно kolino
kostka (przyśrodkowa) кісточка kistoczka
kość кістка kistka
krew кров krow
kręgosłup хребет hrebet
krtań гортань gortań
krwawienie кровотеча krowotecza
krwotok крововилив krowowyływ
Leki ліки liky
leki przeciwbólowe / rozkurczowe знеболюючі / протиспазматичні ліки liky zneboljujuczy / prtotyspazmatyczny
lekarz лікар likar
łokieć лікоть likot’
łydka литка łytka
Macica матка matka
mięsnie м’язи miazy
mózg мозок mozok
Narkotyki наркотики narkotyki
nerka нирка nyrka
noga нога noga
nos ніс nis
nudności нудота nudota
Odbyt анус / задній прохід anus / zadnij prochid
odwodnienie зневоднення znewodnennia
odma opłucnowa пневмоторакс pnewmotoraks
oko око oko
oparzenie опік opik
oskrzela бронхи bronchy
oddział ratunkowy відділення невідкладної допомоги widdilennia newidkładnoj dopomogi 
Przestępstwo злочин złoczyń
pić пити pyty
pacha пахва pachwa
pachwina пах pach
padaczka епілепсія epilepsja
palec ręki / nogi палець руки / ноги palec ruki / nogi
płuca легені lecheni
pobudzony збуджений zbudżenyj
poród пологи połogy
pośladki сідниці sidnyci
plecy cпина spyna
potylica потилиця potylica
przedramię передпліччя peredpliczia
pobicie побиття pobyttia
przełyk стравохід strawochid
przewód pokarmowy шлунково-кишковий тракт szłunkowo-kiszkowyj trakt
pielęgniarka медсестра medsetra
Ramię рамено (плече) rameno (plecze)
rana рана rana
ręka рука ruka
rozrusznik електрокардіостимулятор elektrokardiostymulator
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ratownik рятівник riatywnyk
Serce серце serce
sinica ціаноз cianoz
skóra шкіра szkira
skręcenie вивих wywych
skroń скроня skronia
spowolniały сповільнений spowilnenyj
staw суглоб sugłob

staw skokowy / łokciowy / kolanowy гомілковостопний / ліктевий / колінний 
суглоб gomyłkowostopnyj / liktewyj / kolinnyj sugłob

stłuczenie контузія kontuzja
stopa стопа stopa
szyja шия szyja
śledziona селезінка selezinka
szpital лікарня likarnia
Tchawica трахея tracheja
temperatura температура temperatura
tętnica артерія arteria
tętno пульс puls
tlen кисень kyseń
trzustka підшлункова залоза pidszłunkowa załoza
Ucho вухо wucho
uczulenie алергія alergija
udar mózgu інсульт insult
udar cieplny / słoneczny тепловий / сонячний удар tepłowyj / sonecznyj udar
udo стегно stegno
układ krążenia серцево-судинна система sercewo-sudynna systema
układ nerwowy нервова система nerwowa systema
układ oddechowy дихальна система dyechelna systema
uraz wielonarządowy політравма / множинні травми органів politrawma / mnożynni trawmy organiw
usta вуста (рот) wusta (rot)
Wątroba печінка peczinka
wkłucie dożylne внутрішньовенний катетер wnutriszniowennyj kateter
wstrząs шок szok
wstrząs mózgu струс мозгу strus mozgu
wymioty блювота bliuwota
wywiad chorobowy анамнез anamnez
wdech вдих wdych
wydech видих wydych

Zaburzenia rytmu serca порушення ритму серця / серцева аритмія poruszenia rytmu serca / sercewa arytmija

zastrzyk domięśniowy / dożylny внутрішньом’язовий / внутрішньовенний 
укол wnutriszniomiazowyj / wnutriszniowennyj ukoł

zatrucie отруєння otrujennia
zawał serca інфаркт infarkt
zawroty głowy запаморочення zapamoroczenia
zęby зуби zuby
zmiażdżenie роздроблення rozdroblenia
żebro ребро rebro
żołądek шлунок szłunok
żyła вена wena
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(...) roztworu (...) razy dziennie по (5 мл) розчину (5) разів на день po (...) roszczynu (…) raziw na deń
(...) roztworu 1 raz dziennie (5 мл) розчину 1 раз на день (...) roszczynu jeden raz na deń
(...) syropu (...) razy dziennie (5 мл) сиропу (5) разів на день (...) mililitrów syropu (...) raziw na deń
(...) syropu 1 raz dziennie (5 мл) сиропу 1 раз на день (...) mililitrów syropu jeden raz na deń
1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po 
posiłku 1 година перед їжею або 2 години після їжі jedna godyna pered iżeju abo (np. 2) godyny 

pislja iży
1 kropla na łyżeczce cukru 1 крапля на чайну ложку цукру jedna krapla na czajnu łożku cukru
1 kropla na łyżeczce wody 1 крапля на чайну ложку води jedna krapla na czajnu łożku wody
1 łyżeczka od herbaty 1 чайна ложка jedna czajna łożka
1 łyżka stołowa 1 столова ложка jedna stołowa łożka
15 ml roztworu 3 razy dziennie по 15 мл розчину 3 рази на день po (...) roszczynu try razy na deń
2 (...) krople na łyżeczce cukru 2 (3,4) краплі на чайну ложку цукру 2 (3,4) krapli na czajnu łożku cukru
2 (...) krople na łyżeczce wody 2 (3,4) краплі на чайну ложку води 2 (3,4) krapli na czajnu łożku wody
2 (...) łyżki stołowe 2 (3,4) столові ложки 2 (3,4) stołowi łożki

2 (...) razy dziennie 2 (3,4) рази на день, (5,6,7,8,9,10) разів на 
день 2 (3,4) razy na deń (5 do 10) raziw na deń

2 (...) łyżeczki od herbaty 2 (3,4) чайні ложки 2 (3,4) czajny łożki

5 (...) kropli na łyżeczce cukru 5 (6,7,8,9,10,11,12) крапель на чайну ложку 
цукру 

5 (6,7,8,9,10,11,12) krapel na czajnu łożku 
cukru

5 (...) kropli na łyżeczce wody 5 (6,7,8,9,10,11,12) крапель на чайну ложку 
води

6 (6,7,8,9,10,11,12) krapel na czajnu łożku 
wody

5 (...) łyżek stołowych 5 (6,7,8,9) столових ложок 5 (6-9) stołowych łożok
5 (...) łyżeczek od herbaty 5 (6,7,8,9) чайних ложок 6 (6-9) czajnych łożok
5 ml syropu 3 razy dziennie 5 мл сиропу 3 рази на день 5 (piat') syropu try razy na deń
antybiotyk антибіотик antybiotyk
co (...) godzin кожні (2,3,4) години kożni (2,3,4) godyny
co (...) dni кожні (5,6,7,8,9) днів kożni (5-9) dni
co (...) godziny кожні (5,6,7,8,9) годин kożni (5-9) godyn

co (...) miesiące кожні (3, 4) місяці, Кожні (5, 6, 7, 8, 9) місяців kożni (3,4) misiaci, kożni (5-9) misiaciw

co 2 dni кожні 2 дні kożni (2 dwa) dni
co 2 miesiące кожні 2 місяці kożni (2 dwa) misiaci
co 24 godziny кожні 24 години kożni (24 dwadcat czotyry) godyny
co 8 godzin кожні 8 годин kożni (8 wisim) godyn
co miesiąc щомісяця szczomisiacia
czopek супозиторій supozytorii
czopki супозиторії supozytorij
do nosa у ніс u nis
do ucha у вухо u wucho
do worka spojówkowego за повіку (в кон'юнктивальний мішок) za powiku (w konjuktywalnyj miszok)
domięśniowo внутрішньом’язово wnutriszniomiazowo
doodbytniczo ректально riektalno
dopochwowo вагінально waginalno
doraźnie приймати при потребі pryjmaty pry potrebi
doustnie всередину, перорально wseredenu, peroralno

doustnie: na błonę śluzową i (lub) do gardła перорально: на слизову оболонку і/або в 
горло peroralno: na słyzowu obołonku i / abo w gorło

dożylnie внутрішньовенно wnutriszniowenno
globulka вагінальна глобула waginalna głobuła
globulki вагінальні глобули waginalne głobuły
inhibitor pompy protonowej/ lek 
przeciwwrzodowy

інгібітор протонної помпи / противиразковий 
препарат

ingibitor protonnoj pompy / protywyrazkowyj 
preparat

lek hipotensyjny антигіпертензивний препарат antygipertenzywnyj preparat
lek moczopędny діуретик (сечогінний препарат) diuretyk (seczioginnyj preparat)
lek nasenny снодійне (снодійний препарат) snodijne (snodijnyj preparat)

lek nasercowy препарат для лікування серцевої 
недостатності preaprat dla likuwannia sercewoji nedostatnosti

lek odkażający дезінфекційний засіб dezifekcyjnyj zasib
lek przeciwalergiczny протиалергічний препарат protyjalergicznyj preparat
lek przeciwastmatyczny протиастматичний препарат protyastmatycznyj praparat
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lek przeciwbakteryjny антибактеріальний препарат antybakterialnyj preparat
lek przeciwbiegunkowy антидіарейний препарат antydiarejnyj preparat
lek przeciwbólowy знеболюючий препарат zneboljuczyj preparat
lek przeciwcukrzycowy протидіабетичний препарат protydiabetycznyj preparat
lek przeciwdepresyjny антидепресант antydepresant
lek przeciwdrgawkowy протисудомний препарат protysudomnyj preparat
lek przeciwgorączkowy жарознижувальний препарат żaroznyżuwalnyj preparat
lek przeciwgrzybiczy протигрибковий препарат protygrybkowyj preparat
lek przeciwhistaminowy антигістамінний препарат antyhistaminnyj preparat
lek przeciwkaszlowy протикашльовий препарат protykaszlowyj preparat
lek przeciwlękowy анксіолітик anksjolityk
lek przeciwpadaczkowy протиепілептичний препарат protyepileptycznyj preparat
lek przeciwpasożytniczy протипаразитарний препарат protyparazytarnyj preparat
lek przeciwwirusowy противірусний препарат protywirusnyj preparat
lek przeciwzakrzepowy антикоагулянт antykoogulant
lek przeciwzapalny протизапальний препарат protyzapalnyj preparat
lek przeczyszczający проносний засіб pronosnyj zasib
lek rozkurczowy спазмолітичний препарат (спазмолітик) spazmolitycznyj preparat (spazmolityk)
lek urologiczny урологічний препарат urologicznyj preparat
lek wiatropędny/ na wzdęcia вітрогінний препарат witroginnyj preparat
lek wykrztuśny відхаркувальний препарат widcharkuwalnyj preparat
miejscowo місцево miscewo
minerały мінерали minerały
na czczo приймати натще pryjmaty natsze
na miejsce chorobowo zmienione на уражену ділянку na urażienu dilanku
na ranę на рану na ranu

nie stosować długotrwale не використовувати протягом тривалого 
часу

ne wykorzystowuwaty protjachom trywałoho 
czasu

nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym не використовувати під оклюзійною 
пов’язкою

ne wykorzystowuwaty pid okluziwnoju 
powiazkoju

nie stosować przed snem не використовувати перед сном ne wykorzystowuwaty pered snom
niezależnie od posiłku незалежно від прийому їжі nezałeżno wid pryjomu iży
ostatnią dawkę leku należy podać najpóźniej 1 
godzinę przed snem

останню дозу препарату слід приймати не 
пізніше ніж за 1 годину до сну

ostanniu dozu preparatu slid pryjmaty ne 
pizniszie niż za odnu godynu do snu

ostatnią dawkę leku należy podać najpóźniej 3 
(...) godziny przed snem

останню дозу препарату слід приймати не 
пізніше ніж за 2,3,4 години до сну

ostanniu dozu preparatu slid pryjmaty ne 
pizniszie niż za 5,6 hodyn do snu

ostatnią dawkę leku należy podać najpóźniej 6 
(...) godzin przed snem

останню дозу препарату слід приймати не 
пізніше ніж за 5,6 годин до сну

ostanniu dozu preparatu slid pryjmaty ne 
pizniszie niż za 2,3,4 hodyn do snu

po posiłku після їжі pislia iży
popić wodą запивати водою zapywaty wodoju
przed posiłkiem перед їжею pered iżeju
przed snem перед сном pered snom
przezskórnie (transdermalnie) трансдермально transdermalno
raz dziennie раз на день raz na deń
roztwór розчин rozczyn
środek antykoncepcyjny контрацептив kontraceptyw
syrop сироп syrop
szczepionka вакцина wakcyna
unikaj spożywania z nabiałem не вживати разом з молочними продуктами ne wżywaty razom z mołocznymy produktamy
w razie potrzeby в разі потреби w razi potreby
w rakcie posiłku під час їжі pid czas iży
witaminy вітаміни witaminy
wstrząsnąć przed użyciem збовтати перед використанням zbowtaty pered wykorystaniam
wstrzyknięcie podskórne підшкірна ін'єкція pidszkirna injekcja
wziewnie застосування шляхом вдихання zastosuwania szlachom wdychania
zabezpieczyć opatrunkiem накласти пов'язку nakłasty powiazku
zawiesina суспензія suspenzja
zewnętrznie зовнішньо zownisznio
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        Warszawa, dnia 4 marca 2022 r.   

 

Pani Zofia Małas  

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowna Pani Prezes, 

W związku z przedstawionym zapytaniem:  

Czy Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  oraz Izby Okręgowe mogą w ramach obowiązujących 
nas przepisów, w tym ustawy o samorządzie dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia Polska 
Misja Medyczna,  

wskazuję, co następuje: 

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych wymienia 
zadania samorządu. - są one ujęte jako katalog otwarty. Świadczy o tym sformułowanie: Art. 4    
ust. 1: Zadaniami samorządu „są w szczególności (...)”.  

Wśród zadań samorządu wsparcie finansowe misji medycznych nie jest oczywiście wymienione, 
bo powinno ono być postrzegane jako uprawnienie (w zależności od możliwości), a nie 
obowiązek. Jednak, dokonanie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna tytułem 
„wsparcie akcji zakupu niezbędnych środków medycznych z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy” 
niewątpliwie - po podjęciu stosownej uchwały co do wysokości wsparcia - nie będzie naruszeniem 
wyżej powołanej ustawy, ani żadnego innego aktu prawnego. Szczególnie, że działanie to jest w 
pełni uzasadnione sytuacją nadzwyczajną w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i 
koniecznością pomocy Ukrainie.  

Zgodnie z § 4 Statutu Stowarzyszenia „Polska Misja Medyczna”: Stowarzyszenie to działa w sferze 
zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz ochrony i promocji zdrowia. W 
szczególności celem Stowarzyszenia jest organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział 
w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz udzielanie wszelkiej pomocy rozwojowej na rzecz 
grup marginalizowanych, ofiar katastrof, wojen i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu 
ludzi w szczególności przez udzielanie pomocy medycznej w Polsce i poza jej granicami.  

Stowarzyszenie to działa od 1999 r. jako polska organizacja humanitarna i niesie pomoc 
medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata. W ostatnich dniach  - w związku z tym, że 
całe terytorium Ukrainy objęto stanem wojennym - Stowarzyszenie uruchomiło akcję „Ukraina- 
Pilna pomoc medyczna!” (https://pmm.org.pl/ukraina-pilna-pomoc-medyczna) wskazując, że 
„Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup 
niezbędnych środków medycznych”.  

Mają powyższe na uwadze, nie ma przeciwskazań prawnych do chęci wsparcia przez samorząd 
pielęgniarek i położnych misji medycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Polska Misja 
Medyczna. 

Z poważaniem, 

 
Monika Drab, radca prawny 
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Ruszają konferencje „Postępowanie z raną przewlekłą”. Prezes 
NRPiP: „W pracy pielęgniarki aktualizowanie wiedzy jest 
niezbędne”

Już w marcu 2022 roku odbędzie się pierwsza stacjonarna 
konferencja z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”. W rozmowie 
z Evereth News Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, podkreśliła, że udział w tym naukowym wydarzeniu 
to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy o trudno gojących 
się ranach. 

Organizowane przez wydawnictwo Evereth Publishing naukowo-
szkoleniowe konferencje z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą” 
objęte są honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Bezpłatne, jednodniowe szkolenia odbędą się w różnych 
częściach Polski. Wszyscy, którzy wezmą udział w wydarzeniu, 
otrzymają certyfikat uczestnictwa wraz z przyznanymi punktami 
edukacyjnymi.

Zofia Małas: „Leczenie ran przewlekłych wymaga długofalowego 
zaangażowania i nieustannego aktualizowania wiedzy”

Jak podkreśliła prezes NRPiP, terapia ran przewlekłych, które 
powstają w wyniku takich schorzeń jak cukrzyca czy choroba 
niedokrwienna naczyń dolnych, może trwać nawet dwa lata. Podczas 
tego długotrwałego procesu najważniejszą rolę w leczeniu często 
odgrywa właśnie pielęgniarka.

– Lekarz może być tylko konsultantem. Wkracza dopiero, kiedy ranę 
trzeba opracować chirurgicznie w znieczuleniu ogólnym, niekiedy na 
bloku operacyjnym. Natomiast zmiana opatrunków i zastosowanie 
nowoczesnych terapii, choćby terapii podciśnieniowej, wymagają już 
mozolnej pracy oraz edukacji pacjenta i jego rodziny. I to właśnie 
jest zadanie pielęgniarki czy położnej – wyjaśniła prezes Małas.

Ekspertka przypomniała również, że pielęgniarki i położne są 
ustawowo zobowiązane do regularnego aktualizowania wiedzy. 
Udział w konferencjach z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą” 
to szansa na poznanie nowych rodzajów opatrunków i strategii 
terapeutycznych. Według prezes Małas zdobywanie nowych 
umiejętności z zakresu postępowania z ranami jest kluczowe dla 
codziennej pracy pielęgniarki. Specjalistka zwróciła uwagę, że wciąż 
pojawiają się nowatorskie metody terapii, które dają zupełnie nowe 
możliwości leczenia ran. „Aktualizowanie wiedzy jest po prostu 
konieczne” – oceniła prezes NRPiP i dodała:

– Brak aktualizowania wiedzy niesie ze sobą przede wszystkim 
poważne konsekwencje dla pacjenta. Niewłaściwe postępowanie 
z raną skutkuje jej eskalacją, m.in. powiększeniem obszaru rany. 
W konsekwencji może dojść nawet do stanu zagrożenia życia 
pacjenta. Jeżeli w porę nie zostaną wychwycone objawy np. 
rozwoju stopy cukrzycowej, niezbędna może okazać się amputacja – 
przestrzegła Zofia Małas.

Specjalistka wskazała, że w Polsce co roku odnotowuje się 
bardzo wysoką liczbę amputacji nieurazowych. W opinii Małas 
„profesjonalne postępowanie z pacjentem chorym na cukrzycę 
mogłoby znacznie zmniejszyć ten odsetek. Kluczowe jest jednak 
zapobieganie rozwojowi rany. Jeśli w odpowiednim momencie 
nie podejmie się właściwych działań, często jest już za późno na 
interwencję zachowawczą”.

Podczas konferencji pielęgniarki poznają najnowocześniejsze 
metody postępowania z ranami przewlekłymi

W trakcie konferencji odbywają się wykłady prowadzone przez 
wybitnych specjalistów w dziedzinie leczenia ran o różnej etiologii. 
Eksperci przybliżają słuchaczom innowacyjne metody leczenia 
i opowiadają o konkretnych przypadkach klinicznych.

– Postęp wiedzy medycznej jest niesamowity. Cały czas prowadzone 
są nowe badania, pojawiają się coraz to nowocześniejsze metody 
leczenia, opatrunki i środki do pielęgnacji rany – wyliczyła prezes 
Małas. Dodała także, że konferencje z cyklu „Postępowanie z raną 
przewlekłą” to dla pielęgniarek szansa, by dowiedzieć się więcej 
o m.in. najnowszych środkach dezynfekcyjnych i lekach. Ponadto 
udział w spotkaniach wyposaża pielęgniarki w narzędzia niezbędne do 
przeprowadzania prawidłowej oceny rany i potrzeb pacjenta.

– Tak naprawdę to pielęgniarka decyduje, jakiego rodzaju 
opatrunek, dezynfektant czy lek dobrać. By podjąć właściwe 
decyzje, trzeba posiadać aktualną, profesjonalną wiedzę – wyjaśniła 
specjalistka. Zwróciła też uwagę, że leczenie ran to zadanie 
interdyscyplinarne, w które zaangażowanych jest wielu specjalistów 
z różnych dziedzin, m.in. podolodzy, fizjoterapeuci czy dietetycy, 
a w niektórych przypadkach także psycholodzy. „O tym, kiedy dany 
specjalista powinien wkroczyć, często decyduje pielęgniarka, bo to 
ona jest najbliżej pacjenta” – przypomniała prezes NRPiP.

Prezes NRPiP: „Konferencje stacjonarne mają większą wartość 
niż zdalne szkolenia”

Podczas szkoleń z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą” pielęgniarki 
mają okazję nie tylko posłuchać prowadzonych na żywo wykładów 
specjalistów, ale także wziąć aktywny udział w warsztatach 
praktycznych.

– Stacjonarna forma zajęć jest bardzo ważna. Uczestnicy zyskują 
możliwość przećwiczenia nowoczesnych technik leczenia ran. 
Podczas warsztatów pielęgniarki uczą się m.in. jak dobrać opatrunek 
do poszczególnych rodzajów rany. Można również zobaczyć, 
jak przebiega opracowanie rany przed położeniem opatrunku 
specjalistycznego. Ćwiczenia prowadzone na żywo w małych grupach 
pozwalają nabyć bezcenne umiejętności praktyczne – oceniła Zofia 
Małas.

Regularnie aktualizowany harmonogram szkoleń na cały rok 2022 
dostępny jest na stronie internetowej konferencji „Postępowanie z raną 
przewlekłą”. Szczegóły dotyczące rejestracji na szkolenia zostaną 
podane na około 60 dni przed wydarzeniem.
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Zgodnie z prawem
V. Zgodnie z prawem

Co w prawie piszczy
W dniu 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 2398) w myśl którego obowiązkowi szczepień 
przeciwko COVID-19 podlegają:
1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby 
wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż 
wykonywanie zawodu medycznego;
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej 
lub punkcie aptecznym;
3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do 
wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 
pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce.
Osoby te są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu w terminie 
nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.
Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek, położnych z Ukrainy
Dz.U.2022.583

USTAWA
z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa

Art.  64. 
1. Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, 
niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki 
lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo 
położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa 
w art. 35a ust. 1 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551).
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 35a ust. 14-19 i 22-27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej.
3. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania 
zawodu, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać zawód wyłącznie 
w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązana do zgłoszenia 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie 
leczniczym i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od 
dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. 
Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia 
zgody, o której mowa w ust. 1.
4. Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie 
zawodu pielęgniarki albo zgodę na wykonywanie zawodu położnej 
oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo 
warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej wydane na 
podstawie  35a ust. 14-27ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, może wykonywać zawód również poza 
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:
1) zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu 
epidemii lub
2) braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.
Art.  86. 
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 551) w art. 35a:
1)w ust. 10 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 
w brzmieniu:

„4) pielęgniarka albo położna udziela świadczeń zdrowotnych 
w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 
legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).”;
2) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:
„21a. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo 
wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, może w ramach 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej udzielać świadczeń 
zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 
osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonywanie zawodu 
w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń ofiarom konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 21.”.
Poniżej przekazujemy treść przepisów art. 35a ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, do których odnosi się art. 64 ww. 
specustawy:
Art. 35a
1. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz przyznać prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, na określony zakres 
czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie 
wykonującym działalność leczniczą, jeżeli spełnia następujące 
warunki:
1) złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego 
wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności 
zawodowych;
2) uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu 
leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu 
czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki 
lub położnej;
5) wykazuje nienaganną postawę etyczną;
6) ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka 
lub położna, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających 
uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
7) posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym 
państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom 
lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej 
Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego 
systemie szkolnictwa wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego 
duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, 
jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla 
państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji 
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 
dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego 
terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten dyplom.
(….)
14. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub 
położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo 
położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3-5 i 7.
15. Od osoby, o której mowa w ust. 14, nie jest wymagane 
zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille 
dyplomów lub ich duplikatów, o których mowa w ust. 1 pkt 7.
16. W przypadku posiadania przez osobę, o której mowa 
w ust. 14, co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, jako 
pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie 5 lat bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia wniosku, osoba ta może uzyskać 
zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 
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19. W przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, osoba, o której mowa w ust. 14, może uzyskać zgodę na 
wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.
17. Zgody określonej w ust. 14 i 16 udziela na wniosek 
osoby, o której mowa w ust. 14 i 16, minister właściwy do spraw 
zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się 
rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje 
się odpowiednio. W decyzji wskazuje się, czy dana osoba może 
wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki 
albo położnej.
18. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 17, okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych przyznaje adresatowi tej decyzji 
warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowe 
prawo wykonywania zawodu położnej. Okręgowa rada pielęgniarek 
i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu 
oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 
albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 17, i wpisuje 
pielęgniarkę albo położną, której przyznała warunkowe prawo 
wykonywania zawodu, do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1. 
W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo 
„Prawo wykonywania zawodu położnej” zamieszcza się adnotację, 
że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym oraz 
wskazuje się, czy dana pielęgniarka albo położna może wykonywać 
zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo 
położnej. W przypadku odmowy przyznania warunkowego prawa 
wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, 
wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia.
19. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo 
wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, uprawniające do 
samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące 
zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.
(……)
22. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, 
zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego wydania.
23. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, 
wygasa w przypadku:
1) uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa wykonywania 
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie;
2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 27;
3) skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1;
4) upływu 5 lat od dnia jego wydania;
5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego pielęgniarki 
albo położnej;
6) złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu 
się tego prawa;
7)śmierci pielęgniarki albo położnej.
24. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których 
mowa odpowiednio w ust. 1 albo 14 i 16, wraz z wnioskiem, mogą 
zostać złożone przez wnioskodawcę do ministra właściwego do 
spraw zdrowia także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej 
Polskiej. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej przesyła elektronicznie 
odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku 
stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na 
podstawie przesłanych dokumentów, że wnioskodawca spełnia 
odpowiednie warunki, o których mowa w ust. 1 albo 14 i 16, minister 
właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o której mowa w ust. 3 
lub 17, i przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego 
konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 lub 17, 
konsul ten wydaje wizę, chyba że zachodzą podstawy do odmowy jej 
wydania.
25. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności 
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa 
w ust. 1 albo 14 i 16, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić 
się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, 
gdzie dokumenty te zostały wydane, lub do konsula Rzeczypospolitej 
Polskiej, do którego dokumenty te zostały złożone zgodnie z ust. 24, 
z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych dokumentów.
26. W przypadku gdy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii okręgowa rada pielęgniarek 
i położnych nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminach, 
o których mowa w ust. 6 albo 18, lub odmówi przyznania prawa 
wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6 albo 18, do dnia 
prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania 
prawa wykonywania zawodu, pielęgniarka albo położna może 
wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, 
o której mowa odpowiednio w ust. 3 albo 17, i jest w tym czasie 
uznawana za pielęgniarkę albo położną posiadającą odpowiednie 
prawo wykonywania zawodu.
27. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia wiarygodnych informacji, zgodnie z którymi wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub położną stanowi 
zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister właściwy do spraw 
zdrowia cofa tej pielęgniarce lub położnej zgodę, o której mowa w ust. 
3 lub 17. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Informacje z Komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad 
zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.
Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia 
na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, 
znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:
1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności 
zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty 
(wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli 
posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie 
po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli 
posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie 
pod nadzorem):
1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności 
zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące 
dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy 
pod nadzorem):
a) oświadczenie o  znajomości języka polskiego;
b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego 
i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności 
zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
e) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz 
oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową 
i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez 
uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/
wykonuje zawód;
f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był 
wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy 
zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie 
ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako 
pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty 
w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie 
dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć 
oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię dokumentu.
g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument,o którym mowa 
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w pkt. g, w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości 
odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu 
konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 
kopię.
h) wypełniony wniosek.

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie 
udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na 
COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 
zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz 
oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową 
i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez 
uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/
wykonuje zawód;
d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym 
był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy 
zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co 
najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub 
położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
dzień złożenia wniosku;
UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty 
w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie 
dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć 
oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię dokumentu.
e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,
o których mowa w pkt. e, w formie niebudzących wątpliwości kopii 
(dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię.
f) wypełniony wniosek.

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie 
udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na 
COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 
zawodu wyłącznie pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz 
oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową 
i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez 
uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/
wykonuje zawód;
d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym 
był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy 
zatrudnienia np. świadectwa pracy. W przypadku braku posiadania co 
najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka 
lub położna, uzyskanego w okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa 
oświadczenie o braku posiadania ww. doświadczenia zawodowego. 
UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty 
w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie 
dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć 
oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po 

zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię dokumentu.
e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę 
Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego 
przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o których mowa 
w pkt. e,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości 
odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu 
konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 
kopię.
f) wypełniony wniosek. 
Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody 
umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. 
Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-
wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej
Udostępnione są numery telefonów, pod którymi można uzyskać 
informację dotyczące możliwości zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych:   
+48 539 147 679, 
+48 883 840 965, 
+48 539 141 017,  
+48 883 840 967.
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VI. Warto wiedzieć
Rozważania wokół Wielkiej Nocy.

     Wielkanoc obchodzona tradycyjnie od soboru nicejskiego (325roku 
) w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, to Święto 
Zmartwychwstania – triumfu życia nad śmiercią, dobra nad złem a także 
powitanie budzącej się do życia z zimowego letargu przyrody. Dookoła 
nas cała przyroda przygotowuje się do „misterium odrodzenia” , wiosna 
pojawia się wszędzie: w śpiewie ptaków, w kwitnących krokusach 
i zawilcach, w pierwszych zielonych dywanach traw na łąkach.

Wielkanoc….dla każdego z nas słowo to ma inną barwę i inną woń. 
Ma barwę żółtą jak pierwsze ogródkowe żonkile, pachnie hiacyntami 
i świeżym domowym ciastem. Może mieć także inne barwy: 
kolorowych pisanek, srebrnobiałych bazi, zielonej rzeżuchy, zielonego 
bukszpanu i zielonych borówek.  Na stole na białym obrusie honorowe 
miejsce zajmują jajka, cukrowy baranek, lukrowane babki i kolorowe 
mazurki. Wszystkie barwy wielkanocnego stołu godne są pędzla 
artysty. Cudowny jest wielkanocny nastrój wczesnego poranka 
niedzielnego. Rezurekcyjne dzwony obwieszczają światu : „wesoły 
nam dzień dziś nastał”. Ten wielkanocny hymn kościelny brzmi 
zawsze potężnie. Dźwięk dzwonów w ten pogodny , wiosenny świt 
ma wyjątkowy ton. Msza rezurekcyjna, na która przychodzą nawet 
ludzie niewierzący ma szczególny charakter – jest zapowiedzią – 
jest zapowiedzią zmartwychwstania. To właśnie wywołuje w nas 
niesamowitą falę refleksji. Zastanawiamy się czym dla każdego z nas 
są te święta ? co oznacza dla nas zmartwychwstanie Jezusa?

Zmartwychwstanie można sprowadzić do potwierdzenia, że Chrystus 
umarł z miłości do ludzi a następnie z tej samej miłości ożył. 
Zmartwychwstanie Pańskie to wspaniałe Święto, które mówi , że Jezus 
Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.

Jest to powód, dla którego chcemy skupić się i wejść jak najgłębiej 
w sens wydarzenia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancja 
naszego  zmartwychwstania. On Sam jeszcze przed śmiercią powoływał 
się na swoje Zmartwychwstanie jako najbardziej oczywisty dowód na 
to, że on jest nie tylko człowiekiem ale i Bogiem.  Zamknięty grób 
nie jest końcem wszystkiego. W grobie nie ma zakończenia, ono jest 
w Chrystusie Zmartwychwstałym. I to jest nasza wiara. Nasza wiara to 
rzeczywistość, której nie widzimy, to łaska od Pana, żeby patrzeć na 
życie inaczej, głębiej.  Człowiek tak jak Pan Jezus musi przejść przez 
wielką niewiadomą jaką jest śmierć. Kto wierzy w Zmartwychwstanie 
ten nie boi się ,śmierci. Śmierć  nie jest końcem lecz bramą  przez 
którą przechodzi się dalej. Niestety, nie można tej bramy ominąć, 

nie zauważyć. Jest ona dopełnieniem życia, jest nowym początkiem 
istnienia. Dlatego Wielkanoc – to promyk naszego zmartwychwstania. 
Nasze małe zmartwychwstania dokonują się w nas codziennie kiedy 
godnie żyjemy.

Na horyzoncie naszej ziemskiej wędrówki jawi się konieczność 
śmierci i zastanawiamy się co potem? Właściwie Zmartwychwstanie 
Chrystusa, które dziś na nowo przeżywamy uświadamia nam, że 
istnieje to „potem”?! Ku niemu zmierzamy świadomie lub nie.  
Wierząc w Zmartwychwstanie nie musimy bać się życia, nie musimy 
wpadać w rozpacz z powodu pandemii koronawirusa.  Wielkanoc – to 
znak  nadziei i wezwanie do tego, by zagrożona w nas miłość mogła 
zmartwychwstać. Prawdziwa miłość wszystko zwycięża , nie tylko 
śmierć ale jej źródło: egoizm, wszelkie słabości i zniewolenia. Tylko ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem jesteśmy w stanie zmagać się z górą 
codzienności, na którą wchodzimy co rano. Chrystus Zmartwychwstały 
jest dla nas największym natchnieniem, ma nas uzdrawiać, zmieniać, 
przypominać, że nigdy nie jest za późno. Chrystus Zmartwychwstały 
przyniósł nowe życie, odwalił kamień grobowy i objawił się jako 
kamień węgielny, na którym budują się całe dzieje człowieczeństwa, 
dzieje każdego z nas. Święta Wielkanocne wyznaczają symboliczną 
granicę między tym co było a tym co nadchodzi. Być może miniony 
czas utrwali się w naszej pamięci, jako czas trudny, czas niepewności 
ale Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam piękne życie zawsze.

Wielkanoc – to zmartwychwstanie nie poprzez terapie i lekarstwa. 
Nowe życie rodzi się w nas w spokoju, refleksji, prostocie i modlitwie.  
W te święta radosnej przemiany bądźmy bliżej siebie, obdarowujmy 
się miłością, dobrocią, troską, zaufaniem, życzliwością i nadzieją.

   Życzę, byście odkrywali obecność Zmartwychwstałego Chrystusa 
w wiosennym słońcu, w kroplach deszczu i w każdym człowieku 
biednym, samotnym, chorym.

Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia Wasz codzienny trud, 
rozprasza wszelkie niepokoje.

Życzę, abyście w czasie Świąt Wielkiej Nocy doświadczyli 
wszystkiego co najlepsze, zdrowia i prawdziwej radości. Niech ona 
trwa jak najdłużej pomimo i na przekór nie zawsze miłej codzienności. 
Mając wiosnę w sercu niech zmartwychwstają w nas dobre myśli, 
słowa i czyny.

Jadwiga Kowalczyk

Wesołych Świąt 
Wielkanocnych

2022

życzą
pracownicy
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Już po raz szósty osoby studiujące pielęgniarstwo oraz 
pielęgniarki i pielęgniarze w Polsce miały szansę ubiegać 
się o międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej 
Szwecji Sylwii, Queen Silvia Nursing Award (QSNA). 
Stypendium przyznawane jest w siedmiu krajach: 
Szwecji, Finlandii, Polsce, Niemczech, na Litwie, na 
Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz w Brazylii. 
Organizatorem QSNA w Polsce jest Fundacja Medicover.

23 grudnia, w dniu urodzin JKM Królowej Szwecji 
Sylwii, ogłaszane są wyniki konkursu. Stypendium to 25 
000zł oraz staż w sektorze zdrowia i opieki u polskich 
i międzynarodowych partnerów.

Laureatką szóstej polskiej edycji konkursu QSNA 
jest Julia Osiecka, studentka pielęgniarstwa na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zwycięski 
pomysł to „Powrót do młodych lat”. Laureatka 
proponuje wykorzystanie technologii VR (wirtualnej 
rzeczywistości) do przedstawienia i doświadczenia 
aktywności, które seniorzy wykonywali, będąc 
osobami młodymi i w sile wieku. Według Julii Osieckiej 
należałoby wprowadzić seniorów w świat wirtualnej 
rzeczywistości, jednocześnie obserwując ich zachowania. 
Laureatka chciałaby odkryć, jak wykorzystanie VR 
wpływa na kondycję psychoruchową pacjenta i jak 
może poprawić jakość jego zdrowia. Chciałaby też, aby 
jej projekt przyniósł osobom starszym i cierpiącym na 
demencję przede wszystkim radość i poczucie, że nie są 
oni zapomniani w społeczeństwie.

VII. Koniecznie Przeczytaj

Dzień Pielęgniarek

Nadszedł miesiąc maj,

Bzem zapachniał cały kraj.

Cieszmy się tym, że żyjemy,

Ten zapach jeszcze poczujemy.

Czas szybko mija, a i dwunasty dzień nastanie,

Dzień Pielęgniarki, Wasze świętowanie.

Bardzo tym dniem się nie ucieszycie,

Do pracy przy chorych przyjść musicie.

Taki Wasz zawód, Drogie Panie,

Życzę żebyście miały od chorych uszanowanie.

Taka jest też moja życzliwość,

Żeby nie opuszczała Was do chorych cierpliwość.

Każda Pani lat wiele uczyć się musiała,

Zanim Panią Pielęgniarką została.

Nie tak przyjemna ta praca, Drogie Panie,

Czy do tego kierowało Was powołanie?

Nie tylko lekami chorych ratujecie,

swoją urodę, chęć życia chorym dajecie.

W pobliżu Was gdy mi przebywać trzeba,

Nie trzeba szukać lepszego nieba.

Ile dni w szpitalach przebywałem,

Jeszcze nieładnej pielęgniarki nie widziałem.

Na powrót z pracy mężowie niecierpliwie czekają,

Ja im się nie dziwię, gdy widzę kim się zachwycają.

kończąc, życzę wszystkim Paniom zdrowia i radości,

A dobry Bóg niech zawsze ma Was  w swojej opatrzności.

To są słowa prawdy, nie pora mi dziś żartować,

Na pamiątkę o mnie radzę sobie zachować.

                        Stanisław Kania

Studentka z Warszawy zdobyła międzynarodową

Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii Queen Silvia Nursing Award 2021

Warto wiedzieć         Koniecznie przeczytaj
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Wędrując przez życie ustawicznie poszukujemy swojego miejsca. 
Każdy aby mógł żyć i rozwijać się musi najpierw znaleźć własny 
etos. Etos – znaczy tyle, co środowisko. W znacznie szerszym ujęciu 
pojęcie etosu definiowane jest jako normy, wartości, wzory składające 
się na styl i charakter danej grupy ludzi określające jej odrębność. 
Żyjąc i pracując w określonej grupie zawodowej, z którą wiąże nas 
wspólna wizja ludzkiego spełnienia i rozwoju tworzymy określone 
wartości. Etos zawodu pielęgniarskiego zawiera pojęcie wartości 
oraz postawy zawodowej ponieważ jest to zawód szczególnego 
zaufania społecznego, gdyż powierza mu się najważniejsze dobra 
człowieka – zdrowie i życie! Zdrowie jest specyficzną  wartością 
pielęgniarskiego etosu. Istota zawodu najbardziej zwięźle ujęta 
jest w dewizie „życie i zdrowie chorego prawem najważniejszym”. 
Ze względu na cele i podmiot oddziaływania jakim jest człowiek 
w zdrowiu i chorobie, pielęgniarstwo stanowi szczególny rodzaj 
misji, poświęcenia. Działania nasze – to żywy człowiek stanowiący 
niezwykle skomplikowany organizm ludzki, kryjacy w sobie wiele 
niewiadomych. Jest on skarbnicą niezgłębionych wartości często 
nieobliczalnych w swych indywidualnych relacjach, niepowtarzalny 
i jedyny w swoim rodzaju. Tak też  misją dla nas jest myśl Seneki 
„człowiek dla człowieka winien być rzeczą świętą”. Jeżeli człowiek 
jest wart tyle , ile dał z siebie innym ludziom to w pielęgniarstwie 
znajdujemy ogromne możliwości budowania tego człowieczeństwa. 
Najważniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą pielęgniarstwa 
należy uznać humanizm. Pochylenie nad chorym z troska, ze światłem 
życzliwości na twarzy i ciepłem promieniującym z dłoni jest tego 
konkretnym wyrazem. Pielęgniarka w swej intuicji i wrażliwości 
potrafi znaleźć słowa najbardziej potrzebne komuś, kto płacze, cierpi 
i tęskni. Potrafi czułym słowem dotknąć samego dna serca i poruszyć 
w człowieku chorym najdelikatniejsze struny najbardziej złożonych 
regulacyjnych procesów psychicznych. Humanizm pielęgniarstwa  jest 
wartością cenną w oczach pacjentów, urasta do rangi  często o wiele 
cenniejszej niż leki z najnowszej generacji. Pielęgniarstwo to zawód 
o pięknej tradycji, wymagający wszechstronnej wiedzy i umiejętności 
z zakresu medycyny, biologii oraz nauk humanistycznych 
i społecznych. Humanizm wyrażamy w postawie nasyconej dużą 
dozą serca, wrażliwości, zaufania, autorytetu, może być uważany 
za synonim naszej tożsamości. Bez humanizmu oferta pielęgniarska 
jest tylko zwykłą, bezduszną obsługą kliniczną, która nie odpowie na 
prawdziwe potrzeby pacjentów. Pielęgniarka to jak artystka na scenie, 
nie może okazywać pacjentom swojego złego humoru, mimo pośpiechu 
i zagonienia powinna być blisko chorego. Pielęgniarki są kręgosłupem 
personelu medycznego. Jako fundament ochrony zdrowia mogą 
wyjątkowo dużo zdziałać. Ich ciężka i odpowiedzialna praca połączona 
z gorącym i czułym sercem dla chorego mogą być rękojmią właściwego 
wywiązania się ze swych obowiązków.  Mówiąc o etosie zawodu 
za słuszne uważa się , by postawy członków tej grupy zawodowej 
były niezmienne z punktu widzenia norm moralnych postrzeganych 
pozytywnie  bez względu na zmiany zachodzące w medycynie czy 
innych dziedzinach nauki. Przyszło nam żyć i pracować w czasach 
kiedy nie dla wszystkich człowiek jest największa wartością. 
Stwierdza się postępującą agonię systemu opieki zdrowotnej, brakuje 
lekarzy, pielęgniarek i jak tu wypełniać z miłością powierzone nam 

zadania? Mimo trudnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia jesteśmy 
pielęgniarkami i możemy być z tego faktu dumne. Służyć życiu, to 
nic innego dla nas jak towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać. Niech ta 
świadomość podtrzymuje was w pracy, niech będzie motywem który 
uszlachetni ocenę samej siebie, dobrym natchnieniem do wychodzenia 
na przeciw potrzebom tych ludzi, którzy z nieodparta wolą życia, choć 
aktualnie chorzy znajdują się w Waszych rękach. Niech ta świadomość 
wzbudzi szlachetne impulsy empatii, akceptacji, pomocy, za którymi 
tęskni człowiek naznaczony cierpieniem.  Jan Paweł II przypominał 
nam , ze w tej ciężkiej pracy: „Jest jeszcze miłość, która potrafi 
znaleźć najwłaściwsze sposoby, aby chorym, samotnym należycie 
zaspakajać ich potrzeby a przede wszystkim złagodzić ich lęk, ból 
i poczucie osamotnienia”. Niech ten „namiot” miłości naszej będzie 
schronieniem dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w obliczu 
zagrożenia i obaw o przyszły los. Zatrzymajmy się w tym namiocie, 
pochylmy się, wysłuchajmy chorego, poprawmy poduszkę, zwilżmy 
spieczone wargi – to przecież tak mało a jednak tak wiele.  Niech to 
zatrzymanie doda odwagi i będzie wyrazem szacunku dla intymności 
jego cierpienia.  Niech celem naszych działań będzie pomoc w godnym 
umieraniu, w atmosferze spokoju, powagi i szacunku dla życia, które 
uchodzi, szczególnie teraz w czasie pandemii koronawirusa.  Niech 
ten nastrój powagi i odpowiedzialności przetrwa w naszych myślach 
i działaniach. Pielęgniarstwo jako zawód będzie istnieć wiecznie, 
żadne urządzenia nie zdołają zastąpić czułego serca, troskliwości, 
empatii i zrozumienia. Nikt z nas nie należy tylko do siebie. Jest w nas 
cząstka losu innych, cząstka życia innych. Otaczający nas świat nie 
nastraja optymistycznie stąd trochę smutku i goryczy w tych chwilach 
refleksji i zastanowienia się nad sensem i treścią codziennego etosu 
pielęgniarskiego. Podobnie jak kwiaty pozbawione rosy i deszczu 
usychają i giną, tak i ludzie pozostawieni bez opieki w najtrudniejszych 
chwilach nie będą w stanie samotnie przezwyciężyć chorobę. Ciężar 
tej opieki dźwigają pielęgniarki one w tych trudnych czasach pandemii 
i lęku przed wojną zasługują na najwyższe słowa uznania.  Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki nie chcę abyście zostawali 
w pesymistycznym nastroju. Życzmy sobie mądrości zarządzającym 
systemem ochrony zdrowia a nam wytrwałości , aby doczekać zmian, 
na które od wielu lat liczymy.  Życzymy Wam wytrwałości i siły 
abyście pomimo przemęczenia znaleźli w sobie dość siły, łagodności 
i miłości aby być schronieniem dla chorych, samotnych, starych dla 
których jesteście ostatnią nadzieją.  Życzymy wam wiary w siebie 
i satysfakcji z pracy, która uskrzydla i inspiruje, niech ona jeszcze 
skuteczniej służy ochronie największej społecznej wartości jaka jest 
zdrowie.  Aby życzenia były pełne wszystkim koleżankom i kolegom 
życzymy twórczego  podejścia do problemów dnia codziennego, 
uznania i wdzięczności podopiecznych, spełnienia pragnień w życiu 
osobistym i rodzinnym i dużo ,dużo zdrowia!

       
Jadwiga Kowalczyk

WAŻNE!
Po dwuletniej przerwie w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

serdecznie zapraszam na uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej które odbędą się

w dniu 20 maja 2022r  tradycyjnie 
w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Szczegóły uroczystości podane będą w późniejszym terminie.

Małgorzata Sokulska

Przewodnicząca ORPiP w Radomiu

Etos naszego zawodu.

Koniecznie przeczytaj
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VIII. Ogłoszenia, podziękowania
Drogie Koleżanki!

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
z okazji przejścia na emeryturę przekazuje 

serdeczne życzenia 
realizacji dalszych planów i zamierzeń 

wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją 
z zawodowych dokonań, oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
Życzenia przekazujemy Paniom : 

1. Czarneckiej Marii  – zatrudnionej w  SWPZZPOZ w Radomiu

2. Komosa Grzegorzowi  – zatrudnionego w  DPS Weterana 
Walki i Pracy (renta)

3. Król Ewie – zatrudnionej w GPPiP „ESCULAP”

4. Serafin Krystynie – zatrudnionej w SP ZOZ w Nowym Mieście 
n. Pilicą

5. Kowal Jolancie – zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

6. Wójcik Elżbiecie – zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

7. Wach Barbarze  – zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

8. Zagdan Halinie – zatrudnionej w  SPZOZ w Chlewiskach

9. Ciapa Danucie – zatrudnionej w SPZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą

10. Pyszczak Annie – zatrudnionej w NZOZ Pielęgniarki 
i Położnych „Śródmieście 3” w Radomiu 

11. Golonce Ewie – zatrudnionej w  M.Sz.S. Sp. z o.o.

12. Zielińskie Bożenie – zatrudnionej w SPZZOZ w Zwoleniu

13. Przydatek Danucie – zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

14. Tomczyk Małgorzacie – zatrudnionej w  RSzS 

15. Marszałek Ewie – zatrudnionej w  M.Sz.S. Sp. z o.o.

16. Kurowskiej Reginie – zatrudnionej w  SPZZOZ w Lipsku

17. Frączek Ewie – zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

18. Kozak Halinie – zatrudnionej w  SPZZOZ w Kozienicach

19. Świniarskiej Iwonie – zatrudnionej w  RSzS 

20. Nowak Urszuli – zatrudnionej w  RSzS

21. Cheba Czesławie – zatrudnionej w  M.Sz.S. Sp. z o.o.

22. Dziocha Krystynie – zatrudnionej w  M.Sz.S. Sp. z o.o.

23. Molenda Annie – zatrudnionej w  M.Sz.S. Sp. z o.o.

24. Strudzińskiej Ewie – zatrudnionej w SPZZOZ w Pionkach

25. Duszy Barbarze zatrudnionej w GSPZPOZ w Iłzy

26. Kleszcz Bożenie – zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

27. Zegzule Barbarze- zatrudnionej w RSZS

28. Okulskiej Annie – zatrudnionej w Zdrowie Sp.zo.o.

29. Rogozińskiej Irenie- zatrudnionej w SPZZOZ w Szydłowcu

Podziękowanie
,, Najlepsze życzenia to marzeń spełnienia.

Bo cóż piękniejszego niż własne marzenia?

Wiek emerytalny po to jest nam dany,

By realizować niespełnione plany…”

Koleżance 

Halinie Kaweckiej z domu  Łysakowskiej 

Pielęgniarce za 45 – letnią pracę w zawodzie 

w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę pragniemy 

złożyć  serdeczne 

podziękowania za pełną zaangażowania, długoletnią pracę zawodową, fachowość i poświęcenie. Dziękujemy za uśmiech, cierpliwość, 
koleżeńskość oraz życzliwość dla podopiecznych DPS w Tomczycach i współpracowników.

Życzenia radości i dobrego zdrowia na dalsze lata składają: Dyrektor,

koleżanki i koledzy oraz podopieczni 

DPS w Tomczycach

Ogłoszenia, podziękowania
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OŚRODEK SZKOLENIA OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH

OFERTA  SZKOLEŃ  W  ZAKRESIE  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO 
PIELĘGNIAREK   I  POŁOŻNYCH 

W  I - II  KWARTALE  2022 ROKU

Lp. Dziedzina/zakres kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia - *

KURSY  SPECJALISTYCZNE

1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
Kurs dla pielęgniarek i położnych 28.05.2022

2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka 
Kurs dla pielęgniarek i położnych 12.06.2022

3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych 
Kurs dla pielęgniarek i położnych 03.09.2022

4. Szczepienia ochronne – Kurs dla pielęgniarek 23.04.2022
5. Wywiad i badania fizykalne - Kurs dla pielęgniarek i położnych 08.04.2022

6. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów – Kurs dla pielęgniarek i położnych 05.02.2022

7. Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji – Kurs dla położnych 28.05.2022

KURSY  KWALIFIKACYJNE
8. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek maj 2022
9. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek kwiecień 2022

10. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla pielęgniarek marzec  2022
11. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                 czerwiec  2022
12. Ochrona zdrowia pracujących – Kurs dla pielęgniarek marzec  2022
13. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla położnych kwiecień  2022

SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNE
14. Pielęgniarstwo geriatryczne – Kurs dla pielęgniarek maj  2022
15. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek maj  2022
16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek czerwiec 2022
17. Pielęgniarstwo rodzinne –  Kurs dla pielęgniarek maj 2022
18. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze –  Kurs dla dla położnych czerwiec 2022

∗		Możliwe przesunięcie zaplanowanego terminu w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. 

Informacja

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w powyższych szkoleniach poprzez składanie wniosków w systemie SMK. 

Informacji dotyczących szkoleń można uzyskać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, ul. Paderewskiego 15, 
pod numerem telefonu (48) 360-05-12 

e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl lub na stronie internetowej: www.orpip.radom.pl

Ogłoszenia, podziękowania
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Ogłoszenia, podziękowania

Tradycyjny mazurek wielkanocny – co warto o nim wiedzieć? 

Na Boże Narodzenie przygotowuje się pierniczki i piernik, na Wielkanoc zaś kolorowe, słodkie mazurki. To 
ciasto pojawia się na święta niemal w każdym domu! Mazurki wielkanocne robi się zazwyczaj z ciasta kruchego. 
Charakteryzują się one tym, że są niskie - do 3-4 cm, choć niektórzy robią mazurki z dwóch płatów ciasta - słodkie 
i bogato nadziewane. Mamy dla was dwie propozycje, jak zrobić mazurek wielkanocny.

Mazurek wielkanocny kajmakowy – przepis

Składniki (na większą blachę):

Na spód:

    350 g mąki krupczatki,

    kostka zimnego masła lub margaryny,

    jajko,

    2 łyżki gęstej śmietany lub jogurtu naturalnego,

    100 g cukru,

    odrobina soli

Na nadzienie:

    puszka masy kajmakowej,

    ulubione bakalie

Wielkanocny mazurek orzechowy – przepis

Składniki:

    350 g mąki krupczatki,

    kostka zimnego masła lub margaryny,

    jajko,

    2 łyżki gęstej śmietany lub jogurtu naturalnego,

    100 g cukru,

    odrobina soli

Na nadzienie:

    szklanka zmielonych orzechów włoskich,

    250 ml śmietanki kremówki,

    3 żółtka,

    1/2 szklanki cukru pudru,

    garść orzechów włoskich (pokruszonych lub wyłuskanych 
z łupinek), bakalie, czekolada do dekoracji
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   Z żałobnej karty

IX. Z żałobnej karty

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu 31 stycznia 2022 r. odeszła od nas nasza Koleżanka

BARBARA DĄBROWSKA
Długoletnia Instrumentariuszka Bloku Operacyjnego Szpitala w Kozienicach

Basia bez wątpienia wpisała się na stałe w historię bloku operacyjnego Szpitala w Kozienicach, 
w którym przepracowała zawodowo 40 lat.

    Jako pielęgniarka zawsze prezentowała szczególną odpowiedzialność, rzetelnie wypełniała powierzone obowiązki 
a swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym chętnie się dzieliła. 

Miała wiele planów związanych z rodziną  jak i z pracą. Niestety choroba przyszła nagle i niespodziewanie 
przekreślając wszystko.

Żegnamy Basię, bo wiemy, że odchodzi na wieczny dyżur.

…smucimy się, że od nas odeszła. Cieszymy się, że mogliśmy ją mieć. 
Dziękujemy, że nadal jest z nami… w sercach

Koleżanki z bloku operacyjnego SPZ ZOZ w Kozienicach,

 oraz wszyscy ci, z którymi miała przyjemność współpracować.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 08 marca 2022 roku, 

w wieku 82 lat odeszła od wspaniała koleżanka 

Marianna Koper. 

Wieloletnia pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą. Dziękujemy 
Ci koleżanko za wszystkie chwile, za radość, za pomoc, wsparcie, życzliwość. Za to, że dla wielu Byłaś 

zawodowym autorytetem, wspierałaś, uczyłaś, pomagałaś w trudnych chwilach.

Żegnamy Cię jako naszą serdeczną koleżankę i przyjaciółkę, z którą pracowałyśmy wiele lat.

Żegnają Cię koleżanki Bloku Operacyjnego

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Paderewskiego 15

26-600 Radom

Tel./fax 48 360 69 60 sekretariat

    48 366 94 79 rejestr

e-mail: orpip@orpip.radom.pl

www.orpip.radom.pl

Ośrodek Szkoleniowy OIPiP

ul. Paderewskiego 15

26-600 Radom

tel./fax 48 360 05 12

e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl

GODZINY PRACY BIURA OIPiP *

PONIEDZIAŁEK  8:00 - 16:00

WTOREK 8:00 - 16:00

ŚRODA 7:30 - 15:30

CZWARTEK 7:30 - 15:30

PIĄTEK 7:00 - 15:00

DYŻURY RADCY PRAWNEGO

PONIEDZIAŁEK 15:00 - 16:00

DYŻURY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ *

I i III poniedziałek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

II i IV wtorek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

DYŻURY CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU

II i IV poniedziałek m-ca w godz. 15:00 - 16:00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
PEŁNOMOCNIKÓW ORPIP NA ROK 2022

W 2022r.  DECYZJE O TERMINACH SPOTKAŃ PEŁNO-
MOCNIKÓW ORPIP  ORAZ  PIELĘGNIAREK NACZEL-
NYCH/DYR. DS. PIELĘGNIARSTWA  PODEJMOWANE  
BĘDĄ  W ZALEŻNOŚCI  OD  SYTUACJI  EPIDEMICZNEJ  

W 2022r.  DECYZJE O TERMINACH SPOTKAŃ PEŁNO-
MOCNIKÓW ORPIP  ORAZ  PIELĘGNIAREK NACZEL-
NYCH/DYR. DS. PIELĘGNIARSTWA  PODEJMOWANE  
BĘDĄ  W ZALEŻNOŚCI  OD  SYTUACJI  EPIDEMICZNEJ  
W KRAJU

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PIELĘGNIAREK 
NACZELNYCH I DYREKTORÓW 
DS. PIELĘGNIARSTWA NA ROK 2022

W okresie ogłoszonego stanu epidemicznego w kraju terminy 
wizyt osobistych w biurze OIPiP prosimy ustalać telefonicznie 
w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 - 15.00

Rejestr -  48 366 94 79
Ośrodek Kształcenia - 732 980 006
Sekretariat - 48 360 69 60

kontakt e-mailowy:
orpip@orpip.radom.pl
szkolenia@orpip.radom.pl
sekretarz@orpip.radom.pl
przewodniczaca@orpip.radom.pl

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2022  do  31.08.2022 r.

WAŻNE !
W związku ze zmianą obsługi banku i kont  OIPiP

już nie są aktywne dotychczasowe rachunki bankowe

Bardzo prosimy o przekazywanie do banku PEKAO S.A:
 Składek członkowskich na nr konta:  12 1240 3259 1111 0011 0504 4522  
 Ubezpieczenia   nr konta :                      45 1240 3259 1111 0011 0504 4607   
 Konto bieżące  nr:                                     41 1240 3259 1111 0011 0504 4388  
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