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Lp. Planowany termin Gremium

1 17 stycznia  - czwartek ORPiP

2 15 lutego - piątek Prezydium

3 22 marca - piątek Prezydium

4 9 kwietnia - piątek ORPiP

5 10 maja - piątek Prezydium

6 28 czerwca - piątek ORPiP

7 12 lipca - piątek Prezydium

8 9 sierpnia - piątek Prezydium

9 5  wrzesśnia - piątek ORPiP

10 4 października - piątek Prezydium

11 8  listopada - piątek Prezydium

12 13  grudnia - piątek ORPiP

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL

Przewodnicząca ORPiP mgr Małgorzata Sokulska przewodniczaca@orpip.radom.pl

Sekretarz ORPiP mgr Barbara Tusińska sekretarz@orpip.radom.pl

St. specjalista ds rejestru mgr Agnieszka Gozdur rejestr@orpip.radom.pl

Specjalista ds administracyjno - 

biurowych
Jolanta Jasiuk administracja@orpip.radom.pl

St. specjalista ds szkoleniowych mgr Diana Wiśniewska - Janas szkolenia@orpip.radom.pl
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OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

I PREZYDIUM ORPIP NA ROK 2019

Posiedzenie Prezydium lub Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych może ulec zmianie.
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DZIAŁY TEMATYCZNE:
Na marginesie

Szanowne koleżanki i koledzy!

Rozpoczął  się nowy rok, który będzie kontynuacją roz-
poczętych działań jak również rozpoczęciem nowych 
wyzwań. Bezwzględnie musimy pamiętać o tym, że kor-
poracja zawodowa jej silna działalnością jej członków, 
której nie może zabraknąć determinacji w działaniach, 
aby osiągnąć wytyczone cele. Wieloletnie starania 
o podwyżki płacy dla naszego środowiska dały wreszcie 
wymierne wyniki i nie zapominajmy, że w tym roku rów-
nież kolejna podwyżka.

Niewątpliwym sukcesem wspólnych działań -samorzą-
du pielęgniarek i położnych, oraz związków zawodo-
wych/OZZPiP/ - jest zamieszczenie w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego obok wymagań dotyczących lekarzy - części wy-
magań pielęgniarki lub położnej  dotyczące wskaźników 
w przeliczeniu na 1 łóżko, czyli norm  minimalnego za-
trudnienia.

Już są widoczne efekty tych działań. Po pierwsze pod-
wyżki zatrzymują nasze koleżanki, kolegów w kraju, 
pielęgniarki/położne -emerytki, chętnie zostają w za-
wodzie, a także liczniej wracają koleżanki po przerwie 
w wykonywaniu  zawodu. Po drugie hasło „restruktu-
ryzacja placówki” nie jest już jednoznaczna -  jak w  po-
przednich latach - ze zwalnianiem pielęgniarek/położ-
nych. 

Nie będziemy ustawać w działaniach promocji naszych 
zawodów.

W obecnym biuletynie przedstawione są sprawozda-
nia z naszej merytorycznej pracy  i z naszej aktywno-
ści w 2018r. Zapraszam do zapoznania się z analizą. Jak 
już wielokrotnie pisałam w 2019r nasza radomska izba 
przewodniczy Mazowieckiemu Forum Samorządów Za-
wodów Zaufania Publicznego.

W dniu 5 kwietnia 2019r na Warszawskim Uniwersy-

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

tecie Medycznym organizujemy  Ogólnopolską  Kon-
ferencję nt. „Odpowiedzialności społecznej zawodów 
zaufania publicznego”. Serdecznie zapraszam. Dla osób 
chętnych w udziale w konferencji zamierzamy wynająć 
autokar, a informacja już niebawem zamieszczona bę-
dzie na naszej stronie internetowej.

15 czerwca 2019r kolejne wydarzenie pod naszym prze-
wodnictwem - X Integracyjny Piknik Rodzinny Mazowiec-
kiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego, który 
odbędzie się w Warszawie /dzielnica Ursynów/  w parku 
im. Romana Kozłowskiego /tz. Kopa Cwila/. Będą rów-
nież wynajęte autokary i także zapraszam z rodzinami.

Małgosia
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II. Aktualności
28.12.2018 – odbył się egzamin po 
przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu  pod przewodnictwem 
przewodniczącej komisji Henryki Klamut

04.01.2019 – Przewodnicząca ORPiP jako 
Prezydent MFSZZP wzięła udział w spotkaniu 
noworocznym Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa

14.01.2019 – odbyło się spotkanie 
Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego. Na 
zaproszenie Prezydent Małgorzaty Sokulskiej 
do siedziby OIPiP przybyli przedstawiciele 
samorządów zrzeszonych w Mazowieckim 
Forum.

16.01.2019 – Przewodnicząca ORPiP 
wzięła udział w posiedzeniu Konwentu 
Przewodniczących w NIPiP w Warszawie

17.01.2019 – odbyło się posiedzenie ORPiP 
w Radomiu 

24.01.2019 – odbyło się posiedzenie Komisji 
Kształcenia poświęcone przygotowaniem 
konkursu „Kryształowy Czepek”

25.01.2019 – Przewodnicząca ORPiP wzięła 
udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby 
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

01.02.2019 – Przewodnicząca M. Sokulska, 
Wiceprezes NRPiP M. Łodzińska oraz  
Wiceprzewodnicząca ORPiP M. Chmielnicka  
spotkały się ze Starostą Radomskim

04.02.2019 – odbyła się rozprawa  sądowa 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu 

05 – 06.02.2019 – Przewodnicząca, Skarbnik, 
Sekretarz i pracownik Rejestru wzięli udział 
w szkoleniu zorganizowanym przez NIPiP 
w Warszawie 

14.02.2019 – odbyło się posiedzenie Zespołu 
Pielęgniarek Epidemiologicznych pod 
przewodnictwem Marii Chmielnickiej

17.02.2019 – Przewodnicząca M. Sokulska  
wzięła udział w spotkaniu noworocznym Izby 
Aptekarskiej w Warszawie

18.02.2019 – odbyło się posiedzenie Komisji 

III. Wokół samorządu
Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

W dniu 14 grudnia 2018 odbyło 
się posiedzenie  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym 
podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 394 - 396/VII/2018 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 397 – w/s  
wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwały nr 398 - 399/VII/2018 - w/s 
wpisu do rejestru pielęgniarek 
i położnych

Uchwały nr 400 - 401/VII/2018 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek 
i położnych

Uchwała nr 402/VII/2018 – w/s 
wygaśnięcia PWZ pielęgniarki/położnej 
z powodu śmierci

Uchwała nr 403/VII/2018 - w/s 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla 
członków samorządu

Uchwała nr 404/VII/2018 - w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi 
koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 405/VII/2018 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia 
podyplomowego

Uchwała nr 406 - 407/VII/2018 – w/s 
wytypowania przedstawicieli ORPiP do 
komisji egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 408 /VII/2018 – w/s 
utworzenia księgi znaków OIPiP 
w Radomiu

Uchwała nr 409/VII/2018 – w/s 
wprowadzenia poprawionych 
wniosków komisji kształcenia i komisji 
socjalnej

Etyki pod przewodnictwem Renaty Cwaliny

19.02.2019 – odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Radomiu

21.02.2019 – odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej pod przewodnictwem Marioli 
Surmy

26.02.2019r- Przewodnicząca M. Sokulska, 
oraz  Wiceprezes NRPiP M. Łodzińska 
spotkały się z Prezydentem Radomia

Uchwała nr 410/VII/2018 – w/s 
prenumeraty czasopism dla członków 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 411/VII/2018 – w/s 
wpłaty większej raty kredytu

Uchwała nr 412/VII/2018 – w/s 
wypłaty wierszówki za artykuł 
w Biuletynie

Uchwała nr 413/VII/2018 – w/s 
zakupu książek

Uchwała nr 414/VII/2018 – w/s 
przyjęcia harmonogramu posiedzeń 
OPPiP i Prezydium

Uchwała nr 415/VII/2018 – w/s 
wypłaty ryczałtu w związku 
z poniesionymi kosztami za prowadzenie 
prewencji przez ORzOZ za okres od 
05.07.2018 do 31.12.2018 r

Uchwała nr 416/VII/2018 – w/s 
zmiany osoby do obsługi kancelaryjnej 
OSPiP

W dniu 17 stycznia 2019 odbyło 
się posiedzenie  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym 
podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 417/VII/2019 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 418/VII/2019 – w/s 
wydania duplikatu zaświadczeni o PWZ

Uchwały nr 419 - 423/VII/2019 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek 
i położnych

Uchwały nr 424/VII/2019 – w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 425/VII/2019 - w/s 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla 
członków samorządu

Uchwała nr 426/VII/2019 - w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi 
koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 427/VII/2019 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia 
podyplomowego

Uchwała nr 428/VII/2019 – w/s 
wytypowania przedstawicieli ORPiP do 
komisji egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 429/VII/2019 – w/s 
wytypowania przedstawicieli ORPiP do 
komisji egzaminacyjnych podstawowych 
kursów
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Uchwała nr 430/VII/2019 – w/s 
zatwierdzenia planu pracy ORPiP oraz 
Prezydium ORPiP w Radomiu na rok 
2019

Uchwała nr 431/VII/2019 – w/s 
zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Uchwała nr 432/VII/2019 – w/s 
zorganizowania i sfinansowania kosztów 
uroczystości z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Uchwała nr 433/VII/2019 – w/s 
zorganizowania i dofinansowania 
kosztów szkolenia nt. „Leczenie ran 
przewlekłych” 

Uchwała nr 434/VII/2019 – w/s 
sfinansowania kosztów szkolenia dla 
Przewodniczącej, Skarbnika, Sekretarza 
i pracownika Rejestru

Uchwała nr 435/VII/2019 – w/s 
przystąpienia do ubezpieczenia członków 
samorządu przyjeżdżających do OIPiP

Uchwała nr 436/VII/2019 – w/s 
doposażenia ośrodka kształcenia

Uchwała nr 437/VII/2019 – w/s 
obsługi księgowej OIPiP w Radomiu

Z prac Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

W dniu 19 lutego 2019 odbyło się 
posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, na 
którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 657/VII/2019 - w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 658 - 659/VII/2019 – w/s 
wpisu do rejestru ORPiP

Uchwały nr 660 - 662/VII/2019 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek 
i położnych

Uchwały nr 663 /VII/2019 – w/s 
wydania duplikatu PWZ

Uchwała nr 664/VII/2019 - w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek 
i położnych

Uchwała nr 665/VII/2019 - w/s 
pomocy koleżeńskiej finansowej dla 
członków samorządu

Uchwała nr 666/VII/2019 - w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi 

koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 667/VII/2019 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia 
podyplomowego

Uchwała nr 668 - 669/VII/2019 – w/s 
skierowania na przeszkolenie pielęgniarki 
i położnej która nie wykonuje zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 latach w/s 
wytypowania przedstawicieli ORPiP do 
komisji egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 670/VII/2019 – w/s 
wytypowania przedstawicieli ORPiP do 
komisji egzaminacyjnych podstawowych 
kursów

Uchwała nr 671/VII/2019 – w/s 
wytypowania przedstawiciela ORPiP 
do komisji konkursowej na stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
w WSPL w Radomiu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU ZWOŁUJE
XXXVI  OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH W RADOMIU

który odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r od godz. 9:00
w sali  konferencyjnej

 hotelu  Aviator
ul.  Malczewskiego 18, w Radomiu

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA

Ewentualną  nieobecność  
/tylko w uzasadnionych przypadkach/ 

prosimy zgłaszać na piśmie  
w sekretariacie Izby, e- mailem  lub 
telefonicznie : 0-48 360-69-60 lub 
najpóźniej do dnia 22 marca 2019r. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu 
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/PROJEKT/

PORZĄDEK  OBRAD XXXVI  
OKRĘGOWEGO ZJAZDU 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W RADOMIU

1.Otwarcie obrad  XXXVI Okręgowego 
Zjazdu 

2.Wybór komisji zjazdowych:

- wybór asesorów zjazdu,

- Komisji Mandatowej,                                                                                                                                 

- Komisji Uchwał i Wniosków. 

3.Wybór Prezydium Zjazdu.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                                          
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku  
/zatwierdzenie sprawozdania/

6.Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2018 – 
31.12.2018 roku /zatwierdzenie sprawozdania/ 

7.Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych                                                               
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku -  
/zatwierdzenie sprawozdania/

8.Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku /
zatwierdzenie sprawozdania/

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, 
bilansu i wyniku finansowego OIPiP za okres 
01.01.2018 – 31.12.2018 roku - /zatwierdzenie 
sprawozdania/

10.Przedstawienie projektu budżetu na rok 
2019 - /zatwierdzenie budżetu na rok 2019 /

11.Zatwierdzenie regulaminu zasad 
gospodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu                                                                             

12.Dyskusja.                                                                                

13.Podjęcie uchwał, stanowisk i apeli.                                                      

14.Zamknięcie obrad XXXVI Zjazdu.

W czasie obrad przewidziana jest przerwa 
kawowa, oraz lunch.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU

w  okresie od 01.01 - 31.12. 2018r

I. Działalność ORPiP
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za okres  od  01.01 – 31.12.2018 
r. przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym  
uczestniczyli jako goście zaproszeni – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Surma, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Mirosław Jaroszek, a od 05.07.2018r Małgorzata Fereniec  oraz Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Bożena Kibler.  

FREKWENCJA UCZESTNICTWA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 2018 r.

Lp Imię nazwisko Funkcja w ORPiP Miejsce pracy        Frekwencja
1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca OIPiP Radom 100%
2. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca SPZZOZ Iłża 100%
3. Barbara Tusińska Sekretarz OIPiP Radom 100%
4. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca R.Sz.S. 83,3%
5. Ewa Banaszek Skarbnik M.Sz.S. sp. z o.o. 83.3%
6. Renata Cwalina Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 83,3%
7. Mariola Łodzińska Członek ORPiP NIPiP 83,3%
8. Iwona Dąbrówka Członek ORPiP SPZOZ Warka 83.3%
9. Grażyna Juśkiewicz Członek ORPiP Emerytka 100%
10. Renata Kowalska Członek ORPiP SPR- Radom 50%
11. Beata Kołsut Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 50%
12. Ewa Kustra Członek ORPiP SPZZOZ Pionki 83.3%
13. Urszula Nowak Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 66.6%
14. Aneta Musiał Członek ORPiP M.Sz.S. Sp.z o.o. 83,3%
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. 86.3%
17. Elżbieta Sikorska Członek ORPiP SPZZOZ Przysucha 100%
18. Agnieszka Starczewska Członek ORPiP SPZZOZ Szydłowiec 83.3%
19. Urszula Sochaj Członek ORPiP SPZZOZ Zwoleń 83.3%
20. Anna Trzaszczka Członek ORPiP R.Sz.S. 83.3%
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21. Diana Wiśniewska-Janas Członek ORPiP OIPiP Radom 100%

Mirosław Jaroszek ORzOZ (01.01. – 05.07.2018) MSzS Radom 50%
Małgorzata Fereniec ORzOZ (05.07. – 31.12.2018) SWPZZPOZ Radom 100%
Mariola Surma Przewodnicząca OKR SWPZZPOZ Radom 100%
Bożena Kibler Przewodnicząca OSPiP SWPZZPOZ Radom 100%

W prezentowanym okresie sprawozdawczym podjęto łącznie  114 uchwał, które zostały przedstawione poniżej :

Rodzaje uchwał Ilość podjętych uchwał Odmowa Uwagi

Organizacyjno – finansowe 33

                                   
Stwierdzenie Prawa Wykonywania zawodu i wpis 
na listę członków

- pielęgniarki                                 13

- położne                                         0   

Wpis na listę członków OIPiP - pielęgniarki                                  6 

- położne                                         4     
Wymiana PWZ 1
Skreślenie z listy członków OIPiP - pielęgniarki                                 15

- położne                                         1  
Wydanie zaświadczenia o posiadanych 
kwalifikacjach - pielęgniarki                                  3 

Wygaśnięcie PWZ powodu zgonu (15 os.)                                                          1

Skreślenie z Rejestru Indywidualnych PP, 
Grupowych Praktyk Pielęgniarskich

                                                        0

                         
Wydanie Duplikatu PWZ pielęgniarki                                     1   

położnej                                           0

Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podypl. i zmiany we wpisie 4

Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podypl.

                                                          0

Skierowanie na przeszkolenie po 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu 1

Wytypowanie członków komisji konkursowych 4
Pomoc koleżeńska  finansowa                                                            5

1          

Świadczenie w związku z emeryturą
                                                          6

Dofinansowanie do kształcenia podyplomowego 5 1
Wytypowanie przedstawicieli OR do komisji 
egzaminacyjnych kursów 

8

Wydanie zaświadczeń po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej

1

Razem 112 2 114
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II. Działalność Prezydium ORPiP

W okresie sprawozdawczym oprócz posiedzeń Rady odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych natomiast frekwencja członków Prezydium ORPiP przedstawiała się następująco:

FREKWENCJA UCZESTNICTWA W POSIEDZENIACH CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W ROKU 2018

L.P Imię nazwisko Funkcja w PORPiP Frekwencja Uwagi
1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca 100% -
2. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca 90,9% -
3. Barbara Tusińska Sekretarz 100% -
4. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca 90,9% -
5. Ewa Banaszek skarbnik 100% -
6. Ewa Kustra Członek 100% -
7. Aneta Musiał Członek 90,9% -
8. Barbara Pietras Członek 100% -
9. Diana Wiśniewska-Janas Członek 100% -

W ciągu roku 2018 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęło 251  uchwał, które zostały 
przedstawione poniżej :

Rodzaje uchwał Ilość podjętych uchwał Odmowa Uwagi 
Organizacyjno – finansowe 25
Stwierdzenie Prawa Wykonywania zawodu i wpis 
na listę członków

pielęgniarki                                   109    

położne                                             7

Wpis na listę członków OIPiP pielęgniarek                                   17

położna                                              3
Wymiana PWZ

pielęgniarka                                      3

Skreślenie z listy członków OIPiP pielęgniarki                                     24

położne                                             4
Wydanie zaświadczenia o posiadanych 
kwalifikacjach

pielęgniarek                                     6

położna                                             0
Wygaśnięcie PWZ

0                   

Skreślenie z Rejestru Indywidualnych 
Praktyk Pielęgniarskich, Grupowych Praktyk 
Pielęgniarskich

pielęgniarki                                      2

Wydanie Duplikatu PWZ pielęgniarki                                      2

położne                                            0
Wpis do Rejestru podmiotów kształcenia 
podypl.i zmian we wpisie                                                           8

Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe                                                           0

Skierowanie na przeszkolenie po 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu                                                           4

Wytypowanie członków komisji konkursowych                                                           1
Pomoc koleżeńska  finansowa                                                           9 1
Świadczenie w związku z emeryturą                                                           8
Dofinansowanie do kształcenia podyplomowego                                                           7 1
Wytypowanie przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kształcenia podyplomowego                                                           9

Wydanie zaświadczeń po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej

                                                          1

Razem 249 2 251
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W trakcie okresu sprawozdawczego- roku 2018,  powołane uchwałą ORPiP Komisje i Zespoły spotykały się z różną 
częstotliwością natomiast ilość spotkań przedstawia się następująco:

L.p Nazwa Komisji Imię i nazwisko przewodniczącej Ilość spotkań
1 Komisja  kształcenia Barbara Tusińska 4
2 Komisja socjalna Elżbieta Raszewska 6
3 Komisja prawa i legislacji Anna Trzaszczka, 

Barbara Pietras

konsultacje w systemie 
teleinformatycznym

4 Komisja etyki, skarg i wniosków Renata Cwalina 3
5 Zespół Opieki Długoterminowej

 - stacjonarnej

- domowej

Henryka Łapczyńska

Iwona Dąbrówka 

2

1
6 Zespół Pielęgniarek Szkolnych Małgorzata Sokulska 3
7 Zespół Pielęgniarek Rodzinnych Małgorzata Konarska 3
8 Zespół Pielęgniarek Psychiatrycznych Mariola Łodzińska 1

oraz konsultacje 
w systemie 

teleinformatycznym
9 Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Maria Chmielnicka 1
10 Zespół Położnych Agnieszka Nocoń 3
11 Zespół Pielęgniarek Ratunkowych Renata Kowalska konsultacje w systemie 

teleinformatycznym
12 Zespół ds. organizacji Grażyna Juśkiewicz 2
13 Zespół ds. współpracy ze związkami zawodowymi Urszula Nowak konsultacje w systemie 

teleinformatycznym
15 Zespół Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Urszula Sochaj konsultacje 

w systemie 
teleinformatycznym

16 Zespół „Jesienne Klimaty”. Hanna Giełżecka 4

III. Działalność Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wypełnia ustawowy obowiązek prowadzenia Centralnego 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych w zakresie czynności i zadań przejętych od administracji państwowej.

Na dzień 31.12.2018 r. w Centralnym Rejestrze OIPiP w Radomiu zarejestrowanych było ogółem: 

Pielęgniarki 4874      
Pielęgniarze 63        
Położne 560  
Razem 5497      

W roku sprawozdawczym w rejestrze podmiotów leczniczych  zarejestrowanych było  Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek 
i Położnych  – 124, w tym Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych – 5.

W 2018 roku członkom samorządu migrującym do pracy do krajów UE  - wydano 9 zaświadczeń potwierdzających posiadane 
kwalifikacje – zgodne z Dyrektywami Europejskimi do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii Europejskiej.
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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 1.01-31.12.2018 r. przedstawiamy wg załączonej poniżej  tabeli

Ilość

uczestników

Nazwa kursu Koszt

81 Kurs dokształcający – Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym 4 860,0 zł
1 Kurs dokształcający – trening dna macicy 300,0 zł

41 Kurs specjalistyczny – Szczepienia ochronne 14 350,0 zł
1 Kurs specjalistyczny – Szczepienia ochronne dla położnych 220,0 zł

10 Kurs specjalistyczny – Resuscytacja krążeniowo oddechowa 3500,0 zł
31 Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 15 500,0 zł
70 Kurs specjalistyczny – Wywiad i badanie fizykalne 35 000,0 zł
1 Kurs specjalistyczny – Edukacja i wsparcie kobiety  

w okresie laktacji
500,0 zł

2 Kurs kwalifikacyjny – Ochrona zdrowia pracujących 2 000,0 zł
2 Kurs kwalifikacyjny – Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2 000,0 zł

28 Kurs kwalifikacyjny – Pielęgniarstwo rodzinne 28 000,0 zł
3 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo epidemiologiczne 3 000,0 zł
1 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo anestezjologiczne 1 000,0 zł
2 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo chirurgiczne 2 000,0 zł
1 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo onkologiczne 500,0 zł
2 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo operacyjne 1 500,0 zł
9 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo psychiatryczne 9 000,0 zł
5 Specjalizacja w dziedzinie – Pielęgniarstwo rodzinne 5 000,0 zł

35 Konferencje, sympozja, warsztaty 11 400,0 zł
326 OGÓŁEM zgodnie z uchwałami 139 630,0zł

1. Koszty dofinansowania szkoleń zgodnie z uchwałami  - 139 630,00zł.                                                                    
2.  Koszt abonamentu WOLTER KLUWER - 3 900,00zł.                                         
3. Koszty organizacji bezpłatnych szkoleń dla członków OIPiP -     47.300 
4. Koszty związane z organizacją kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych  - 54.150                                                           
5. Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka szkoleniowego   -    48 000,00zł 
6. Koszty posiedzeń komisji kształcenia ( koszty podróży, kompensaty dniówki) oraz koszty obsługi wynikające 
z odrębnych przepisów : 22 758,33zł

Razem : 315 738,33

V. Kształcenie podyplomowe zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia   

    Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Lp. Termin Dziedzina kształcenia Ilość osób 
przeszkolonych

1.
 III.2018

Radom
Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 

dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 19

2.
III.2018

Radom
Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 

dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 13

3.
II.2018 – III.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 

Cz. I” dla pielęgniarek i położnych * 30

4.
III.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 

Cz. I” dla pielęgniarek i położnych * 24
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5.
IV.2018

Radom
Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 

dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 17

6.
II.2018 – IV.2018

Kozienice

Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek 

i położnych
15

7.
 IV.2018

Kozienice
Kurs dokształcający: „Cewnikowanie pęcherza moczowego” dla 

pielęgniarek 28

8. XI.2017 – V.2018 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 17

9.
IV.2018 – V.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 20

10.
VI.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja  oddechowo-krążeniowa 

noworodka” dla pielęgniarek i położnych 12

11.
VI.2018 – VII.2018

Iłża
Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 21

12.
VIII.2018 – X.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla 

pielęgniarek i położnych 30

13.
XI.2018

Radom
Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 

dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 32

14.
XI.2018

Radom
Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 17

15.
IX.2018 – XII.2018

Kozienice
Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych ** 12

16.
X.2018 – XII.2018

Kozienice
Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych ** 12

17. VIII.2018 – IV.2019 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania” dla pielęgniarek *** 23

                                                    Łącznie przeszkolono 342

*  szkolenie współorganizowane z ZDZ w Kielcach 

**  szkolenie współorganizowane z ZDZ w Kielcach CKZ w Radomiu

*** szkolenie w trakcie

VI. Szkolenia zorganizowane przez OIPiP dla członków samorządu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych realizując ustawowe zadania w zakresie stałej aktualizacji wiedzy w  2018 roku 
zrealizowała 10 bezpłatnych szkoleń dla członków OIPiP w Radomiu  w poniższym zakresie tematycznym  w których 
uczestniczyło łącznie 643 osób:
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L.P Data szkolenia Temat szkolenia Wykładowca Organizator Ilość uczestników
1. 23.02.2018 Od ODO do RODO mgr Tomasz Paprocki OIPiP  

w Radomiu
131

2. 20.03.2018 Nieletnia matka, 
bezpieczeństwo 
w podróży, pielęgnacja 
i masaż

Przedstawiciel

Present Service

Present Service, 
OIPiP  
w Radomiu

22

3. 27.03.2018 Rozwój niemowlęcia 
w pierwszych mies. życia

Mgr Joanna 
Surowińska,  
Ewa Nowicka

Mead Johnson 
Nutrition, OIPiP 
w Radomiu

20

4. 24.04.2018 Neurorozwojowe 
standardy postępowania 
z  noworodkiem 
i niemowlęciem 
w zakresie pielęgnacji

Przedstawiciel

Pelargos

Pelargos, OIPiP 
w Radomiu

35

5. 12.06.2018 Aspekty prawne 
w praktyce  pielęgniarki 
i położnej.

Mec.  
Wojciech Wojtal

Nestle, OIPiP  
w Radomiu

161

6. 25.09.2018 RODO w dokumentacji 
piel. szkolnej

Mec. 
Wojciech Wojtal

OIPiP  
w Radomiu

51

7. 23.10.2018 Zdarzenia niepożądane 
w pielęgniarstwie 
.i położnictwie prawo 
pracy

Radca prawny Paweł 
Strzelec

NIPiP, Inter Polska 79

8. 6.11.2018 Dla położnych 
i pielęgniarek

Dr n. med.Zdzisław 
Domagała, 
Agata Chodecka, 
Daria Jeżewska

Present Service, 
OIPiP  
w Radomiu

53

9. 15.11.2018 Rodo w placówce 
medycznej

 Przedstawiciel 
Prometriq Akademia 
Zarządzania 

Prometriq 
Akademia 
Zarządzania Sp. 
z o.o oraz  OIPiP  
w Radomiu

36

10. 7.12.2018 Wielochorobowość- 
specyfika opieki nad 
pacjentem geriatrycznym

mgr Lilia Kimber - 
Dziwisz

Pelargos , OIPiP 
w Radomiu

55

                                                                           RAZEM 643

VII. Działalność Komisji Socjalnej
Komisja Socjalna w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 do 31.12.2018 r. pracowała w oparciu o obowiązujący 
regulamin. 

Rozliczenie kosztów Komisji Socjalnej 

Lp. Nazwa świadczenia

Ilość wniosków/osób 
ogółem

Ilość odmów

Kwota przyznanej 
pomocy ogółem

1. Pomoc Koleżeńska 52 2 56 300,00 zł

2. Świadczenie w związku z przejściem na 
emeryturę

123 - 61 500,00 zł

3. Ubezpieczenie OC członków samorządu - - 28 000,00 zł

4. Dopłata do ubezpieczenia OC 

w  zakresie pomocy prawnej

486 - 7 290,00 zł
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Sprawozdanie z działalności 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
w Radomiu 

VII kadencji  za okres od 01.01 
-31.12.2018r

  Okręgowa Komisja 
Rewizyjna w Radomiu 
w okresie sprawozdawczym 
pracowała w oparciu o następujące 
akty prawne:

- Ustawa o samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 01 lipca 
2011 (Dz.U. nr 174 poz.1038 
z późniejszymi zmianami )

- Ustawę o rachunkowości z dnia 29 
września 1994r. (Dz.U. nr 121 poz . 
591 z późniejszymi zmianami )

- Uchwały nr 2 XXXI Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 19.11.2015 roku 

w sprawie regulaminów organów 
Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych.

Okręgowa Komisja Rewizyjna  
w roku 2018 pracowała w składzie:

Mariola Surma – przewodnicząca

Halina Frynas – zastępca 
przewodniczącej

Justyna Gryz – sekretarz

Marzena Nowak – członek

Małgorzata Sławińska – członek

Grażyna Stecko – członek

Realizowała zadania ustawowe 
poprzez:

- kontrolę działalności finansowej 
i gospodarczej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych,

- składała sprawozdanie i plan pracy 
do Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

- współpracowała z Okręgową Radą 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

W okresie sprawozdawczym odbyło 
się 6 spotkań na których podjęto 
11 uchwał. Jedno spotkanie nie 
odbyło się z powodu braku kworum.  
Dnia 28.08.2018r. przewodnicząca 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
przeprowadziła kontrolę Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej w Radomiu. 
Zalecenia pokontrolne przyjęto. 

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych  

              w Radomiu  VII kadencji 
za okres od 01.01 -31.12.2018r

Okręgowy Sąd Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu wybrany 
na zjeździe pielęgniarek i położnych 
VII kadencji w 2015r obraduje 
w składzie: 

- Bożena Kibler- przewodnicząca 

- Małgorzata Kowalczyk i Elżbieta 
Woszczyk- wiceprzewodniczące 

- Ewa Kwaśnik, Renata Kowalska,  
Iwona Marczak, Elżbieta Olczyk 
Katarzyna Podsiadła, Iwona Piskorz 
-członkowie

                                                                                                                                                  
W okresie sprawozdawczym tj od 01 
stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r 
odbyły się cztery planowe posiedzenia 
sądu, podczas  których ustalano 
terminarz posiedzeń roboczych sądu, 
omawiano prewencję wykroczeń 
zawodowych w środowiskach pracy 
sędziów i analizowano akty prawne 
regulujące pracę sądu a także ustalano 
składy sędziowskie na rozprawy. 
Prowadzono także warsztaty 
w formie symulowanych rozpraw- 
według kazusów z wydawaniem 
orzeczeń i uzasadnień wraz z ich 
umocowaniem prawnym.  

W marcu członkowie OSPiP wzięli 
udział w szkoleniu organizowanym 
przez Naczelna Izbę pielęgniarek 
i położnych w Warszawie. 
Członkowie sądu uczestniczyli także 
w szkoleniach i uroczystościach 
organizowanych przez OIPiP 
w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej, aktów prawnych, 
przepisów RODO, oraz uroczystym 
wręczaniu PWZ pielęgniarkom 
i położnym.

W roku 2018 roku do OSPiP wpłynęły 
dwie sprawy. W pierwszej sprawie 
prowadzonej przez prokuraturę od 

2012 roku zastosowano umorzenie 
ze względu między innymi na 
upływ czasu  pomimo postawienia 
pielęgniarce zarzutów. Orzeczenie 
jest prawomocne. Kolejna sprawa 
zakończyła się wydaniem orzeczenia 
w lutym br. Orzeczenie nie jest 
prawomocne. 

W kwestiach merytorycznych 
korzystano z konsultacji prawnych 
z  kancelarią współpracującą 
z OIPiP. Przewodnicząca OSPiP 
Bożena Kibler z głosem doradczym 
uczestniczyła 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. 

 

Sprawozdanie 
Okręgowego Rzecznika                                                   

Odpowiedzialności Zawodowej                                                                                 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Radomiu                                                                                                      
VII kadencji za okres 01.01-

31.12.2018r

 W VII kadencji w 2018r 
funkcję Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
pełnili:

Mirosław Jaroszek - ORzOZ /do 
lipca 2018r/

Małgorzata Fereniec – ORzOZ /od 
lipca 2018r/

Dorota Kowalczyk – z-ca ORzOZ

Edyta Jendrzejczyk – z-ca ORzOZ

Monika Urbańska – z-ca ORzOZ /od 
lipca 2018r/

Renata Rywacka – z-ca ORzOZ

W lipcu 2018r w związku z rezygnacją 
Mirosława Jaroszka pełniącego 
funkcje Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
podczas Zjazdu Nadzwyczajnego 
funkcję tą delegaci powierzyli 
Małgorzacie Fereniec. W wyborach 
uzupełniających Monika Urbańska 
wybrana została na zastępcę ORzOZ.
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Wokół samorządu
W okresie sprawozdawczym 
Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
podejmował czynności przewidziane 
prawem. Z prowadzonych 
postępowań wyjaśniających - 1 
umorzono, wydano - 1 postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego, 2 - postępowania 
wyjaśniające zakończono 
i skierowano wnioski o ukaranie 
do Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu,  -1 
postępowanie zakończono w styczniu 
2019 roku.

Szkolenia z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych odbywały 
się zgodnie z harmonogramem 
w placówkach medycznych 
działających na terenie OIPiP

 we współpracy z Przewodnicząca 
ORPiP.  Łącznie przeszkolono 335 
pielęgniarek i położnych. Okręgowy 
Rzecznik lub jego zastępca 
uczestniczył z głosem doradczym 

w posiedzeniach Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.                              
ORzOZ uczestniczył również 
w  uroczystym wręczaniu PWZ 
pielęgniarkom i położnym.

 Rzecznicy pełnią dyżury 
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek 
miesiąca oraz  drugi i czwarty 
wtorek miesiąca w biurze OIPiP 
w Radomiu w godzinach 15.00-16.00.                    
Informacja o dyżurach zamieszczona 
jest w biuletynie „Wokół czepka”, 
oraz na stronie internetowej  OIPiP 
w Radomiu.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej  

Pielęgniarek  i Położnych 
w Radomiu

     
 Małgorzata Fereniec

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU NA ROK 2019 

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

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1.

2.

Opiniowanie aktów wykonawczych do 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
i ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych 

Przygotowanie się do nowelizacji aktów 
wykonawczych do ustaw, rozporządzeń 
i zarządzeń Prezesa NFZ regulujących 
wykonywanie zawodu pielęgniarki , 
położnej

1. Opracowanie propozycji zmian 
zapisów aktów wykonawczych do 
przedstawionych ustaw.  
2. Współpraca za pośrednictwem 
NRPiP z MZ w zakresie nowelizacji 
projektowanych aktów 
wykonawczych.  
3. Lobbowanie wśród członków 
Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego w zakresie 
przepisów prawnych. 
4. Aktywny udział przedstawicieli 
OIPiP w pracach komisji zdrowia 
sejmu i senatu

Styczeń – 
grudzień 2019

ORPiP

Prezydium ORPiP

KPiL

Komisje i Zespoły 
Problemowe

Biuro OIPiP

II. Działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1.

2.

 

3.

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

Działania  zmierzające do ustawowego 
zapisu dotyczącego minimalnego 
wynagrodzenia dla pielęgniarek /
położnych

Działania  zmierzające do ustawowych 
regulacji dotyczących norm 
zatrudnienia pielęgniarek /położnych

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

2. Analiza wzrostu wynagrodzeń i analiza 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

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

styczeń – 
grudzień  2019

ORPiP

Prezydium ORPiP

Kancelaria Prawna

Biuro OIPiP
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III. Realizacja działalności szkoleniowej Ośrodka Kształcenia OIPiP w Radomiu 

w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1. Opracowanie harmonogramu szkoleń na 
I i II półrocze 2019 r. z uwzględnieniem  
zapotrzebowania na poszczególne formy 
szkoleń.

1. Realizacja programów 
kursów, zgodnych z potrzebami 
środowiska.

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

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

styczeń – 
grudzień  2019

Starszy specjalista ds. 
szkoleń

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisja Kształcenia

2. Ustalanie priorytetów dziedzin  
specjalizacji na rok 2019 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 
2019

ORPiP

Komisja Kształcenia

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. 

1. Monitorowanie jakości 
kształcenia podyplomowego 
w ramach kontroli zgodnie 
z rocznym planem kontroli

2. Analiza zaleceń pokontrolnych.

3. Stała współpraca z CKPPiP 
i NRPiP

styczeń – 
grudzień  
2019

Komisja Kształcenia

ORPiP

 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.

Organizowanie szkoleń w tym 
zakresie. 

Cały rok Prawnicy specjalizujący 
się w przepisach prawa 
medycznego

Państwowa Inspekcja Pracy

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisje i Zespoły problemowe 

Biuro OIPiP
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2. Zdarzenia niepożądane jako element pracy 
pielęgniarki i położnej

Szkolenia i warsztaty w zakresie 
monitorowania i zapobiegania 
tym zdarzeniom

Cały rok ORPiP

Prezydium ORPiP

Biuro OIPiP

Komisja Kształcenia
3. Organizacja szkoleń dla pielęgniarek 

i położnych w oparciu o nowe metody 
leczenia i pielęgnowania

Szkolenia 
i warsztaty 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 wg rocznego 
harmonogramu

Cały rok ORzOZ

Przewodnicząca ORPiP

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,

Konferencje prasowe, 

Styczeń – 
grudzień 2019

Zespół ds Organizacji

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisja Kształcenia, Zespół 
Położnych

Biuro OIPiP
2. Organizacja Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki, Położnej
Ustalenia i decyzje ORPiP Maj 2019 Zespół ds Organizacji

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisja Kształcenia, Zespół 
Położnych

Biuro OIPiP
4. Organizacja wyjazdów, grupowych 

wyjść do teatru, kina dla członków 
samorządu

Wyjazdy, wyjścia grupowe styczeń – 
grudzień 2019

Zespół ds Organizacji

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisja socjalna 

Biuro OIPiP
5.

6

Współpraca z towarzystwami 
naukowymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi i katolickimi

 

Organizacja uroczystego wręczenia 
PWZ

1.Opiniowanie kandydatur 
na konsultantów krajowych 
i wojewódzkich

2. Współpraca z PTP, z :                             
- Katolickim Stowarzyszeniem  
Pielęgniarek i Położnych,                                             
- Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy 
Polskich,                                              - 
Polskim Towarzystwem Stwardnienia 
Rozsianego i innymi towarzystwami,

oraz podejmowanie wspólnych działań 
na rzecz środowiska, 

3. Organizacja uroczystego wręczenia 
PWZ

styczeń – 
grudzień  2019

 

Wrzesień 2019r

ORPiP

Prezydium ORPiP

Komisje i zespoły 
problemowe

Biuro OIPiP

Zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia

Pielęgniarek i Położnych, 
oraz członkowie 
Samorządu

Przewodnicząca ORPiP 

Sekretarz ORPiP,

ORPiP

Prezydium ORPiP
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7. Współpraca z Mazowieckim 
Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego i realizacja 
zadań wynikających  z objęcia 
przewodnictwa w Forum OIPiP 
w Radomiu

1. Wspieranie działań członków 
Forum.

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

3. Organizacja  wspólnej 
konferencji MFSZZP   w zakresie 
samorządności zawodowej.

4. Organizacja Pikniku w Warszawie 

styczeń – 
grudzień  2019

kwiecień 2019r

15 czerwiec 
2019r

Przewodnicząca ORPiP 

Sekretarz ORPiP,

ORPiP 

Prezydium ORPiP

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

Udział w propagowaniu samorządu 
zawodowego i promowaniu zawodu 
pielęgniarki i położnej - pikniki 
i działania na rzecz lokalnych 
społeczności

styczeń – 
grudzień  2019

Przewodnicząca,

ORPiP 

Prezydium ORPiP

Komisje i zespoły 
problemowe

VII.  Realizowanie  zadań ustawowych

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji

Realizatorzy

1. Organizacja Zjazdu Budżetowego Podjęcie uchwał w tej sprawie 29 marca  
2019 r.

ORPiP

Prezydium ORPiP

Przewodnicząca ORPiP

Zespół ds Organizacji

Sekretarz ORPiP
3. Prowadzenie  biblioteki OIPiP Uzupełnianie katalogu książek 

i zamieszczenie na stronie www 
Izby

Cały rok ORPiP

Przewodnicząca ORPiP

Sekretarz ORPiP

Komisja Kształcenia, 
Komisja Socjalna

5. Działalność informacyjno - wydawnicza 1.Aktualizacja strony internetowej 
OIPiP.

2.Wydawanie biuletynu 
informacyjnego „Wokół Czepka”

Cały rok ORPiP

Prezydium ORPiP

Zespół redakcyjny

Zespoły problemowe

Informatyk 
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Zgodnie z prawemWokół samorządu
Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to gwarancja bezpieczeństwa pacjentów

7 lutego 2018 r. na konferencji NORMY 
ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH TO NIE FIKCJA – TO 
KONIECZNOŚĆ, zorganizowanej przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 
oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych, na której obecni 
byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci 
wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje 
dotyczące wprowadzenia norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. Obowiązują one 
od 1 stycznia 2019 r. Zofia Małas, prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zaznaczyła, iż odpowiednia obsada 
pielęgniarska gwarantuje bezpieczeństwo 
pacjentów. Podkreśliła, że normy zatrudnienia 
nie są nowym rozwiązaniem – historia ich 
obowiązywania sięga blisko dwudziestu lat.                                                                                                                     

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Krystyna Ptok  wskazała, iż szpitale powiatowe 
nie powinny mieć problemu z wypełnieniem 
norm, za to największe potrzeby w tym zakresie 
mają szpitale wojewódzkie i instytuty. Są co 
prawda miejsca w kraju, gdzie pielęgniarek jest 
za mało w stosunku do nałożonych wymogów, 
jednak w ostatnich latach sytuacja kadrowa 
się poprawia. Dane pochodzące z Centralnego 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych wskazują, że 
zwiększa się liczba osób otrzymujących prawo 
do wykonywania zawodu.                                                                                                                        

Jak wskazał Andrzej Jacyna, prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia kontrolowany będzie 
sposób wypełniania tych norm przez podmioty 
lecznicze.                                                       Wiceminister 
zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, 
że zjawisko likwidacji łóżek, o których szeroko 
rozpisują się teraz media, jest zjawiskiem 
marginalnych (poniżej 2%),        a wprowadzenie 
wystandaryzowanych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych gwarantuje jakość 
opieki i bezpieczeństwo pacjentów oraz samych 
pielęgniarek.

Rys historyczny norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych

1. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
są w Polsce określane od roku 1987 i zapisane 
w wytycznych MZiOS w sprawie docelowych 
wskaźników zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych.

2. W roku 1999 normy tworzy się 
rozporządzeniem MZ w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 
zdrowotnej. Podstawą wyliczenia liczby 
pielęgniarek i położnych w oddziałach 
– skomplikowany wzór i liczenie czasu 
wykonywanych czynności przez pielęgniarki 
i położne

3. Kolejna zmiana rozporządzenia w roku 
2012 zmieniła sposób obliczania minimalnych 
norm zatrudnienia w oparciu o kategoryzację 
pacjentów. Modyfikacji uległ czasochłonny 
dla pielęgniarek i położnych i nieobiektywny 
sposób liczenia, dający większą swobodę 
w dopasowywaniu liczby pielęgniarek 
i położnych do potrzeb pracodawcy a nie 
pacjentów.

4. 1 stycznia 2019 roku – wprowadzenie 
w rozporządzeniu w/s świadczeń 
gwarantowanych w lecznictwie szpitalnym 
prostego i szybkiego sposobu wyliczenia 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych. Dokument ten wskazuje wymiar 
etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziałach 
oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego 
i położniczego. Normy zatrudnienia na 
oddziałach zachowawczych wynoszą 0,6 na 
łóżko, 0,7 – na oddziałach zabiegowych i 0,8 
na oddziałach pediatrycznych. Sposób ten nie 
angażuje pielęgniarek i położnych w proces 
liczenia, czas, który temu poświęcały, mogą 
teraz wykorzystać na realizację świadczeń na 
rzecz pacjenta.

Przy ustalaniu metody wskaźnikowej 
minimalnych norm zatrudnienia wzięto pod 
uwagę  rekomendacje Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek (ICN), 2006 r. – 
Odpowiednia obsada pielęgniarska ratuje 
życie, metodologię Metody belgijskiej, 
zawodowej i kategoryzacji przy 
uwzględnieniu średniego % wykorzystania 
łóżek.

IV. Zgodnie z prawem
Od 1 stycznia 2019r obowiązuje 
aktualizacja standardu opieki 
okołoporodowej

Od 01.01.2019r. utraciły moc poniższe 
przepisy :

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 września2012r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz 
opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016r. 
poz.1132);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego w łagodzeniu 
bólu porodowego (Dz.U. poz.1997); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, z zakresu 
okołoporodowej opieki położniczo-
ginekologicznej sprawowanej nad 
pacjentką w okresie ciąży, porodu, połogu, 
w przypadkach występowania określonych 
powikłań oraz opieki nad pacjentką 
w sytuacji niepowodzeń położniczych 
(Dz.U. poz. 2007).
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Zmiany w zakresie zadań dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  

I . Ocena jakości udzielanych świadczeń 
w okresie okołoporodowym:

-  ustalenie wskaźników opieki 
okołoporodowej i ich monitorowanie, 
nie rzadziej niż raz w roku, kierując się 
w szczególności ograniczeniem interwencji 
medycznych oraz oceną satysfakcji kobiet 
objętych opieką; sposób realizacji oraz 
dokumentowanie działań powinien określać 
regulamin organizacyjny;

-  systematyczna ocena założeń 
realizowanych zgodnie ze standardem 
pozwoli na wyodrębnienie słabych punktów 
w opiece i zmobilizuje do pracy nad ich 
wyeliminowaniem.

II. Zmiany w zakresie świadczeń 
profilaktycznych i działań 
w zakresie promocji zdrowia oraz badań 
diagnostycznych i konsultacji medycznych 
u kobiet w okresie ciąży:

*  do 10 tygodnia ciąży lub w chwili 
pierwszego zgłoszenia się:

-  badanie grupy krwi i Rh;

-  badanie cytologiczne;

-  badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, 
ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami 
ryzyka GDM;

-  badanie w kierunku toksoplazmozy 
(lgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi 
wyniku   potwierdzającego występowanie 
przeciwciał IgG sprzed ciąży;  
-  badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), 
o ile ciężarna nie chorowała lub nie była 
szczepiona, lub w przypadku braku informacji;

-  oznaczenie TSH;

-  zebranie danych dotyczących zdrowego 
stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym 
spożywania alkoholu i innych używek;

* 11.-14. tydzień ciąży:

- ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji;

* 18.-22. tydzień ciąży:

- badanie ultrasonograficzne zgodnie 
z rekomendacjami PTGiP;

* 21.-26. tydzień ciąży:

- rozpoczęcie edukacji przedporodowej;

* 21.-26. tydzień ciąży:

badanie stężenia glukozy we krwi po 
doustnym podaniu 75g glukozy (w 24.-26. 
tygodniu ciąży), trzypunktowe oznaczenie 
stężenia glukozy: przed podaniem glukozy, 
po 1 i 2 godz. od podania glukozy;

* 33.-37. tydzień ciąży:

- ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji;

* niezwłocznie po 40 tygodniu ciąży:

- przy prawidłowym wyniku KTG i USG 
oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów 
płodu, kolejne badanie za 7 dni, z ponownym 
KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy 
ustalić datę hospitalizacji tak, aby poród 
miał miejsce przed końcem 42 tygodnia 
ciąży. W przypadku odstępstw od umowy- 
indywidualizacja postępowania.

Należy również zwrócić uwagę, że kobieta 
w okresie fizjologicznej ciąży powinna być 
konsultowana nie rzadziej niż co 3-4 tygodnie 
w zależności od zaawansowanej ciąży, 
w uzasadnionych przypadkach częściej.

III. Doprecyzowanie obowiązku 
skierowania ciężarnej do objęcia opieką 
przez położną podstawowej opieki 
zdrowotnej, gdy nie jest ona osobą 
sprawującą opiekę:

* Lekarz sprawujący opiekę nad kobietą 
w ciąży powinien:

- poinformować ciężarną o możliwości 
korzystania z opieki położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej;

- w okresie pomiędzy ukończeniem 21. a 26. 
tygodnia ciąży skierować kobietę do położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej, w celu 
objęcia przez nią edukacja przedporodową 
oraz opieką sprawowaną nad nią i dzieckiem 
w miejscu, w którym będą przebywali po 
porodzie;

- odnotować w dokumentacji medycznej 
ciężarnej fakt skierowania jej do położnej;

* Położna podstawowej opieki zdrowotnej 
powinna:

- potwierdzić objęcie kobiety opieką w czasie 
ciąży i po porodzie, dokonując wpisu do planu 
opieki przedporodowej i karty przebiegu 
ciąży swoich danych lub danych podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
w tym: numer telefonu kontaktowego i faksu 
lub adres poczty elektronicznej.

Standardy postępowania w przypadkach 
choroby nowotworowej u kobiet w ciąży

Sposoby prowadzenia ciąży z równoległym 
leczeniem onkologicznym zostały 
przedstawione w „Standardach postępowania 
w przypadkach choroby nowotworowej 
u kobiety w ciąży”, opracowanych przez 
ekspertów pod przewodnictwem prof. 
Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego 
w dziedzinie perinatologii i prof. Macieja 
Krzakowskiego, konsultanta krajowego 
w dziedzinie onkologii.

Znajomość i stosowanie w praktyce medycznej 
wypracowanych Standardów jest szczególnie 
istotne ze względu na obserwowane 
w ostatnich latach zwiększenie częstotliwości 
występowania nowotworów złośliwych 
w ciąży. Jak wiadomo, zachorowalność na 
nowotwory wzrasta wraz z wiekiem, co mając 

na uwadze coraz późniejszy wiek kobiet 
decydujących się na macierzyństwo, może 
stanowić jedną z głównych przyczyn tego 
zjawiska Najczęściej występujące nowotwory 
u kobiet w ciąży to: rak piersi, rak szyjki 
macicy, chłoniaki i białaczki oraz czerniak. 

Standardy w sposób szczególny zwracają 
uwagę na uśpioną czujność onkologiczną 
w przypadku ciężarnych. Rozpoznanie 
i leczenie nowotworu w ciąży utrudniają 
zarówno zachodzące w czasie ciąży zmiany 
fizjologiczne, jak również szereg dolegliwości 
uznawanych za typowe w tym okresie. 
Z drugiej strony, wykonywane w trakcie 
ciąży badania diagnostyczne i konsultacje 
medyczne sprzyjają wcześniejszemu 
rozpoznaniu niektórych nowotworów. 
W trakcie diagnostyki nowotworu oraz jego 
leczenia należy mieć na uwadze:

• skuteczność leczenia i bezpieczeństwo 
przyszłej matki,

• zabezpieczenie płodu 
i przyszłego noworodka przed niepożądanymi 
działaniami prowadzonego postępowania 
przeciwnowotworowego. 

Rokowanie chorych, u których nowotwór jest 
rozpoznany w okresie ciąży, jest podobne 
jak u kobiet nieciężarnych w przypadku 
identycznego stopnia zaawansowania. 
Odpowiednio dobrana terapia nie stanowi 
ryzyka dla płodu oraz dalszego rozwoju 
dziecka, nie traci również swej skuteczności.

Pogłębiona diagnostyka chorób 
nowotworowych w okresie ciąży i prowadzenie 
leczenia przeciwnowotworowego powinno 
odbywać się w wyspecjalizowanych ośrodkach 
z koniecznością ścisłej współpracy między 
ginekologami-położnikami i neonatologami 
oraz onkologami różnych specjalności.

Znajomość i stosowanie przedmiotowych 
standardów może w wielu przypadkach 
uchronić kobiety w ciąży, u których 
zdiagnozowano chorobę nowotworową przed 
dramatycznym wyborem pomiędzy swoim 
życiem a życiem dziecka. 

Standardy postępowania dostępne są na 
stronie internetowej OIPiP.
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Zgodnie z prawem
KANCELARIA DUDKIEWICZ

Radca Prawny Paweł Dudkiewicz

Opinia prawna dotycząca wymaganych kwalifikacji i statusu prawego osób zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym będącym przedsiębiorcą na stanowiskach, z którymi wiąże się kierowanie lub zarządzanie pracą 

pielęgniarek
1. Cel i przedmiot opinii.

Niniejsza opinia sporządzona jest na zlecenie Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w związku z wątpliwościami odnośnie 
wymaganych kwalifikacji i statusu prawego osób zatrudnionych 
w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą na stanowiskach, 
z którymi wiąże się kierowanie lub zarządzenie pracą pielęgniarek.

2.  Analiza prawna.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, ustawy dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej: „ustawa”). 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
przeprowadza się konkurs m.in. na stanowiska: 
-  naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarki 
-  pielęgniarki oddziałowej.

Oznacza to oczywiście tym samym, Że stanowiska takie winny 
znajdować się w strukturze organizacyjnej tej kategorii podmiotów 
leczniczych i być obsadzone.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy) są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
i jednostki budżetowe, których sposób utworzenia i zasady organizacji 
są regulowane przez ustawę.

Ustawa nie określa zaś sposobu organizacji podmiotów leczniczych 
będących przedsiębiorcami, w tym w szczególności w kontekście 
niniejszej opinii — kwestii stanowisk. z którymi wiąże się kierowanie 
lub zarządzanie pracą pielęgniarek. Trzeba tu zatem przyjąć, 
że ustawodawca pozostawił te kwestie w gestii wyłącznie tych 
podmiotów (wewnątrzorganizacyjnej). W szczególności zatem, ustawa 
nie przewiduje obowiązku tworzenia w tych podmiotach stanowisk 
o określanej nazwie, czy kompetencjach, a także wybierać osoby 
na stanowiska w drodze konkursu, czy zatrudniać je na określonej 
podstawie prawnej.

W praktyce, z uwagi na oczywistą potrzebę, w podmiotach 
leczniczych będących przedsiębiorcami tworzone są stanowiska 
z którymi wiąże się kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek. 
Nazwy i zakresy kompetencji na tych stanowiskach są zróżnicowane.        
Powyższe rozważania nie oznaczają jednak. że w podmiocie leczniczym 
będącym przedsiębiorcą obsadzanie stanowisk, z którymi wiąże się 
kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek jest całkowicie dowolne. 
Analizując tę kwestie trzeba bowiem brać pod uwagę regulacje prawne 
odnoszące się bezpośrednio do pielęgniarek, tj. przepisy zawarte 
w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek 
i położnych (dalej „ustawa o samorządzie”) i ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położne (dalej „ustawa o zawodach”).                                                                                                                      
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o zawodach, za 
wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również :                                                                                                                      
-kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 
- zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach 
administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                W świetle 
powyższego należy przyjąć, że zatrudnienie na stanowiskach, 
z którymi wiąże się kierowanie pracą pielęgniarek lub zarządzanie 
zespołami pielęgniarek lub położnych) uważa się za wykonywanie 
zawodu pielęgniarki. Zgodnie zaś z art. 7 ustawy o zawodach zawód 
pielęgniarki może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania 
zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych oraz osoba, o której mowa w art. 24 i art. 
25 (to ostatnie dot. szczególnych forum wykonywania zawodu przez 
cudzoziemców, nieistotne dla analizowanego problemu). Z tym wiąże 
się, oczywiście, posiadanie określonego wykształcenia pielęgniarskiego.                                                                                                              
Z ustawy o samorządzie wynika natomiast w pierwszym rzędzie, 
że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje 
osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje 

pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony, a przynależność do niego 
jest obowiązkowa (art. 2 ust. 2 i 3). Członkostwo w samorządzie 
nabywa się z dniem wpisania do rejestru pielęgniarek prowadzonego 
przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu 
okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 5 ust. 1 i 2). Warunkiem 
wpisu do rejestru jest posiadanie przyznanego lub stwierdzonego 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (art. 5 ust. 1). 
Z analizy przepisów ustawy o samorządzie i ustawy o zawodach wynika 
zatem, że osoba wykonująca zawód pielęgniarki musi być jednocześnie 
członkiem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a zatem 
posiadać przede wszystkim wykształcenie pielęgniarskie i mieć 
stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
Wymogi te dotyczą również osób na stanowiskach, z którymi wiąże 
się kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek. Osoby takie będą 
bowiem wykonywały czynności z zakresu kierowania i zarządzania 
zespołami pielęgniarek lub położnych, ewentualnie także czynności 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, czyli czynności, które 
z mocy ustawy o zawodach są uważane za „wykonywanie zawodu 
pielęgniarki. Należy w tym kontekście wziąć pod uwagę treść art. 11 
ust. 1 ustawy o zawodach, który stanowi, że pielęgniarka i położna 
wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością 
o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. Dotyczy to zarówno wykonywania zawodu 
poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale także, w co 
najmniej równym stopniu, poprzez kierowanie i zarządzanie pracą 
pielęgniarek. Kwestia ta ma istotne znaczenie także z punktu widzenia 
odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej 
lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, której podlegają 
członkowie samorządu (art. 36 ust. 1 0 samorządzie). Formalne 
członkostwo w samorządzie jest więc niezbędnym warunkiem 
umożliwiającym ocenę wykonywania zawodu pielęgniarki z punktu 
widzenia odpowiedzialności zawodowej. Dotyczy to również osób 
wykonujących zawód poprzez zatrudnienie na stanowiskach, z którymi 
wiąże się kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek. Inaczej 
mówiąc, skoro kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek jest 
uważane za wykonywanie zawodu pielęgniarki, to osoby wykonujące 
takie zadania powinny być członkami samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych, także z uwagi na to, że członkostwo 
w samorządzie jest warunkiem oceny działania tych osób z punktu 
widzenia odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki. Brak zaś 
członkostwa w samorządzie by to uniemożliwiał. Biorąc pod uwagę 
wykładnie systemową analizowanych przepisów, sytuacja taka byłaby 
prawnie nieakceptowalna.

3. Wnioski.

1.  W odróżnieniu do podmiotów leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami, w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami 
nie ma prawnego obowiązku tworzenia określonych stanowisk, 
z którymi wiąże się kierowanie lub zarządzanie pracą pielęgniarek; 
2.  W przypadku utworzenia takiego stanowiska, co jest praktykowane, 
osoba na nim zatrudniona powinna nie tylko posiadać wykształcenie 
pielęgniarskie, ale także być członkiem samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych, czyli posiadać również stwierdzone lub 
przyznane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r.
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Warto wiedzieć

W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA 
KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe 
wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników miało 
możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się 
doświadczeniem i dowiedzenia się, jakie wyzwania stoją przed liderami 
w obliczu budowania systemu wrażliwego na zmiany otoczenia. 

Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, 
o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru 
praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą 
spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz 
kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki 
oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do 
sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki. 

Wykład inauguracyjny „Kompetencje pielęgniarek i położnych – 
uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie 
świadczeń pielęgniarskich – e-narzędzia” wygłosiła Pani dr Greta 
Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek                        i Położnych 
Ministerstwa Zdrowia. W dalszej części konferencji na temat 
„Przywództwa w pielęgniarstwie opartego na kompetencjach” 
mówiła Pani dr hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa. 

W panelu ekspertów „Pielęgniarka jako lider systemu opieki 
zdrowotnej” udział wzięły: 

-  Ewa Majsterek – Departament Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia

-  Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

-  Dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

-  Dr Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów 
Pielęgniarstwa

-  Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM – Prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM

-  Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

-  Dr Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa 
Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi

-  Dr Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale 
Pomorskie 

-  Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 

-  Iwona Ługowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 
w Wejherowie 

„Kompetencje pielęgniarek to odzwierciedlenie potrzeb systemu 
ochrony zdrowia, a konkretnie jego klientów. Odpowiedzią na 
skuteczniejszą jakość opieki jest jakość zarządzania kompetentnymi 
kadrami pielęgniarek, zmotywowanymi do wykonywania swojej pracy 
na 100% możliwości. To dostarczanie opieki, jej realizacja w sposób 
taki, jaki każdy pacjent opiekował się sobą sam, gdyby miał do tego 
zasoby: siłę dla codziennego funkcjonowania, sprawny umysł, sprawne 
ciało i umiejętność samoopieki.” – stwierdziła Dorota Kilańska, 
dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego                              
i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
a jednocześnie moderator konferencji. 

Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych 
z zarządzaniem i edukacją personelu pielęgniarskiego w podmiotach 
leczniczych oraz wykłady z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. 
Dr hab. n. med. Dawid Murawa, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Chirurgicznej oraz Barbara Jobda, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych przybliżyli fakty 
i mity dotyczące leczenia pacjenta onkologicznego, radzenia sobie 
z zastrzeżeniami oraz żywienia pacjenta jako integralnej części leczenia 
onkologicznego. 

W bloku neurologicznym wykład wygłosiła Lilia Kimber-Dziwisz, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzej Opuchlik z Katedry 
i Klinika Neurologii WUM oraz dr n. med. Aleksandra Szulman-Wardal 
z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownik 
Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 
Ciekawe tematy i opisywane przypadki poruszały zagadnienia 
z zakresu zapotrzebowania białkowo-energetycznego pacjenta 
neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji 
w relacjach zawodowych.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN oraz Ilona 
Kawa z Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie szeroko omówili ERAS 
– protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy 
wyników leczenia pacjenta, a dr n. med. Halina Nowakowska z Zakładu 
Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, 
GUM zaprezentowała jak skutecznie edukować personel pielęgniarski.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych. 
Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.   
Partner strategiczny konferencji: Nestle Health Science.

V.  W a r t o  w i e d z i e ć
I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „NOWE 

WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA W 2019”
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Warto wiedzieć
11 lutego Światowym Dniem Chorego

 
11 lutego, pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, po 
raz 27 Obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowił 
13 maja 1992 r. św. Jan Paweł II. Wybrał szczególna datę – to dzień, 
w którym kościół katolicki wspomina Matkę Bożą z Lourdes. Światowy 
Dzień Chorego po raz pierwszy obchodzono właśnie w tym francuskim 
sanktuarium maryjnym. W tym roku jego centralne obchody odbywały 
się w indyjskiej Kalkucie, mieście św. Matki Teresy, założycielki 
zgromadzenia Misjonarek Miłości.

Cele obchodów Światowego Dnia Chorego:

1. uwrażliwienie społeczeństwa i instytucji działających na rzecz 
ochrony zdrowia na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki 
chorym;

2. pomaganie chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie 
ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;

3. włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popieranie coraz bardziej owocnej 
służby wolontariatu;

4. przypominanie o potrzebie duchowej i moralnej formacji 
pracowników służby zdrowia;

5. ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, 
którzy żyją i pracują obok cierpiących.

Za https://kdsz.pl/chorzy/swiatowy-dzien-chorego/

Polska studentka wyróżniona prestiżową Nagrodą 
Pielęgniarską Królowej Sylwii.

                   

Listy od przyjaciela szansą na zwiększenie motywacji 
u osób starszych.
23 grudnia 2018 roku, w dniu 75 urodzin Jej Wysokości Królowej Szwecji 
Sylwii, zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji międzynarodowego 
konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii – Queen Silvia 
Nursing Award. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych już po raz 
trzeci objęła polską edycję konkursu Patronatem Honorowym, a Pani 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych należy do grona Komisji 
Konkursowej Queen Silvia Nursing Award.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione 
przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz 
osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej, którym zależy na 
rozwoju umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenia w opiece nad 
osobami starszymi. 

Zdobywczynią nagrody Queen Silvia Nursing Award 2018 jest Paulina 
Pergoł, studentka I roku studiów magisterskich Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Studentka zaproponowała projekt „Listy od 
przyjaciela”, polegający na systematycznej wymianie korespondencji 
między osobami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej lub 
Domach Spokojnej Starości.

„W procesie leczenia pacjentów geriatrycznych bardzo ważnym 
elementem jest sfera uczuć i zdrowia psychicznego. Dobra kondycja 
psychiczna pozwala osiągać lepsze efekty leczenia chorób osób 
starszych. Niestety osobie starszej często trudno jest znaleźć motywację 
do walki z dolegliwościami, trudno jej dostrzec cel i sens w życiu. Każdy 
dzień wygląda podobnie, dlatego warto zastanowić się, czy możemy 
wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej, bez sięgania po środki 
farmakologiczne. Nie powinno się zwracać uwagi jedynie na fizyczny 
stan zdrowia osób starszych, ale przede wszystkim na psychikę. Osoby 
starsze nie mogą czuć się pozostawione, samotne. Osoba starsza, 
regularnie otrzymująca listy od przyjaciela czułaby, że jest dla kogoś 
ważna, że jest ktoś, kto poświęca jej czas, interesuje się nią.” – mówi 
laureatka.

Po raz pierwszy w historii konkursu, zostały przyznane dwa dodatkowe 
wyróżnienia. Pierwsze z nich przyznała Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych. Wyróżnienie otrzymał Daniel Ślagor, student Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 
który zaproponował stworzenie „Integratora”, czyli portalu łączącego 
seniorów,  potrzebujących wsparcia przy codziennych zadaniach takich, 
jak np. zrobienie zakupów, z osobami, które chciałby wesprzeć osoby 
starsze.

Drugie wyróżnienie przyznał producent materiałów chłonnych – 
Essity. Wyróżniony został pomysł, Anny Kołodziej, absolwentki CM 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w trakcie specjalizacji, mający 
na celu stworzenie przeciwodleżynowych materiałów chłonnych dla 
osób starszych.

Do grona członków Komisji Konkursowej należeli:

• Małgorzata Kiljańska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, 
Dyrektor ds. Procesów Biznesowych w Medicover,

• dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

• Mgr Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

• Dr n med. Ewa Kądalska – Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa 
Geriatrycznego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji,

• Mariusz Saganowski – Ordynator oddziału geriatrycznego w Szpitalu 
Wolskim,

• Marcin Radziwiłł – Prezes Fundacji Medicover,

• Anna Grześkowiak – opiekun medyczny, Brand Manager, Essity,
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Członkowie komisji konkursowej
 

Paulina  Pergoł  - laureatka nagrody

V I .  K o n i e c z n i e  P r z e c z y t a j

Wielkanoc -Świętem Wyzwolenia
`Minął czas Nowego Roku, zimy, 
karnawału i przyszła chwila, kiedy to 
kolejny raz w naszym życiu przeżywamy 
świadomie święty czas Wielkiej Nocy. 
Czas przeżywania największej prawdy 
jaką kiedykolwiek słyszał świat.  Jezus  
żyje, jest Bogiem i dał nam życie wieczne. 
Od tamtego wydarzenia minęło już 
ponad 2000 lat lecz nie straciło ono nic 
na swej wyrazistości i znaczeniu. Świat 
ulegał olbrzymiej ewolucji: społecznej, 
ekonomicznej, naukowej i politycznej. 
Dokonywały się zmiany historyczne; 
wybuchały wojny, powstaniai rewolucje 
ale tamto wydarzenie nie straciło swojej 
aktualności.  Nie ma lepszej syntezy 
życia Jezusa niż to proste stwierdzenie, 
że On rzeczywiście zmartwychwstał. 
Stwierdzenie to, wskazuje na cud i tajemnicę 
zwiastującą życie Jezusa, stanowi kluczowy 
moment Jego powrotu do Ojca. Wprawdzie 
nie wiele możemy powiedzieć o istocie tego 
wydarzenia, ale dla nas najważniejsze jest 
to, że czyni nas jego uczestnikami. Chrystus 
Zmartwychwstał i żyje po prawicy Ojca, 
śmierć nie ma już nad nim mocy. Choć 
opuścił ten świat, żyje jednak dla nas. 
Zmartwychwstanie to nie tylko przeszłość 
ale teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj 
człowiek tak samo potrzebuje Chrystusa 
i to Zmartwychwstałego, który ma nas 
odnawiać, zmieniaći przypominać, że nie 
jest za późno. Cierpliwie wyczekuje aż 
pozwolimy Mu wejść i działać. On bierze 
na siebie to wszystko co nas obciąża. Nasze 

zmartwychwstanie z Chrystusem oznacza 
stały wysiłek pokonywania własnych 
słabości i upodobań, odrzucenia tego co po 
ludzku cenne ze względu na zaangażowanie 
w jedną wypełniającą wszystko miłość 
Chrystusa, żyć trzeba tajemnicą wiary 
i nadziei. Duch wiary w praktyce oznacza 
dostrzeganie Chrystusa w każdym 
człowieku i umiejętność odczytywania 
znaków czasu, potrzeb i wymagań chwili. 
Nadzieję można ocenić jako moc płynącą 
z dokonanego zwycięstwa Chrystusa 
nad śmiercią i grzechem. Wyraża się ona 
w gorliwości podejmowanych wciąż na 
nowo wysiłków, w optymizmie, w ufności 
zwycięstwa dobra nad złem, w wierze 
w to, że każdy człowiek może być dobrym. 
Skoro Chrystus Zmartwychwstał, to znaczy 
, że był kimś wyjątkowym. On obiecał, że 
powstanie z martwych i to zrobił, to oznacza, 
że nie rzuca słów na wiatr. Skoro obiecał, 
że przyjdzie powtórnie sądzić żywych 
i umarłych, to możemy się spodziewać, że to 
nastąpi. Świadectwo o Zmartwychwstaniu 
Jezusa jest dziś źródłem radości i naszym 
świętem wyzwolenia. Święta takie zawsze 
obchodzi się z radością bo zwycięża 
dobro a nie zło, miłość a nie nienawiść. 
Zwycięża życie ! Zmartwychwstanie 
obdarza nas nowym życiem. Każdy 
z nas, który zmartwychwstaje z Chrystusem 
pociąga za sobą cały świat do Boga. 
Jeżeli codziennie będziemy wychodzić 
z niewoli grzechu i różnych uzależnień, 
będziemy wolnymi, odważnymi, otwartymi 

na Boga i wieczność ludźmi. Święta 
Wielkiej Nocy  to wielki triumf życia. 
To spełnienie, że życie jest silniejsze niż 
śmierć. Uczestnictwo w tym święcie ma 
konsekwencje dla naszego teraźniejszego 
i przyszłego życia. Wielkanoc jest wielkim 
Świętem Wyzwolenia. Przechodzimy 
z niewoli grzechu do wolności dzieci 
Bożych, rodzimy się jako nowi wyzwoleni 
ludzie, którzy nie boją się Chrystusa 
otwierają Mu serca i z głęboką wiarą 
głoszą orędzie - Alleluja! Niech te Święta 
staną się prawdziwą okazją do spotkania 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem 
w sakramentach Świętych i w drugim 
człowieku. Niech Chrystus przemienia 
nasze serca w duchu wartości jakie wniósł 
w życie świata Swoim Zmartwychwstaniem. 
Niech świętowanie upływa w zdrowiu, 
pomyślności i wzajemnej życzliwości, 
niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje 
w naszych sercach, w rodzinach, 
w szpitalach i wszędzie gdzie pracujecie 
z ludźmi dla ludzi.

Życzę wielu takich chwil, kiedy 
zmartwychwstają w nas dobre myśli, słowa 
i czyny.

                            mgr Jadwiga Kowalczyk 
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W związku z  informacjami napływającymi z kraju w sprawie braku 
możliwości kontynuacji  szkolenia specjalizacyjnego u organizatora 
kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o. o. we Wrocławiu 
ul. Leszczyńskiego 4  informujemy, że na posiedzeniu Konwentu 
Przewodniczących ORPiP w dniu 16 stycznia 2019 roku zostały 
podjęte decyzje w sprawie ujednolicenia postepowania przez OIPiP 
wobec organizatora i pielęgniarek i położnych, które z przyczyn 
niezależnych od nich nie mogą ukończyć szkolenia specjalizacyjnego.

Ustalono, że zostaną podjęte następujące działania:

1)  OIPiP przekażą w trybie pilnym „KOMUNIKAT SKIEROWANY 
DO PIELĘGNIAREK 1 POŁOŽNYCH”,

2)  Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych przeprowadzą doraźne 
kontrole u organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o. 
o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4 (jeżeli posiada wpis w rejestrze 
prowadzonym przez  Radę),

O wynikach kontroli lub trudnościach związanych z przeprowadzeniem 
kontroli powiadomiona zostanie  NRPiP .

Powyższe informacje pozwolą na dokonanie oceny skali problemu 
i przekazanie nieprawidłowości do Ministra Zdrowia jako organu 
sprawującego nadzór nad kształceniem podyplomowym zgodnie 
z art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki 
położnej ( Dz.U. 2018 roku poz. 123 ze zm.)

Informacja dla osób, które uczestniczą w szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych przez 
Interrete Sp. z o.o. we Wrocławiu

V I I .  O g ł o s z e n i a ,  p o d z i ę k o w a n i a
 

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:

1.Fauzer Annie – zatrudnionej w RSzS

2.Wasil Bożenie – zatrudnionej w SP. z o.o. „ESCULAP”

3.Jaworskiej Grażynie – zatrudnionej w SPZZOZ w Zwoleniu 

4.Borcuch Annie – zatrudnionej  w SPZZOZ  Szpital w Iłży

 
„Upięłaś czepek za młodu, 

Choć wiedziałaś że trud czeka 

Bo tajemnicą Twojego zawodu 

Jest - troska o ciało i  godność człowieka.” 

Podziękowanie dla Drogiej Koleżanki Anny Jurek 

W związku z przejściem na emeryturę serdecznie dziękujemy za profesjonalną, pełną zaangażowania, długoletnią pracę 
zawodową, fachowość i poświęcenie oraz ciepło które dawałaś pacjentom i współpracownikom. Jednocześnie życzymy dużo 
zdrowia, dalszej pogody ducha oraz realizacji planów odłożonych na „później”. 

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej MSzS.
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aPani Irenie Urbańczyk
pielęgniarce i członkowi Zarządu Grupowej Praktyki Pielęgniarek  i Położnych

,,ESCULAP’’ Sp.  z O. O. 
za wszystkie dni, które przeżyliśmy we wspólnej pracy w związku z przejściem na emeryturę pragniemy 

złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowania długoletnią pracę zawodową, 
sumienność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków. 

W ciągu tych wszystkich lat byłaś dla nas najlepszym przyjacielem, na którym zawsze można było polegać, 
który zawsze służył pomocą i wsparciem. Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować składając najlepsze 

życzenia na dalsze lata, pogody ducha oraz wiary w realizację marzeń.
Z poważaniem

Zarząd z koleżankami
GPPiP ,, ESCULAP’’

 
Uprzejmie informuję, że uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i Dnia Położnej 
odbędą się w dniu 17 maja 2019r tradycyjnie w Teatrze Powszechnym

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu .
Szczegółowe informacje i zaproszenie zamieszczone będą na stronie internetowej ;  

www.orpip.radom.pl.
Małgorzata Sokulska

Przewodnicząca ORPiP

 
W związku z tym, że rok 2019 jest rokiem wyborczym informujemy, że 

listy wyborców sporządzane będą tylko na podstawie danych zawartych 
w centralnym rejestrze pielęgniarek i położnych.

Prosimy więc o pilne uzupełnienie wszystkich danych zgodnie z art.11 
ust.2 pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011.174.
poz.1038 z póź. zm.), oraz art.46  ustawy o zawodzie pielęgniarki/położnej 

-Dz.U.2011.174.poz.1038 z póź. zm.  

Uwaga!
Uległy zmianie wnioski /załączniki/komisji kształcenia oraz komisji socjalnej. Prosimy o 

pobieranie tylko aktualnych załączników, które  zamieszczone są na stronie internetowej, 
lub dostępne w biurze OIPiP w Radomiu. Komisje będą przyjmować i rozpatrywać tylko 

obowiązujące wnioski.



26 www.orpip.radom.pl

Ogłoszenia, podziękowania
KONKURS

Komisja Kształcenia wraz z  
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych 

w Radomiu

ogłasza

Konkurs o przyznanie „Kryształowego Czepka”

pod hasłem:

Pielęgniarka/Położna 
jako osobowość twórcza 

 
Regulamin konkursu „ Kryształowy Czepek” 2019 

 
§ 1

1. Konkurs o przyznanie nagrody „Kryształowy Czepek” 
organizowany jest przez Komisję Kształcenia oraz 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych 
kandydatur osób, które będą miały przyznaną indywidualną 
nagrodę zgodnie z  kryteriami regulaminu.

§ 2
Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa 

zasady i warunki organizacji Konkursu, tryb powołania 
i pracy Komisji Konkursowej oraz zasady wyłonienia 
wyróżnionych osób.

§ 3
1. Organizatorem Konkursu jest Komisja Kształcenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
(dalej:„Organizator”).

2. Siedziba Organizatora: ul. Paderewskiego 15, 26-600 
Radom, tel. 48 360 69 60, e-mail - orpip@orpip.radom.pl

§ 4
1. Konkurs ogłaszany jest przez Organizatora, który 

sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych 

członków samorządu pielęgniarek i położnych 
zrzeszonych w OIPiP w Radomiu .

§ 5
Kandydatki/ów należy zgłaszać w/g wymienionych niżej 
kryteriów:

     1. Etyczna postawa:

   a) wobec  pacjentów – udzielanie wszystkim 
pacjentom opieki zgodnie z obowiązującymi  
standardami, okazywanie życzliwości, cierpliwości, 
budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, 
respektowanie prawa pacjentado intymności 
i godności osobistej podczas udzielania świadczeń 
medycznych, zachowanie tajemnicy zawodowej.
   b) wobec współpracowników – przekazywanie 
wiedzy i umiejętnościzawodowych  młodszym 
Koleżankom i Kolegom, kształtowanie 
poczuciaodpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
uczciwości, rzetelności,  pracowitości i dokładności. 
Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez 
pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie 
odpowiedzialności za podwładnych i ich rozwój 
zawodowy i naukowy.
   c) wobec  samorządu – solidarne wspieranie 
działalności  samorządu, dbałość o prestiż zawodu 

i podnoszenie jego znaczenia w społeczeństwie, 
brak działań, które mogłyby spowodować złą opinię 
o zawodzie, lojalność, solidarność zawodowa
Mile widziana współpraca z Samorządem.

 2.  Zaangażowanie w pracy wyróżniające się na tle lo-
kalnego środowiska.

3.  Nienaganna opinia.
4.  Wysoka kultura osobista.

§ 6

1. Karty zgłoszeń stanowiące załącznik  nr  1 oraz 
załącznik  nr  2 do Regulaminu należy przesłać 
na adres Organizatora pocztą, w formie listu 
poleconego lub składać za pokwitowaniem 
w siedzibie Organizatora.

2. Karty zgłoszeń należy składać do 15.04.2019 roku. 
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, decyduje 
data stempla pocztowego.

3. Zgłoszenia mogą dokonać członkowie samorządu - 
grupa co najmniej 10 osób,  zgodnie z wymogami § 5. 

4. Karty zgłoszeń złożone po terminie nie 
będą zakwalifikowane do Konkursu. 
           

§ 7
 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana ze składu 

członków Komisji Kształcenia i przedstawicieli 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Radomiu.

2. Komisja Konkursowa wybierze spośród siebie 
Przewodniczącego, który będzie kierował pracą 
Komisji.

§ 8
1.    Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych 

kandydatów  według  kryteriów zawartych w § 5 
i wyłoni do 5 laureatów.

§ 9
1. Interpretacja postanowień Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatora, tóry zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian i uzupełnień 
w Regulaminie.

2.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem decyzjepodejmuje 
Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania 
danych osobowych zwycięzców konkursu 
i zamieszczanie w biuletynie informacyjnym „Wokół 
czepka” oraz na stronie www, w prasie lokalnej, 
mediach oraz w innych wydawnictwach.

§ 10
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na łamach 

biuletynu informacyjnego „Wokół czepka” oraz 
stronie internetowej Organizatora: www.orpip.
radom.pl a także w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr 
tel. 48 360 69 60 lub wysyłając pytania na adres e-mail: 
orpip@orpip.radom.pl
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Załącznik  nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie kandydata do konkursu

„KRYSZTAŁOWY CZEPEK”

Imię i Nazwisko………………………………………………………….............................................................................

Adres ...................................................................................................................................................................................

Nr telefonu.............................................adres e-mail.............................................................................................................

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z konkursu „Kryształowy czepek” zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2002 r, Nr 101 poz. 926 z późn zm.)

 
....................................................                               ............................................... 
Miejscowość, data                                                                      Podpis

 
Załącznik  nr 2 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA 
NA KONKURS

„KRYSZTAŁOWY CZEPEK”

Imię i Nazwisko…………………………………………………………...............................................................................

Adres .........................................................................................................................................................................................

Staż pracy..................................................................................................................................................................................

Numer Prawa wykonywania Zawodu........................................................................................................................................

Miejsce pracy.............................................................................................................................................................................

Nr telefonu.............................................adres e-mail...............................................................................................................

Uzasadnienie wg. kryteriów wraz z dokumentacją zgodnie z § 5

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Podpisy z numerem PWZ osób zgłaszających w załączeniu / co najmniej 10 osób/
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OŚRODEK SZKOLENIA OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH
OFERTA  SZKOLEŃ  W  ZAKRESIE  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO  PIELĘGNIAREK   I  POŁOŻNYCH  W  I-II  KWARTALE  2019  ROKU

Lp. Dziedzina/zakres kształcenia Planowany termin rozpo-
częcia - *

KURSY SPECJALISTYCZNE

1.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Kurs dla pielęgniarek i położnych

18.01.2019

26.04.2019

2.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka

Kurs dla pielęgniarek i położnych
08.03.2019

3.
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs dla pielęgniarek i położnych

12.01.2019

18.05.2019

4. Szczepienia ochronne – Kurs dla pielęgniarek 22.03.2019

5. Szczepienia ochronne – Kurs dla położnych 10.05.2019

6. Leczenie ran – Kurs dla pielęgniarek 05.04.2019

7.
Wywiad i badania fizykalne

Kurs dla pielęgniarek i położnych
23.03.2019

8. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – Kurs dla 
pielęgniarek i położnych 19.04.2019

9. Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji – Kurs dla położnych 15.03.2019

KURSY  KWALIFIKACYJNE

10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek maj 2019

11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek marzec 2019

12. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla pielęgniarek kwiecień 2019

13. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                 Kurs dla pielęgniarek czerwiec 2019

14. Ochrona zdrowia pracujących – Kurs dla pielęgniarek marzec 2019

15. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla położnych marzec 2019

SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNE

16. Pielęgniarstwo chirurgiczne – dla pielęgniarek maj 2019

17. Pielęgniarstwo geriatryczne – dla pielęgniarek maj 2019

18. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – dla pielęgniarek maj 2019

19. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – dla pielęgniarek kwiecień 2019

20. Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek kwiecień 2019

21. Ochrona zdrowia pracujących – dla pielęgniarek czerwiec 2019

22. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – dla położnych kwiecień 2019

∗  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
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH W RADOMIU

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
Pragniemy poinformować, iż z inicjatywy pielęgniarek 
i położnych a pod przewodnictwem Duszpasterza Służby 
Zdrowia X Konrada Wójcika podjęło swą działalność Katolickie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich w Radomiu. 
Skupia ono w swych szeregach osoby wierzące, które chcą poprzez 
pogłębienie swej duchowości pragną spełniać swe powołanie 
i oddanie drugiemu człowiekowi w duchu miłości chrześcijańskiej 
oraz godnie reprezentować zawody pielęgniarki i położnej.                                  
Prezesem stowarzyszenia jest położna Halina Boniecka. 
W każdą II-gą niedzielę miesiąca o godzinie 15.00 
odprawiana jest msza święta w intencji Służby Zdrowia 
w kościele Matki Bożej Miłosierdzia na Jeżowej Woli w Radomiu. 
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu w środowisku 
oraz zachęcamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia wszystkie 
koleżanki i kolegów, którzy poprzez pracę nad własną duchowością 

i intelektualnością odnajdują w pielęgnowaniu dobro pochodzące 
od Boga. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie podpisanej 
deklaracji na ręce pani Prezes. 

Z kalendarium planowanego na 2019 rok:

- 6 IV 2019r - Wielkopostne Dni Skupienia z nauką x Marka 
Dziewieckiego w Centrum Arka ul.Kelles-Krauza                                                                                                                          

- 29 IV 2019r – w sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Skarżysku-Kam msza św w rocznicę wyniesienia na ołtarze 
pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej

-  12  V  2019r – msza św na Jeżowej Woli z okazji Dnia Pielęgniarki 
i  Położnej

- 25 - 26 V 2019r pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę.                  

                             Halina Boniecka
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Mazurek z marcepanem i białą czekoladą

oraz z dżemem brzoskwiniowym
Składniki:

    KRUCHE CIASTO

    17 dag mąki pszennej

    8 dag mąki ziemniaczanej

    5 dag cukru

    15 dag zimnego masła

    1 jajko    

    DO PRZEŁOŻENIA

    2 łyżki dżemu brzoskwiniowego

    15 dag marcepanu

    POLEWA

    50 ml śmietany kremówki 30%

    5 dag białej czekolady

    DEKORACJA

    całe migdały oraz płatki z migdałów

Kruche ciasto:

Do miski przesiać przez sito mąkę pszenną. Dodać mąkę ziemniaczaną, 
cukier i pokrojone na kawałeczki zimne masło. Rozetrzeć palcami masło 
z mąką, aż powstanie drobna kruszonka. Następnie dodać jajko i zagnieść 
ciasto. Uformować kulę, zawinąć w folię i wstawić do lodówki na 1 godzinę.

Potem ciasto włożyć pomiędzy złożony na pół arkusz papieru do pieczenia 
i rozwałkować na placek wielkości trochę większej niż foremka, przełożyć 
razem z papierem do prostokątnej foremki 21x25 cm. Przyciąć do 
rozmiarów foremki, z resztek ciasta uformować ozdobne skręcone wałeczki 
i zrobić brzeg. Spód ciasta ponakłuwać widelcem. Wstawić ponownie do 

lodówki na 30 minut.

Piekarnik nagrzać do 200 stopni C, wstawić foremkę z ciastem i piec przez 
25 minut na jasno-złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i wystudzić w foremce. 
Po wystudzeniu ciasto bardzo ostrożnie przenieść na deskę, ponieważ jest 
bardzo delikatne i łatwo się kruszy.

Dekoracja:

Dżem brzoskwiniowy dokładnie wymieszać, a jeśli jest z kawałkami 
brzoskwiń to zmiksować blenderem na gładki krem. Marcepan 
rozwałkować na wielkość foremki.

Kruchy spód posmarować dżemem, na dżem wyłożyć marcepan. Na 
marcepan posmarować polewę z białej czekolady i udekorować całymi 
migdałami (wcześniej obranymi ze skórki) oraz płatkami z migdałów. 
Po zastygnięciu polewy można już kroić mazurka. Nie wymaga 
przechowywania w lodówce.

Smacznego!

Polewa:

Czekoladę zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych oczkach lub posiekać 
nożem.

 Śmietanę kremówkę przelać do małego rondelka, podgrzać do momentu 
wrzenia, zdjąć z palnika. Natychmiast dodać startą czekoladę, odstawić na 
ok. 2 minuty, po tym czasie wymieszać do powstania gładkiej polewy (jeśli 
są widoczne drobne kawałki czekolady to można zmiksować blenderem).

Wielkanocny mazurek chałwowy z orzechami i czekoladą
Składniki:

KRUCHE CIASTO

    17 dag mąki pszennej

    8 dag mąki ziemniaczanej

    5 dag cukru

    15 dag zimnego masła

    1 jajko

MASA CHAŁWOWA

    20 dag chałwy waniliowej

    10 dag orzechów włoskich

    1/2 szklanki śmietany kremówki 36% (gęstej)

    3 łyżki cukru pudru

DEKORACJA

    5 dag gorzkiej czekolady

    orzechy włoskie (niekoniecznie)

Kruche ciasto:

Do miski przesiać przez sito mąkę pszenną. Dodać mąkę ziemniaczaną, 
cukier i pokrojone na kawałeczki zimne masło. Rozetrzeć palcami masło 
z mąką, aż powstanie drobna kruszonka. Następnie dodać jajko i zagnieść 
ciasto. Uformować kulę, zawinąć w folię i wstawić do lodówki na 1 godzinę.

Potem ciasto włożyć pomiędzy złożony na pół arkusz papieru do pieczenia 
i rozwałkować na placek wielkości troszkę większej niż foremka, przełożyć 
razem z papierem do prostokątnej foremki 21x25 cm. Brakujące miejsca 
wylepić palacmi, wylepić też boki na ok. 1 cm wysokości. Spód ciasta 
ponakłuwać widelcem (boki też ponakłuwałam, dla ozdoby, ale nie jest to 
konieczne). Wstawić ponownie do lodówki na 30 minut.

 Piekarnik nagrzać do 200 stopni C, wstawić foremkę z ciastem i piec przez 
25 - 28 minut na jasno-złoty kolor (piekłam 28 minut). Wyjąć z piekarnika 
i wystudzić w foremce. Po wystudzeniu ciasto bardzo ostrożnie przenieść 
na deskę, ponieważ jest bardzo delikatne i łatwo się kruszy.

Masa chałwowa:

Orzechy włoskie zmielić blenderem (można też drobno pokruszyć, np. 
wałkiem do ciasta). Dodać chałwę, śmietanę kremówkę i cukier. Całość 
zmiksować mikserem na najwyższych obrotach na gładką masę. Następnie 
masę przełożyć do garnka i zagotować. Gotować na średnim ogniu przez 3 
minuty, od czasu do czasu mieszając.

Dekoracja:

Kruchy spód posmarować gorącą masą chałwową, wyrównać powierzchnię. 
Poczekać do lekkiego zastygnięcia. Wierzch udekorować fantazyjnie 
rozpuszczoną gorzką czekoladą. Można też posypać posiekanymi na 
kawałeczki orzechami włoskimi. Po zastygnięciu masy i czekolady można 
już kroić mazurka. Nie wymaga przechowywania w lodówce.

 Smacznego! 
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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

KONTO: SGB-Bank S. A.
83 1610 1322 2109 0410 2535 0001

Składki na ubezpieczenie grupowe w INTER Polska proszę 
wpłacać na rachunek:

56 1610 1322 2109 0410 2535 0002 SGB-Bank S.A.

GODZINY PRACY BIURA OIPiP *

PONIEDZIAŁEK  7:30 - 17:00

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

Lp. Planowany termin Godzina

1. 15 marca  (piątek) 13.00

2. 27 września   (piątek) 13.00

3. 11 grudnia   (środa) 14.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
PEŁNOMOCNIKÓW ORPIP NA ROK 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PIELĘGNIAREK 
NACZELNYCH I DYREKTORÓW 
DS. PIELĘGNIARSTWA NA ROK 2019

Lp. Planowany termin Godzina

1. 15 marca   (piątek) 13.00

2. 27 września    (piątek) 13.00

3. 11 grudnia   (środa) 14.00

Posiedzenia pielęgniarek i dyrektorów ds. pielęgniarstwa lub pełnomocników ORPiP mogą ulec zmianie.
O wszelich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.orpip.radom.pl

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2019  do  31.08.2019 r.

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2019  do  31.08.2019 r.
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