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4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

9 - -

10 - -

11 - -

12 - -
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DZIAŁY TEMATYCZNE:
Na marginesie

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

Szanowne koleżanki i koledzy!
Rozpoczął  się nowy rok, który będzie kontynuacją rozpoczętych dzia-
łań jak również rozpoczęciem nowych wyzwań. Bezwzględnie musimy 
pamiętać o tym, że korporacja zawodowa jest silna działalnością jej 
członków, której nie może zabraknąć determinacji w działaniach, aby 
osiągnąć wytyczone cele. Przed nami wybory do władz samorządo-
wych na VIII kadencję.
W Radomiu odbędą się 20 marca 2020r. Obrady są przewidziane na 1 
dzień, tak więc delegaci muszą zarezerwować czas nawet do późnych 
godzin popołudniowych. Ci, którzy zdecydują się kandydować do or-
ganów izby również muszą się liczyć z tym, że spotkania i posiedzenia 
mogą się odbywać w godzinach popołudniowych. Było to zgłaszane 
przez członków ustępującej  ORPiP. Musimy również zastanowić się 
nad priorytetami zadań dla samorządu w VIII kadencji. Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwróciła się za pośred-
nictwem izb okręgowych do środowiska o wskazywanie zadań, któ-
re powinny być realizowane. Zaczęły wpływać propozycje tylko bez 
wskazania sposobów ich realizacji. Bo jak można zająć się promo-
cją zawodów bez zaangażowania członków izby. Co roku nasza izba 
promuje zawody poprzez wyjście do społeczeństwa podczas pikników. 
Zaangażowanych w te działania jest dosłownie kilkanaście osób /do 
15/ co roku tych samych, gdyż reszta koleżanek nie ma czasu. Zorga-
nizowane jest uroczyste wręczenie PWZ i dzieje się tak (informacje 
przekazywane przez pielęgniarki), że pielęgniarki/położne nie mogą 
w tym dniu osobiście odebrać dokumentu, gdyż mają wstawione dyżu-
ry. Jak organizować jednodniowe szkolenia na terenie macierzystych 
zakładów pracy jak na organizowane przez izbę duże konferencje jest 
problem z uczestnictwem kilku osób z placówki. Czy w macierzystym 
zakładzie pracodawca zwolni pielęgniarki/położne (co najmniej 30-
40 ze względu na koszty szkoleń) do jednodniowego udziału w takim 
szkoleniu. Na rozwiązywaniu problemów powinno zależeć również 
pracodawcom i pielęgniarskiej kadrze kierowniczej na wybór, któ-
rych samorząd nie ma wpływu.
Coraz więcej jest skarg na złą organizację pracy, na mobbing i dys-
kryminację w pracy, na brak dobrej woli i brak solidarności zawo-
dowej. Trzeba jednak głęboko zastanowić się nad tym, kto jest za to 
odpowiedzialny.  Zostawiam to pytanie bez odpowiedzi prowokując 
do chwili refleksji.

Ja bardzo serdecznie chcę podziękować za współpracę i  pracę spo-
łeczną, zaangażowanie, za poświęcenie własnego jak bardzo cennego 
dziś czasu wszystkim: członkom organów, komisji, zespołów, a także 
kadrze kierowniczej, tej która współpracuje z OIPiP, dla której dobro 
pielęgniarek/położnych, ich warunki pracy, atmosfera w placówkach  
są bardzo ważne i osobiście utożsamiają się ze środowiskiem zawo-
dowym i samorządem. Współpraca z nimi była wielką przyjemnością.
Mimo jednak trudności nie będziemy ustawać w działaniach zarów-
no promocji naszych zawodów jak dbaniu o wynagrodzenia, chociaż 
inicjatywa w tym zakresie należy głównie do pracodawcy, a także 
o poprawę warunków pracy, kształcenie, ochronę prawną i poprawę 
zdrowia naszych członków.

Małgosia
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Aktualności        Wokół samorządu 
II. Aktualności
07.01.2020r. – odbyło się spotkanie Zespołu 
„Jesiennych Klimatów” pod przewodnictwem 
pani Hanny Giełżeckiej

13.01.2020r. – odbyło się zebranie wyborcze 
w siedzibie OIPiP dla Rejonu Wyborczego 
nr 21, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i  sekretarz Barbara 
Tusińska

14.01.2020r. – rodbyło się zebranie wyborcze 
w siedzibie OIPiP dla Rejonu Wyborczego 
nr 22, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

15.01.2020r. – odbyło się zebranie wyborcze 
w siedzibie OIPiP dla Rejonu Wyborczego 
nr 23, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

16.01.2020r. – odbyło się zebranie wyborcze 
w siedzibie OIPiP dla Rejonu Wyborczego 
nr 24, które przeprowadziły przewodnicząca 
Małgorzata Sokulska i sekretarz Barbara 
Tusińska

24.01.2020r. – odbyło się posiedzenie 
ORPiP oraz spotkanie z organami ORPiP 
pod przewodnictwem przewodniczącej 
Małgorzaty Sokulskiej

27.01.2020r. – w hotelu AVIATOR odbyła 
się konferencja organizowana przez OIPiP 
w Radomiu nt.: „Zdarzenia niepożądane 
w praktyce pielęgniarki i położnej”

30.01.2020r. – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska spotkała się z przedstawicielami 
organizacji związkowej OZZPiP w SPZZOZ 
w Kozienicach

31.01.2020r. – odbył się egzamin kończący 
przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach. 
Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej jest 
mgr Henryka Klamut

03.02.2020r. – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w spotkaniu 
Starosty Kozienickiego z Pielęgniarkami 
zatrudnionymi w SPZZOZ w Kozienicach

04.02.2020r. – odbyło się spotkanie Zespołu 
„Jesiennych Klimatów” pod przewodnictwem 
pani Hanny Giełżeckiej

20.02.2020r. – odbyło się posiedzenie komisji 
Kształcenia pod przewodnictwem sekretarz 
Barbary Tusińskiej

21.02.2020r. – odbyło się spotkanie Zespołu 
Pielęgniarek Epidemiologicznych pod 
przewodnictwem mgr Marii Chmielnickiej

25.02.2020r. – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska spotkała się z Pielęgniarkami DPS 
w Wierzbicy

27.02.2020r. – przewodnicząca Małgorzata 
Sokulska wzięła udział w spotkaniu ze 
Starostą Grójeckim

III. Wokół samorządu
Z prac  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:

W dniu 13 grudnia 2019 odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych, na którym podjęto następujące 
uchwały:

Uchwały nr 509-510/VII/2019 – w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
w Radomiu

Uchwała nr 511/VII/2019 – w/s 
wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 512-513/VII/2019 – w/s 
wydania duplikatu zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 514-520/VII/2019 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 521/VII/2019 – w/s 
wydania zaświadczenia o posiadanych kwali-
fikacjach

Uchwała nr 522/VII/2019 – w/s 
wygaśnięcia PWZ pielęgniarki/położnej z po-
wodu śmierci

Uchwała nr 523/VII/2019 – w/s 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
dla członków samorządu

Uchwała nr 524/VII/2019 – w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi koleżan-
kom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 525/VII/2019 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia pody-
plomowego

Uchwała nr 526-527/VII/2019 – w/s 
odmowy dofinansowania kształcenia pody-
plomowego

Uchwała nr 528VII/2019 – w/s 
skierowania na przeszkolenie  pielęgniarki, 
która nie wykonuje zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 
lat

Uchwała nr 529/VII/2019 – w/s 
aneksu do umowy zatrudnienia Przewodni-
czącej ORPiP

Uchwała nr 530/VII/2019 – w/s 
aneksu do umowy zatrudnienia Sekretarza 
ORPiP

 
Uchwała nr 531/VII/2019 – w/s 
prenumeraty magazynu „Pielęgniarki i Położ-
nej”

Uchwała nr 532/VII/2019 – w/s 
powołania komisji kwalifikacyjnej na turnusy 
rehabilitacyjno-lecznicze i zatwierdzenie re-
gulaminu komisji

Uchwała nr 533/VII/2019 – w/s 
zmiany regulaminu dofinansowania kształce-
nia podyplomowego członków OIPiP w Ra-
domiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu regu-
laminu

Uchwała nr 534/VII/2019 – w/s 
wypłaty ryczałtu za poniesione koszty dla 
ORzOZ i jego zastępców

Uchwała nr 535/VII/2019 – w/s 
zorganizowania i sfinansowania posiedzenia 
ORPiP oraz spotkania organów ORPiP

Uchwała nr 536/VII/2019 – w/s 
aneksu do uchwały ORPiP w/s kompleksowej 
obsługi informatycznej

Uchwała nr 537 – 540/VII/2019 – w/s 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych kursów specjalistycznych organizo-
wanych przez: IP MC Przemysław Warnke

 
W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyło się posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następują-
ce uchwały:

Uchwały nr 541-543/VII/2020 – w/s 
stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
w Radomiu

Uchwała nr 544-546/VII/2020 – w/s 
wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 547/VII/2020 – w/s 
wydania duplikatu zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 548-549/VII/2020 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 550/VII/2020 – w/s 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
dla członków samorządu

Uchwała nr 551/VII/2020 – w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi koleżan-
kom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 552/VII/2020 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia pody-
plomowego

Uchwała nr 553/VII/2020 – w/s 
skierowania na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarza dłuż-
szym niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat

Uchwała nr 554/VII/2020 – w/s 
zasad i wysokości wynagrodzenia osób peł-
niących funkcje ORzOZ i jego zastępców, 
przewodniczącego OSPiP, przewodniczącego 
komisji rewizyjnej ORPiP 

Uchwała nr 555/VII/2020 – w/s 
powołania komisji lekarskiej
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Wokół samorządu

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 14 marca 2020r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU
ZWOŁUJE

XXXVII OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH W RADOMIU
który odbędzie się w dniu 20 marca 2020r. od godz. 8:00

w sali  konferencyjnej hotelu  Aviator
ul.  Malczewskiego 18, w Radomiu

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA

 
Uchwała nr 556/VII/2020 – w/s 
wypłaty ryczałtu za poniesione koszty w za-
kresie wykonywania czynności dla członków 
OSPiP w Radomiu

Uchwała nr 557/VII/2020 – w/s 
wypłaty ryczałtu za poniesione koszty w zakre-
sie wykonywania czynności dla ORzOZ i jego 
zastępców

Uchwała nr 558/VII/2020 – w/s 
dofinansowania pikniku MFSZZP organizo-
wanego przez Izbę Architektów

Uchwała nr 559/VII/2020 – w/s 
wytypowania przedstawiciela ORPiP do komi-
sji konkursowej

Uchwała nr 560/VII/2020 – w/s 
zorganizowania i sfinansowania kosztów uro-
czystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej

Uchwała nr 561/VII/2020 – w/s 
przyjęcia harmonogramu posiedzeń Prezy-
dium ORPiP

Z prac  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:

W dniu 14 lutego 2020 r. odbyło się 
posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto 
następujące uchwały:

Uchwały nr 809/VII/2020 – w/s 
wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 810-811VII/2020 – w/s 
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 812/VII/2020 – w/s 
przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
dla członków samorządu

Uchwała nr 813/VII/2020 – w/s 
przyznania jednorazowej zapomogi 
koleżankom odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 814/VII/2020 – w/s 
przyznania dofinansowania kształcenia 
podyplomowego

Uchwała nr 815-816/VII/2019 – w/s 
skierowania na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
dłuższym niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat

Uchwała nr 817/VII/2019 – w/s 
upoważnienia do zawierania umowy z MZ 
i rozliczenia środków finansowych na pokrycie 
czynności przejętych od administracji 
państwowej przez samorząd pielęgniarek 
i położnych

Uchwała nr 818/VII/2019 – w/s 
zmiany w regulaminie i zatwierdzenia tekstu 
jednolitego regulaminu przyznawania pomocy 
koleżeńskiej 
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Wokół samorządu
/PROJEKT/

PORZĄDEK  OBRAD XXXVII  OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W RADOMIU 

1. Otwarcie obrad  XXXVII Okręgowego Zjazdu – przewodnicząca 
ORPiP, oraz wystąpienie zaproszonych gości

2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

3. Wybór Przewodniczącej/-ego Zjazdu

4. Wybór Prezydium Zjazdu:

• wiceprzewodniczących

• sekretarzy

5. Wybór Komisji zjazdowych :

• zatwierdzenie składu Komisji Mandatowej 

• Komisji Uchwał i Wniosków 

• Wyborczej

• Skrutacyjnej 

6. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

7. Przyjęcie Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

8. Przyjęcie projektów regulaminów organów OIPiP

9. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych za rok 2019 – wystąpienie Przewodniczącej ORPiP 
/zatwierdzenie sprawozdania /

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu i wyniku  
finansowego OIPiP  za rok 2019 – wystąpienie Skarbnika ORPiP 
/zatwierdzenie sprawozdania /

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
ORPiP – głosowanie

12. Projekt budżetu na rok 2020  - wystąpienie Skarbnika ORPiP 
/zatwierdzenie budżetu na rok 2020/

13. Zatwierdzenie regulaminu zasad gospodarki finansowej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych

14. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 
2019 rok /zatwierdzenie sprawozdania/ 

15. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych za 2019 rok /zatwierdzenie sprawozdania/

16. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej za 2019 rok 
/zatwierdzenie sprawozdania/

17. Podziękowania ustępującym organom.

18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby 
członków do organów: ORPiP, ORzOZ, OSPiP oraz OKR

19. Przedstawienie informacji o trybie zgłaszania kandydatów do 
organów OIPiP w Radomiu – Przewodnicząca Komisji Wyborczej

20. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącej/-ego ORPiP - 
głosowanie

21. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej - głosowanie 

22. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącej/-ego 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - głosowanie 

23. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącej/-ego Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej - głosowanie 

24. Zgłaszanie kandydatur na członków Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych- głosowanie 

25. Zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej- głosowanie

26. Zgłaszanie kandydatur na funkcję członków Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych - głosowanie 

27. Zgłaszanie kandydatur na funkcję członków Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej - głosowanie 

28. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Delegata na Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych - głosowanie 

29. Przedstawienie wniosków, apeli, stanowisk, które wpłynęły podczas 
obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych – 
dyskusja i głosowania 

30. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków

31. Zamknięcie obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych 

/PROJEKT/

REGULAMIN 
OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH
§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 
916);

2. regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć 
regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich 
członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3. okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd 
pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych;

4. nadzwyczajnym okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć 
nadzwyczajny okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych;

5. okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę 
pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych;

6. okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową 
komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

7. okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd 
pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych;

8. okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych;

9. okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę 
pielęgniarek i położnych;

10. Krajowy Zjazd – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych;

11. Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych;

12. Naczelnej Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Naczelną 
Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

13. delegacie – należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd 
pielęgniarek i położnych. 

§ 2

1.  Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez 
okręgową radę   w terminie do końca marca danego roku. 
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2. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata. 

3. Wybór członków organów okręgowej izby następnej kadencji oraz 
delegatów na Krajowy Zjazd dokonywany jest na najbliższym 
okręgowym zjeździe zwoływanym  po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2. 

§ 3

1. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym 
delegaci.

2. Zawiadomienie  o terminie , miejscu i porządku obrad Okręgowego 
Zjazdu wraz z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu 
Okręgowego Zjazdu, Okręgowa Rada przesyła osobom wymienionym 
w ust 1 co najmniej na 14 dni przed terminem Okręgowego Zjazdu.

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 okręgowa rada 
przesyła sprawozdania z działalności organów okręgowej izby 
wymienionych w § 1 pkt 5-8, a także projekty uchwał w sprawach, 
które są objęte porządkiem obrad.

4. W obradach okręgowego zjazdu, na którym mają zostać wybrani 
członkowie organów okręgowej izby następnej kadencji mogą brać 
udział, z głosem doradczym, nie będące delegatami osoby pełniące 
funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w § 
1 pkt 5-8. W stosunku do tych osób postanowienia ust. 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio.

5. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział członkowie 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez ten organ do 
przedstawienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli  
z działalności okręgowej komisji rewizyjnej.

6. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział z prawem zabrania 
głosu obserwatorzy powołani przez Naczelną Radę lub jej Prezydium.

7. Oprócz osób wskazanych w ustępie 4-6 w obradach okręgowego 
zjazdu mogą być obecni goście zaproszeniu przez Przewodniczącą 
lub Prezydium okręgowej rady, a w czasie obrad okręgowego zjazdu, 
przez jego Prezydium. 

§ 4.

1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach 
okręgowego zjazdu.

2. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie 
osobiście. 

3. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad okręgowego zjazdu delegat 
potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności.

4. W przypadku uniemożliwiającym uczestnictwo w obradach 
okręgowego zjazdu, delegat  zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić 
usprawiedliwienie pisemne w biurze okręgowej izby.

5. Delegat może być członkiem tylko jednej Komisji Zjazdowej. 

§ 5

1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd 
podejmuje uchwały. W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może 
podejmować :

 1) rezolucje - zawierające wezwanie do określonego adresata, 

 2) stanowiska – zawierające pogląd lub opinie w określonej  
 sprawie,  

 3) deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego   
 postępowania ,

 4) apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania  
 się lub podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania .

2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym 
dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb 
przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. W przypadku braku kworum okręgowa rada powinna wyznaczyć 
ponowny termin okręgowego zjazdu. Okręgowa rada wyznacza 
ponowny termin okręgowego zjazdu na dzień przypadający nie 

później niż dwa miesiące i nie wcześniej niż trzy tygodnie po dniu 
poprzedniego terminu okręgowego zjazdu. 

4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Uchwały:

 1) w sprawie regulaminów organów okręgowej izby;

    2) w sprawie wyboru przewodniczącego okręgowej rady,   
 przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej,   
 przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego   
 rzecznika, 

 – przewodniczący okręgowego zjazdu przekazuje ministrowi  
 właściwemu do spraw  zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich  
 podjęcia. 

6. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego 
otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie została ona 
nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę 
okręgowego zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra 
określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu 
Najwyższego.

7. Uchwałę okręgowego zjazdu podpisuje przewodniczący okręgowego 
zjazdu lub jego zastępca oraz sekretarz okręgowego zjazdu lub 
członek prezydium okręgowego zjazdu.

8. Procedurę podejmowania przez okręgowy zjazd uchwał w trybie 
Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje odnośny 
Regulamin.

§ 6

 Okręgowy zjazd otwiera Przewodniczący okręgowej rady 
i prowadzi je do czasu wyboru   przewodniczącego okręgowego zjazdu, 
w razie nieobecności Przewodniczącej okręgowej  rady zadanie to 
wykonuje Wiceprzewodniczący okręgowej rady albo inny członek jej 
Prezydium. 

§ 7

  Po otwarciu zjazdu w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru 
Prezydium okręgowego zjazdu, w tym przewodniczącego, co najmniej 
jednego wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz zastępcę sekretarza 
okręgowego zjazdu. 

§ 8

Bezpośrednio po wyborze Prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym 
zatwierdza się porządek obrad.

§ 9

1. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków Prezydium:

 1)  czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad i  
 przestrzeganiem regulaminu zjazdu,

 2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,

 3) zarządza wybory oraz  głosowanie w sprawach, które   
 wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

2. Głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą 
być przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia 
głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania 
elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia 
głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru 
Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje 
komisja skrutacyjna. 

§ 10

1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:

 1) komisję mandatową, która stwierdza czy okręgowy zjazd  
 jest władny do podjęcia uchwał;

 2) komisję uchwał i wniosków;
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 3) komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne  
 i imienne, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania  
 głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy  
 użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów;

 4) w przypadku, gdy okręgowy zjazd działa w trybie   
 Regulaminu wyborów do organów izb, komisję wyborczą,   
 która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w    
 kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów.

2. Okręgowy zjazd może powołać także inne komisje zjazdowe.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 
przeprowadzanych w czasie obrad okręgowego zjazdu.

§ 11

1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie 
z zastrzeżeniem  ust. 2. 

2. Okręgowy zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie 
imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna. 

§ 12

1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, 
okręgowy zjazd może       dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być 
zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się 
głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona 
tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego 
i tajnego. 

5. Do złożenia wniosku o reasumpcję głosowania wymagana jest 1/3 
podpisów liczby delegatów obecnych na okręgowym zjeździe.

§ 13

1.  W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje 
wnioski, a także dokonuje wyborów członków prezydium 
okręgowego zjazdu oraz komisji zjazdowych,a także przeprowadza 
inne wybory poza trybem określonym w Regulaminie wyborów do 
organów izb.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy 
jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje 
się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe 
funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały 
największą liczbę głosów, chyba że okręgowy zjazd przyjmie 
wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób. 

3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony 
z ustaleniem liczby jej członków w ten sposób, że głosowany jest 
skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur. 

§ 14

1. Komisje zjazdowe wybierają ze swego składu: przewodniczącego, 
zastępcę oraz sekretarza.

2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa okręgowemu 
zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują 
wszyscy jej członkowie.

§ 15

1. Przewodniczący okręgowego zjazdu udziela głosu uczestnikom 
okręgowego zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad, według 
kolejności zgłoszeń – czas wypowiedzi nie może przekroczyć 3 
minut.

2. W przypadku gdy zabierający głos odbiega od przedmiotu obrad 
Przewodniczący po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać  
głos.

3. Przewodniczącemu Okręgowej Rady, Przewodniczącemu Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Okręgowego Sądu 
i Okręgowemu Rzecznikowi oraz zaproszonym gościom Przewod-
niczący okręgowego zjazdu może udzielić głosu poza kolejnością 
osób zgłoszonych do zabrania głosu.

4. Pozostałym uczestnikom okręgowego zjazdu Przewodniczący 
zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia 
wniosku formalnego lub sprostowania. Wypowiedź nie może trwać 
wówczas dłużej niż 1 minutę.

5. Uczestnicy okręgowego zjazdu zgłaszają chęć zabrania głosu 
sekretarzowi okręgowego zjazdu.

6. Uczestnik okręgowego  zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji 
nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że Przewodniczący 
okręgowego zjazdu wezwie go do kolejnego zabrania głosu.

§ 16

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

 1) przerwanie albo zamknięcie obrad;

 2) zamknięcie listy osób, które mają zabrać głos w określonej  
 sprawie;

 3) zamknięcie dyskusji w określonej sprawie;

 4) skierowanie wniosku, projektu uchwały lub innego   
 dokumentu przyjmowanego przez okręgowy zjazd do komisji  
 zjazdowej celem rozpatrzenia lub opracowania;

 5) głosowanie w danej sprawie bez dyskusji;

 6) zmianę porządku obrad;

 7) przeprowadzenie głosowania;

 8) głosowanie imienne;

 9) głosowanie tajne;

 10) głosowanie alternatywne;

 11) ograniczenie czasu przemówienia;

 12) sprawdzenie kworum;

 13) reasumpcję głosowania;

 14) zamknięcie listy kandydatów.

2. Okręgowy zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu 
wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

§ 17

W razie nieobecności Przewodniczącego Okręgowej Rady, 
Przewodniczącego Okręgowej  Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego 
Okręgowego Sądu lub Okręgowego Rzecznika, sprawozdanie 
z działalności danego organu przedstawia wyznaczony przez ten 
organ odpowiednio Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady, zastępca 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zastępca 
Przewodniczącego Okręgowego Sądu albo zastępca Okręgowego 
Rzecznika.

§ 18

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały, wnioskiem albo 
innym dokumentem zgłoszonym w toku obrad, Przewodniczący 
okręgowego zjazdu oznajmia, że okręgowy  zjazd przystępuje do 
głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia 
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, i to 
jedynie przed zarządzeniem przez Przewodniczącego okręgowego 
zjazdu przystąpienia do głosowania.

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

 1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości,   
 jeżeli wniosek taki został postawiony;

 2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień   
 projektu, przy czym w pierwszej kolejności    
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 głosuje się poprawki, których przyjęcie    
 lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;

 3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami    
 wynikającymi   z przegłosowanych poprawek;

3. Przewodniczący okręgowego zjazdu ustala kolejność głosowania 
projektów uchwał i poprawek.

4. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie dokumentu 
stwierdzającego posiadany mandat. Obliczenia oddanych głosów 
dokonują osoby uprawnione do liczenia głosów w głosowaniu 
jawnym i podają sekretarzowi okręgowego zjazdu wyniki 
głosowania.

5. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący okręgowego zjazdu.

§ 19

 Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna 
w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom 
karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych 
przez nią urn, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole, 
w którym określa:

 1) liczbę uprawnionych do głosowania;

 2) liczbę głosów oddanych;

 3) liczbę głosów ważnych;

 4) liczbę głosów nieważnych. 

§ 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący okręgowego zjazdu 
ogłasza jego zamknięcie.

§ 21

1. Z przebiegu obrad okręgowego zjazdu sporządza się protokół, 
który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach 
zawiera:

 1) protokoły komisji zjazdowych,

 2) pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych    
 sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów   
 okręgowego zjazdu.

2. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest obowiązany w ciągu 
14 dni od zakończenia okręgowego zjazdu przekazać okręgowej 
radzie dokumenty okręgowego zjazdu.

3. Protokół znajdować się będzie do wglądu członków danej 
okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Zainteresowany członek 
okręgowej izby powinien uzyskać wgląd do protokołu najpóźniej 
następnego dnia roboczego po zgłoszeniu chęci zapoznania się 
z protokołem.

4. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego 
protokołu w terminie 14 dni od daty przekazania okręgowej radzie 
dokumentów okręgowego zjazdu.

5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium 
okręgowego zjazdu większością głosów.

6. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub 
zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają 
podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.

§ 22

Postanowienia dotyczące okręgowego zjazdu stosuje się odpowiednio 
do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu, z uwzględnieniem 
postanowień poniższych paragrafów.

 § 23

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada z własnej 
inicjatywy, a także na wniosek Naczelnej Rady, okręgowej 
komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków okręgowej izby. 

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd powinien zostać zwołany 

w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Termin obrad nadzwyczajnego okręgowego zjazdu zwoływanego 
na wniosek powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający 
nie później niż na miesiąc od dnia podjęcia uchwały o jego 
zwołaniu.

§ 24

1. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu 
należy wskazać sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. 
Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych 
dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być 
przyjęte na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe.

2. W uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu 
okręgowa rada wskazuje sprawy, które mają być na nim 
rozpatrywane. W przypadku, gdy nadzwyczajny okręgowy 
zjazd jest zwoływany na wniosek, okręgowa rada może wskazać 
dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.

§ 25

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd może obradować wyłącznie nad 
sprawami wskazanymi w uchwale okręgowej rady o jego zwołaniu, 
chyba że konieczność powzięcia uchwały w innej sprawie 
wyniknęła po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu okręgowego 
zjazdu. W takiej sytuacji wymagana jest zmiana porządku obrad 
podejmowana w formie uchwały nadzwyczajnego okręgowego 
zjazdu.

2. W pierwszej kolejności nadzwyczajny okręgowy zjazd rozpatruje 
sprawy, które zostały wskazane we wniosku o jego zwołanie. 

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej  
z przeprowadzenia wyborów 

na Delegatów VIII Kadencji 2020 – 2024
Komisja Wyborcza utworzyła  24 okręgi wyborcze. Zebrania wyborcze 
odbywały się w terminach od 29 listopada 2019 r do 16 stycznia 2020 
r. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadało 3972 pielęgniarki/
położne. Jedna pielęgniarka pozbawiona została zarówno biernego jak 
i czynnego prawa wyborczego z powodu wyroku Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Przewidziane zostało łącznie 96 mandatów w tym dla 8 położnych.

Odbyło się 21 zebrań wyborczych, w których wybrano 88 delegatów 
VIII kadencji w tym, 

7 położnych. 3 zebrania wyborcze nie odbyły się z powodu braku 
wymaganej liczby wyborców. 8 mandatów nie zostało wykorzystanych 
z powodu:

- braku wymaganej frekwencji na zebraniu wyborczym, 
- złego przygotowania się do zebrania wyborczego – brak chętnych 
do kandydowania, 
- zgłaszaniu kandydatów na delegatów, których nie było na listach 
wyborczych z powodu nie dokonania aktualizacji danych dotyczących 
zatrudnienia.

Mimo przekazywanych informacji, że listy wyborcze będą tworzone 
na podstawie danych posiadanych w centralnym rejestrze wiele 
pielęgniarek/położnych nie zgłosiło aktualnego miejsca zatrudnienia, 
czy też jego zmiany. Nie wszystkie Koleżanki sprawdziły swoją 
obecność na listach wyborczych (a raczej niewiele to uczyniło), co 
w praktyce oznaczało, że nie mogły uczestniczyć w wyborach. Wiele 
z nich po zebraniach wyborczych zaktualizowało dane w Rejestrze 
Centralnym, ale nie wszystkie zgłosiły się do OIPiP w tym nie  zgłosiły 
zmiany nazwiska albo zmiany miejsca pracy. 

Nazwiska Delegatów VII Kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Barbara Tusińska 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
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Wokół samorządu 
Nr 

Rejonu 
Pielęgniarki/

Położne Nazwa placówek wchodzących w skład rejonu wyborczego-miejscowość Nazwisko i imię delegata VIII 
kadencji

1 Pielęgniarki Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Fereniec Małgorzata 
Jendra Beata 
Sapińska Grażyna 
Surma Mariola 
Szokalska Iwona

2
Pielęgniarki

Radomski Szpital Specjalistyczny

Czyżewska Anna 
Jędrzejewska Aneta 
Kowalczyk  Małgorzata 
Mirecka Małgorzata 
Nowak Marzena 
Ofiara Bożena 
Parszwska Urszula 
Prus Ewa 
Skura Grzegorz 
Szczepanowska Dorota 
Tkaczyk-Pacak Hanna 
Wierzbicka Urszula

Położne Kowalczyk Dorota 
Nocoń Agnieszka

3
Pielęgniarki

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny   Sp. z o.o.

Cwalina Renata 
Cybula Ewa 
Golonka Ewa 
Klamut Henryka 
Madej Agnieszka 
Malec Justyna 
Marcula Jolanta 
Nowak Anna 
Ptaszek Agnieszka 
Raszewska Elżbieta 
Raszewska Iwona 
Sępka Joanna 
Siczek Alicja 
Urbańska Monika 
Wiśnioch Agnieszka

Położne Banaszek Ewa 
Frynas Halina

4 Pielęgniarki

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Regionalne Centrum Krwiodastwa 
i Krwiolecznictwa,Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,NZO-L dla Przewlekle Chorych ul.25 
Czerwca,Radomskie Centrum Onkologii,Fresenius Nephrocare, IPPMedycyna Szkolna, GPP „Szkolmed”, 

GPP”Junior”, Specjalistyczna Przychodnia Medyc. Pracy Sp. z o.o., GPP”Nastolatek”, School-Med  S.C

Owczarek Beta 
Kowalska Renata 
Rychter Bożena

5 Pielęgniarki DPS”Weterana Walki i Pracy, „Pod Złotym Dębem”, DPS na ul. Ziętalów,DPS „Nad Potokiem”, na ul. 
Garbarskiej, w Wierzbicy,PDO Wrzosów,DPS w Jedlance

Brzeska Anna 
Nogacka Jolanta

6 Pielęgniarki GRÓJEC-NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne

Arak Dorota 
Piekarska Elżbieta 
Szczypior Iwona 
Źródłowska Izabella

7 Położne

 GRÓJEC  NZOZ PCM w Grójcu, SPZOZ Nowe Miasto, SPZOZ Warka,NZOZ’Medicus”,NZOZ „Medycyna 
Rodzinna”,NZOZ”Ziel_Med”, SPZOZ „Belmed”Belsk Duży,NZOZ „Amed”,SPZOZ Błędów,SPZOZ Chynów, 
SPZOZ Goszczyn,GSPZOZ Jasieniec, SPZOZ Mogielnica,SPZOZ Pniewy, MGZOZ Warka, Dental Medical 

Varsovia Sp. z o.o. Warka

Płużyńska Marzanna

8 Pielęgniarki

GRÓJEC- NZOZ”Medicus”,NZOZ”Ziel-Med.”,NZOZ „Medycyna Rodzinna”,NZOZ”CentrumDializ”, DPS 
w Lesznowoli, NZOZ”Amed”,SPZOZ”Belmed”w Belsku Dużym,PSSE w Grójcu,Areszt Śledczy,SPZOZ 

Warka, SPZOZ Błędów,SPZOZ Chynów,SPZOZ Goszczyn, GSPZOZ Jasieniec, SPZOZ Mogielnica, SPZOZ 
Pniewy,Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”Tęcza”,NZOZ „Centrum Dializ”

Dąbrówka Iwona 
Stecko Grażyna

9 Pielęgniarki NOWE MIASTO - SPZZOZ Nowe Miasto, SPZOZ Klwów, DPS ul. Ogrodowa, DPS ul. Bielińskiego, DPS 
Tomczyce, DPS Niedabyl

Firlej Hanna 
Kołodziejczyk Katarzyna

10 Pielęgniarki
LIPSKO- SPZZOZ Lipsko, SPZPOZ w Lipsku, DPS w Lipsku,PSSE w Lipsku, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ Rzeczniów, 

NZOZ”Medicus”w Siennie, SPZOZ Chotcza-Józefów, NZOZ Solec nad Wisłą, NZOZ”Poradnia Rodzinna”M.
Małecka i D.Łepecka

Fałek-PisarekAgnieszka 
Kosno Paweł 
Kowalska Renata 
Nowak Urszula 
Wójcik Małgorzata 
Wypchło Agnieszka

11 Położne
LIPSKO-SPZZOZ Lipsko, SPZZOZ Zwoleń,SPZZOZ Lipsko, SPZZOZ Szpital w Iłży, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ 
Rzeczniów, NZOZ”Medicus”w Siennie,SPZOZ Chotcza-Józefów, NZOZ Solec nad Wisłą, NZOZ”Poradnia 

Rodzinna”M.Małecka i D. Łepecka

Niewczas Dorota

12 Pielęgniarki
PIONKI- SPZZOZ Pionki,NZOZ „Zdrowie”, NZOZ:Medyk”, NZOZ”Centrum”, NZOZ”Prima”, 

NZOZw Poświętnem,SPZOZ Jedlnia-Letnisko, GPP, Areszt Śledczy w Żytkowicach, NZOZ”Prima” 
w Suskowoli

Kaleta Monika 
Kustra Ewa 
Zawłocka Urszula
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Wokół samorządu 
Nr 

Rejonu 
Pielęgniarki/

Położne Nazwa placówek wchodzących w skład rejonu wyborczego-miejscowość Nazwisko i imię delegata VIII 
kadencji

1 Pielęgniarki Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Fereniec Małgorzata 
Jendra Beata 
Sapińska Grażyna 
Surma Mariola 
Szokalska Iwona

2
Pielęgniarki

Radomski Szpital Specjalistyczny

Czyżewska Anna 
Jędrzejewska Aneta 
Kowalczyk  Małgorzata 
Mirecka Małgorzata 
Nowak Marzena 
Ofiara Bożena 
Parszwska Urszula 
Prus Ewa 
Skura Grzegorz 
Szczepanowska Dorota 
Tkaczyk-Pacak Hanna 
Wierzbicka Urszula

Położne Kowalczyk Dorota 
Nocoń Agnieszka

3
Pielęgniarki

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny   Sp. z o.o.

Cwalina Renata 
Cybula Ewa 
Golonka Ewa 
Klamut Henryka 
Madej Agnieszka 
Malec Justyna 
Marcula Jolanta 
Nowak Anna 
Ptaszek Agnieszka 
Raszewska Elżbieta 
Raszewska Iwona 
Sępka Joanna 
Siczek Alicja 
Urbańska Monika 
Wiśnioch Agnieszka

Położne Banaszek Ewa 
Frynas Halina

4 Pielęgniarki

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Regionalne Centrum Krwiodastwa 
i Krwiolecznictwa,Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,NZO-L dla Przewlekle Chorych ul.25 
Czerwca,Radomskie Centrum Onkologii,Fresenius Nephrocare, IPPMedycyna Szkolna, GPP „Szkolmed”, 

GPP”Junior”, Specjalistyczna Przychodnia Medyc. Pracy Sp. z o.o., GPP”Nastolatek”, School-Med  S.C

Owczarek Beta 
Kowalska Renata 
Rychter Bożena

5 Pielęgniarki DPS”Weterana Walki i Pracy, „Pod Złotym Dębem”, DPS na ul. Ziętalów,DPS „Nad Potokiem”, na ul. 
Garbarskiej, w Wierzbicy,PDO Wrzosów,DPS w Jedlance

Brzeska Anna 
Nogacka Jolanta

6 Pielęgniarki GRÓJEC-NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne

Arak Dorota 
Piekarska Elżbieta 
Szczypior Iwona 
Źródłowska Izabella

7 Położne

 GRÓJEC  NZOZ PCM w Grójcu, SPZOZ Nowe Miasto, SPZOZ Warka,NZOZ’Medicus”,NZOZ „Medycyna 
Rodzinna”,NZOZ”Ziel_Med”, SPZOZ „Belmed”Belsk Duży,NZOZ „Amed”,SPZOZ Błędów,SPZOZ Chynów, 
SPZOZ Goszczyn,GSPZOZ Jasieniec, SPZOZ Mogielnica,SPZOZ Pniewy, MGZOZ Warka, Dental Medical 

Varsovia Sp. z o.o. Warka

Płużyńska Marzanna

8 Pielęgniarki

GRÓJEC- NZOZ”Medicus”,NZOZ”Ziel-Med.”,NZOZ „Medycyna Rodzinna”,NZOZ”CentrumDializ”, DPS 
w Lesznowoli, NZOZ”Amed”,SPZOZ”Belmed”w Belsku Dużym,PSSE w Grójcu,Areszt Śledczy,SPZOZ 

Warka, SPZOZ Błędów,SPZOZ Chynów,SPZOZ Goszczyn, GSPZOZ Jasieniec, SPZOZ Mogielnica, SPZOZ 
Pniewy,Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”Tęcza”,NZOZ „Centrum Dializ”

Dąbrówka Iwona 
Stecko Grażyna

9 Pielęgniarki NOWE MIASTO - SPZZOZ Nowe Miasto, SPZOZ Klwów, DPS ul. Ogrodowa, DPS ul. Bielińskiego, DPS 
Tomczyce, DPS Niedabyl

Firlej Hanna 
Kołodziejczyk Katarzyna

10 Pielęgniarki
LIPSKO- SPZZOZ Lipsko, SPZPOZ w Lipsku, DPS w Lipsku,PSSE w Lipsku, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ Rzeczniów, 

NZOZ”Medicus”w Siennie, SPZOZ Chotcza-Józefów, NZOZ Solec nad Wisłą, NZOZ”Poradnia Rodzinna”M.
Małecka i D.Łepecka

Fałek-PisarekAgnieszka 
Kosno Paweł 
Kowalska Renata 
Nowak Urszula 
Wójcik Małgorzata 
Wypchło Agnieszka

11 Położne
LIPSKO-SPZZOZ Lipsko, SPZZOZ Zwoleń,SPZZOZ Lipsko, SPZZOZ Szpital w Iłży, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ 
Rzeczniów, NZOZ”Medicus”w Siennie,SPZOZ Chotcza-Józefów, NZOZ Solec nad Wisłą, NZOZ”Poradnia 

Rodzinna”M.Małecka i D. Łepecka

Niewczas Dorota

12 Pielęgniarki
PIONKI- SPZZOZ Pionki,NZOZ „Zdrowie”, NZOZ:Medyk”, NZOZ”Centrum”, NZOZ”Prima”, 

NZOZw Poświętnem,SPZOZ Jedlnia-Letnisko, GPP, Areszt Śledczy w Żytkowicach, NZOZ”Prima” 
w Suskowoli

Kaleta Monika 
Kustra Ewa 
Zawłocka Urszula

13 Pielęgniarki KOZIENICE-SPZZOZ Kozienice-Szpital, Reha-Complex

Baryłka Wiesława 
Majdak Ewa 
Mąkosa Ewa 
Mindewicz Edyta        
Wielgomas Barbara    
Zaborowska Małgorzata

14 Położne

KOZIENICE-SPZZOZ Kozienice-szpital, SPZZOZ Pionki, SPZOZ”Przychodnie Kozienickie”,NZOZ 
„Millenium:,NZOZ”Familia”,NZOZ”Optimum”Mniszew, SPZOZ Zajezierze, NZOZ”Dan-

Med.”Głowaczów i Brzóza, NZOZ”Magmedic”Magnuszew, NZOZ”Vita”Sieciechów, SPZOZ 
Gniewoszów, SPZOZ Garbatka-Letnisko, SPZOZ Grabów, NZOZ”Meritum” Świerże Górne, Tczew, 

Gózd

Jopek Ewelina

15 Pielęgniarki

KOZIENICE- SPZOZ”Przychodnie Kozienickie”,NZOZ „Millenium,NZOZ”Familia”,PSSE, 
Żłobek,DPS,MGOPS,NZOZ”Optimum”Mniszew, SPZOZ Zajezierze, NZOZ”Dan-Med.”Głowaczów 

i Brzóza, NZOZ”Magmedic”Magnuszew, NZOZ”Vita”Sieciechów, SPZOZ Gniewoszów, SPZOZ 
Garbatka-Letnisko,Centrum’Lux-Med”, Świerże Górne, NZOZ”Meritum”,NZOZ Zajezierze,EP 

Servis Łuczynów,”Panda”, DPS w Gródku

Balcerowska Marzena  Cieślak 
Barbara 
Sokulska Małgorzata

16 Pielęgniarki
PRZYSUCHA- SPZZOZ Przysucha,PSSE w Przysusze, NZOZ”Puls”, SPZOZ Borkowice, SPZOZ 

Gielniów, SPZOZ Odrzywół, SPZOZ Potworów, NZOZ”Novamed” Rusinów, SPZOZ w Skrzynnie, 
IPP, NZOZ”Promień”, NZOZ”Med.” w Wieniawie, ZMOW Borkowice

Moskwa Agnieszka  
Włodarczyk Renata

17 Pielęgniarki
SZYDŁOWIEC- SPZZOZ Szydłowiec, PSSE w Szydłowcu, SPZOZ Jastrząb, Zakład Pracy 

Chronionej”Elektron”, SPZOZ Orońsko, SPZOZ Mirów Stary, SPZOZ Chlewiska, NZOZ”Zdrowie”, 
DPS w Łaziskach

Starczewska Agnieszka 
Tyka Beata

18 Pielęgniarki IŁŻA- SPZZOZ Iłża, GSPZOZ w Iłży, NZOZ”Jolmed”, DPS w Krzyżanowicach
Czyż Iwona 
Sar Danuta                      Złotnik 
Bożena

19 Pielęgniarki
BIAŁOBRZEGI-SPZOZ Białobrzegi, MGZOZ Białobrzegi, PLRU Korczak, PSSE w Białobrzegach, 
SPZOZ Promna-Falęcice, SPZOZ Radzanów, SPZOZ w Starej Błotnicy, SPZOZ Stromiec, SPZOZ 

w Wyśmierzycach, NZOZ GLR m. Żołyniak-Jabłońska

Z uwagi na brak wymaganej 
liczby członków wybory 

były niemożliwe do 
przeprowadzenia

20 Pielęgniarki ZWOLEŃ- SPZZOZ Zwoleń, NZOZ Kazanów, SPZOZ Policzna, SPZOZ Przyłęk, SPZOZ Tczów, 
NZOZ”Troska”, SPZOZ Gózd

Makowiecka Monika 
Sochaj Urszula 
Wolska Marzena

21 Pielęgniarki

RADOM-POŁUDNIE - „Falc Medycyna”Sp. z o.o., NZOZ „Wsparcie”, NZOZMedicon, NZOZ 
Śródmiescie3, NZOZ”Cor-Vita”, ZOZ”Żłobek”, NZOZ Polmed, NZOZ Planty, NZOZ Ustronie, NZOZ 

Gamed, SPZOZ w Kowali, NZOZ Domagalskiego, GPP Junior, NZPOZ Południe, NZOZ Opus-
Med., NZOZ „Akademia Zdrowia”, GPP Promocja, GPP”biały Czepek”, Indywidualne Praktyki 

Pielęgniarek, Grupowe Praktyki Pielęgniarskie, SPZOZ Wierzbica, NZOZ”ZdrowaSzkoła”, 
GPP”Aqva”, Stowarzyszenie”Nadzieja”, Stowarzyszenie”Tęcza”, NZOZ”Gin-Med”, 

NZOZ”Gravmed”, NZOZ”Omega”, NZOZ”Otwarte Serce”, NZOZ „Centrum” Radom, NZOZ 
Asklepios Śródmieście2, NZOZ Borki, NZOZ”Salus Aegroti”, NZOZ Zamłynie, NZOZ Glinice, 

Jednostka Wojskowa Sadków, Woj.Specj.Przych.Lek. ul.Chrobrego 

Z uwagi na brak wymaganej 
liczby członków wybory 

były niemożliwe do 
przeprowadzenia

22 Pielęgniarki

RADOM-PÓŁNOC- Poliklinika MSWiA, PSSE w Radomiu, Radomskie Towarzystwo 
Dobroczynności, Zespół szkół Medycznych, NZOZ Centrum Dializ Fresenius Nephrocare, NZOZ 
Śródmieście 1, SPZOZ Jastrzębia, NSZOZ Olsztyńska, NZOZ „Essamed”, NZOZ w Bartodziejach, 

NZOZ „Eskulap”, NZOZ Gołębiów, NZOZ Obozisko, NZOZ Żak, NZOZ Por.Med.Rodzinnej ul. 
Kilińskiego, NZOZ Zdrowie, SPZOZ Jedlińsk, SPZOZ Przytyk, SPZOZ Wrzeszczów, SPZOZ Wolanów, 

SPZOZ Zakrzew, GPP”Nastolatek”, „Szkolmed”, „Zdrowie”, „Medea”, „Junior”, Indywidualne 
Praktyki Pielęgniarskie, Zakłady Pracy Chronionej, Stowarzyszenie”Karan” 

Olszewska Ewelina 
Skuza Urszula

23 Położne

RADOM-POŁUDNIE,PÓŁNOC - SPZZOZ Szydłowiec, SPZZOZ Przysucha, SPZOZ Jedlnia Letnisko, 
NZOZ GIN-MED. Radom, SPZOZ Wierzbica, NZOZ”Puls”w Przysusze, Radom Poliklinika MSWiA, 

NZOZ Śródmieście 1, SPZOZ Jastrzębia, NSZOZ Olsztyńska, NZOZ „Eskulap”, Przychodnia 
Gołębiów, NZOZ Obozisko, NZOZ”Żak”, NZOZ Por.Med.Rodzinnej ul.Kilińskiego, NZOZ Zdrowie, 

SPZOZ Jedlińsk, SPZOZ Przytyk, SPZOZ Wrzeszczów, SPZOZ Wolanów, SPZOZ Zakrzew, NZOZ 
Medicon, NZOZ Śródmieście 3, NZOZ Polmed, NZOZ Planty, NZOZ Ustronie, NZOZ Gamed, 
SPZOZ w Kowali, NZOZ Domagalskiego, NZPOZ Południe, NZOZ”Gravmed”, NZOZ”Omega”, 

NZOZ”Salus Aegroti”, NZOZ w Bartodziejach, SPZOZ Gózd, NZOZ Aslepios Śródmieście 2, NZOZ 
Borki, NZOZ Zamłynie, NZOZ Glinice, GDPZOZ w Iłży, SPZOZ Skaryszew

Z uwagi na brak wymaganej 
liczby członków wybory 

były niemożliwe do 
przeprowadzenia

24 PIELĘGNIARKI- Emerytki, pielęgniarki bezrobotne oraz inne uprawnione

Giełżecka Hanna 
Łodzińska Mariola 
Pietras Barbara 
Tusińska Barbara  Wiśniewska-
Janas Diana
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Wokół samorządu 

I. Działalność ORPiP
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za okres od 01.01 – 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym  uczestniczyli jako goście zaproszeni – 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Surma, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małgorzata Fereniec  oraz Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Bożena Kibler.  

FREKWENCJA UCZESTNICTWA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 2019 r i w VII Kadencji

Lp Imię nazwisko Funkcja w ORPiP Miejsce pracy Frekwencja za 
2019 r

Frekwencja w VII 
Kadencji

1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca OIPiP Radom 100% 100%
2. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca SPZZOZ Iłża 100% 96%
3. Barbara Tusińska Sekretarz OIPiP Radom 100% 100%
4. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca R.Sz.S. 80% 69%
5. Ewa Banaszek Skarbnik M.Sz.S. sp. z o.o. 100% 96%
6. Renata Cwalina Członek ORPiP M.Sz.S. Sp. z o.o. 100% 92%
7. Mariola Łodzińska Członek ORPiP NIPiP 60% 80%
8. Iwona Dąbrówka Członek ORPiP SPZOZ Warka 80% 68%
9. Grażyna Juśkiewicz Członek ORPiP Emerytka 80% 91%
10. Renata Kowalska Członek ORPiP SPR- Radom 60% 55%
11. Beata Kołsut Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 60% 56%
12. Ewa Kustra Członek ORPiP SPZZOZ Pionki 100% 83%
13. Urszula Nowak Członek ORPiP SPZZOZ Lipsko 100% 87%
14. Aneta Musiał Członek ORPiP M.Sz.S. Sp.z o.o. 80% 82%
15. Barbara Pietras Członek ORPiP M.Sz.S. Sp.z o.o. 80% 87%
16. Elżbieta Raszewska Członek ORPiP M.Sz.S. Sp.z o.o. 100% 88%
17. Elżbieta Sikorska Członek ORPiP SPZZOZ Przysucha 80% 91%
18. Agnieszka Starczewska Członek ORPiP SPZZOZ Szydłowiec 100% 87%
19. Urszula Sochaj Członek ORPiP SPZZOZ Zwoleń 60% 73%
20. Anna Trzaszczka Członek ORPiP R.Sz.S. 40% 71%
21. Diana Wiśniewska-Janas Członek ORPiP OIPiP Radom 100% 100%

Małgorzata Fereniec ORzOZ SWPZZPOZ Radom 40% 60%
Mariola Surma Przewodnicząca OKR SWPZZPOZ Radom 60% 86%
Bożena Kibler Przewodnicząca OSPiP SWPZZPOZ Radom 100% 82%

Mirosław Jaroszek ORzOZ 
Do czerwca 2018 r M.Sz.S. Sp. z o.o. - 66%

W prezentowanym okresie sprawozdawczym podjęto łącznie  146 uchwał, które zostały przedstawione poniżej

Rodzaje uchwał Ilość podjętych uchwał Odmowa Uwagi
Organizacyjno – finansowe 57

Stwierdzenie Prawa Wykonywania zawodu i wpis na listę członków
 pielęgniarki - 17

 położne - 0

Wpis na listę członków OIPiP
 pielęgniarki - 7

 położne - 1
Wymiana PWZ  pielęgniarki - 2

Skreślenie z listy członków OIPiP
 pielęgniarki - 30

 położne - 3
Wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach  pielęgniarki - 2
Wygaśnięcie PWZ powodu zgonu (20 osób: 18 pielęgniarek i 2 położne) 1
Skreślenie z Rejestru Indywidualnych PP, Grupowych Praktyk 
Pielęgniarskich 0

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU 
w  okresie od 01.01 - 31.12. 2019r
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Wydanie Duplikatu PWZ
 pielęgniarki - 3

 położnej - 0
Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
i zmiany we wpisie 5

Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 0

Skierowanie na przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu 
zawodu i wydanie zaświadczenia po odbytym przeszkoleniu  dla 
pielęgniarek/położnych

5 pielęgniarek

1 położna

Wytypowanie członków komisji konkursowych 0

Pomoc koleżeńska  finansowa 5 0
Świadczenie w związku z emeryturą 5 0
Dofinansowanie do kształcenia podyplomowego 5 2
Wytypowanie przedstawicieli OR do komisji egzaminacyjnych kursów 0

Razem 144 2 146

II. Działalność Prezydium ORPiP
W okresie sprawozdawczym oprócz posiedzeń Rady odbyło się 8 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 2019 i w VII Kadencji

L.P Imię nazwisko Funkcjaw Prezydium ORPiP Frekwencja za 2019 rok VII Kadencja

1. Małgorzata Sokulska Przewodnicząca 100% 93%

2. Agnieszka Nocoń Wiceprzewodnicząca 87,50% 78%

3. Maria Chmielnicka Wiceprzewodnicząca 75% 84%

4. Barbara Tusińska Sekretarz 100% 100%

5. Ewa Banaszek Skarbnik 100% 94%

6. Ewa Kustra Członek 100% 87%

7. Aneta Musiał Członek 62,50% 71%

8. Barbara Pietras Członek 75% 83%

9. Diana Wiśniewska-Janas Członek 100% 100%

W ciągu roku 2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęło 151  uchwał, które zostały przedstawione poniżej :

Rodzaje uchwał Ilość podjętych 
uchwał Odmowa Uwagi 

Organizacyjno – finansowe 5

Stwierdzenie Prawa Wykonywania zawodu i wpis na listę członków
pielęgniarki - 81

położne - 1

Wpis na listę członków OIPiP
pielęgniarek - 9

położna - 2

Wymiana PWZ pielęgniarki - 0

Skreślenie z listy członków OIPiP
pielęgniarki – 11

położne - 1

Wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
pielęgniarek - 1

położna - 0
Wygaśnięcie PWZ 0
Skreślenie z Rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich, Grupowych Praktyk 
Pielęgniarskich 0

Wydanie duplikatu PWZ
pielęgniarki - 1

położne - 0
Wpis do Rejestru podmiotów kształcenia podyplomowego i zmiany we wpisie 1
Skreślenie z Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 0
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Skierowanie na przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu 6
Wytypowanie członków komisji konkursowych 5
Pomoc koleżeńska  finansowa 6

Świadczenie w związku z emeryturą 7 2
Dofinansowanie do kształcenia podyplomowego 7 3
Wytypowanie przedstawicieli ORPiP do komisji egzaminacyjnych kształcenia 
podyplomowego 2

Razem 146 5 151

W trakcie okresu sprawozdawczego - roku 2019, 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 3

2 Komisja socjalna Elżbieta Raszewska 4

3 Komisja prawa i legislacji Anna Trzaszczka, Barbara Pietras Spotkania w systemie 
teleinformatycznym

4 Komisja etyki, skarg i wniosków Renata Cwalina 1

5 Zespół Opieki Długoterminowej

 - stacjonarnej Henryka Łapczyńska 3

 - domowej - Iwona Dąbrówka -

6 Zespół Pielęgniarek Szkolnych Małgorzata Sokulska 2

7 Zespół Pielęgniarek Rodzinnych Małgorzata Konarska 3

8 Zespół Pielęgniarek Psychiatrycznych Mariola Łodzińska -

9 Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Maria Chmielnicka 2

10 Zespół Położnych Agnieszka Nocoń 2

11 Zespół Pielęgniarek Ratunkowych Renata Kowalska -

12 Zespół ds. organizacji Grażyna Juśkiewicz -

13 Zespół ds. współpracy ze związkami zawodowymi Urszula Nowak -

14 Zespół Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Urszula Sochaj -

15 Zespół „Jesienne Klimaty”. Hanna Giełżecka 4

III. Działalność Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wypełniając ustawowy obowiązek prowadzenia Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w zakresie czynności i zadań przejętych od administracji państwowej otrzymała od Ministerstwa Zdrowia dotację.

Na dzień 31.12.2019 r. w Centralnym Rejestrze OIPiP w Radomiu zarejestrowanych było ogółem:

Pielęgniarki 4927
Pielęgniarze 68
Położne 559
Razem 5554

W roku sprawozdawczym w rejestrze podmiotów leczniczych  zarejestrowanych było:

 Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych – 123 w tym Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych – 5.

W 2019 roku członkom samorządu migrującym do pracy w krajach UE - wydano 3 zaświadczenia potwierdzające 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 01.01-31.12.2019 r. przedstawiamy wg załączonej poniżej tabeli:

Kd – kurs dokształcający; KS – kurs specjalistyczny; KK – kurs kwalifikacyjny

Ilość osób przeszkolonych Nazwa kursu Koszt
18 KS.  Endoskopia dla pielęgniarek 9 000,00 zł

18 KS. Szczepienia ochronne 6 300,00 zł

1 KS. Szczepienia ochronne dla położnych 300,00 zł

7 KS. Resuscytacja krążeniowo oddechowa 2 450,00 zł

19 KS. Leczenie ran 9 500,00 zł

19 KS. Wykonanie i interpretacja EKG 9 200,00 zł

55 KS. Wywiad i badania fizykalne 27 250,00 zł

26 KS. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów 13 000,00 zł

2 KS. Technologia sterylizacji i dezynfekcji 1 000,00 zł

1 KK. Piel. anestezjologiczne i intensywna opieka 1 000,00 zł

3 KK. Piel. operacyjne 3 000,00 zł

25 KK. Piel. rodzinne 25 000,00 zł

23 KK. Piel. środowiska nauczania i wychowania 23 000,0 zł

3 Specjalizacja Pielęgniarstwo internistyczne 3 000,00 zł

5 Specj. Pielęgniarstwo anestezjologiczne 5 000,0 zł

24 Specj. Pielęgniarstwo chirurgiczne 24 000,0 zł

2 Specj. Pielęgniarstwo onkologiczne 1 500,0 zł

1 Specj. Pielęgniarstwo operacyjne 1 000,0 zł

2 Specj. Pielęgniarstwo psychiatryczne 1 500,0 zł

23 Specj. Pielęgniarstwo rodzinne 21 300,0 zł

1 Specj. Piel. położniczo - ginekologiczne 1 000,0 zł

231 osób Razem 188 300,00 zł

1. Koszty dofinansowania szkoleń zgodnie z uchwałami - 188 300,00 zł

2. Koszt abonamentu WOLTER KLUWER -2 799,57 zł

3. Koszty organizacji bezpłatnych szkoleń dla członków OIPiP – 38 300,00 zł

4. Koszty związane z organizacją kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych - 76 500.00 zł

5. Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka szkoleniowego -62 400,00 zł

6. Koszty posiedzeń komisji kształcenia ( koszty podróży, kompensaty dniówki) oraz koszty obsługi wynikające z odrębnych 
przepisów: 21 930,86 zł

 Razem : 390 230,43 zł
 
Rozliczenie kosztów Komisji Kształcenia za okres VII kadencji przedstawiamy wg załączonej poniżej tabeli:

Kd – kurs dokształcający; KS – kurs specjalistyczny; KK – kurs kwalifikacyjny

Ilość osób 
przeszkolonych Nazwa kursu Koszt za VII kadencję

5 Kd. dla dyspozytorów medycznych 1 500,0 zł
1 Kd. trening dna macicy 300,00 zł
1 Kd. pobieranie wymazów 350,00 zł
1 Kd. w zakresie laktacji 300,00 zł
3 KS. Szczepienia ochronne noworodków dla położnych 870,00 zł

122 KS. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 42 650,00 zł
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51 KS. Resuscytacja krążeniowo oddechowa 17 850,00 zł
19 KS. Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka 350,00 zł
12 KS. edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 4 900,00 zł
134 KS. Wykonanie i interpretacja EKG 59 650,00 zł
23 KS. Endoskopia 11 500,0 zł
20 KS. Leczenie ran 10 000,0 zł
1 KS. Ordynowanie leków 500,00 zł
20 KS. Edukator w cukrzycy 10 000,0 zł
116 KS. Wywiad i badanie fizykalne 57 420,0 zł
2 KS. Wyk. badań spirotechnicznych 960,00 zł
28 KS. Opieka Piel. w leczeniu systemowym nowotworów 13 000,0 zł
2 KS. technologia sterylizacji i dezynfekcji 1 000,0 zł
3 KK. Piel. Operacyjne 3 000,00 zł
3 KK. Dla kierowników sterylizatorni 3 000,00 zł

176 KK. Piel. rodzinne 176 000,0 zł
4 KK. Piel. rodzinne dla położnych 4 000,00 zł
19 KK. Piel. anestezjologiczne i intensywna opieka 19 000,00 zł
31 KK. Piel.w środowisku wychowania i nauczania 31 000,0 zł
14 KK. Piel. w ochronie zdrowia pracujących. 14 000,0 zł
26 Specj. Pielęgniarstwo chirurgiczne 26 000,0 zł
9 Specj. Piel. anestezjologiczne 9 000,0 zł
14 Specj. Piel. w opiece długoterminowej 8 500,0 zł
3 Specj. Pielęgniarstwo epidemiologiczne 3 000,0 zł
3 Specj. Pielęgniarstwo onkologiczne 2 000,0 zł
1 Spcj. Pielęgniarstwo zachowawcze 1 000,0 zł
9 Specj. Pielęgniarstwo operacyjne 8 000,0 zł
1 Specj. Pielęgniarstwo kardiologiczne 1 000,0 zł
30 Specj. Pielęgniarstwo rodzinne 26 300,0 zł
2 Specj. Pielęgniarstwo położnicze 2 000,0 zł
2 Specj. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej 2 000,0 zł
3 Specj. Pielęgniarstwo geriatryczne 3 000,0 zł
11 Specj. Pielęgniarstwo psychiatryczne 8 500,0 zł
3 Specj. Pielęgniarstwo internistyczne 3 000,0 zł
6 Konferencje/sympozja/warsztaty 2 050,0 zł

934 osób RAZEM 588 450,0 zł

V.Działalność Komisji Socjalnej
Komisja Socjalna w okresie sprawozdawczym 01.01.2019 do 31.12.2019 r. pracowała w oparciu o obowiązujący regulamin.  
Rozliczenie kosztów Komisji Socjalnej przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa świadczenia Ilość wniosków/
osób ogółem

Ilość 
odmów

Kwota przyznanej 
pomocy ogółem

1. Pomoc Koleżeńska 30 - 30 500,00 zł

2. Świadczenie w związku z przejściem na emeryturę 109 2 54 500,00 zł

3. Ubezpieczenie OC członków samorządu - - 30 000,00 zł

4. Dopłata do ubezpieczenia OC z opcją pomocy prawnej 350 - 5 250,00 zł

5. Koszty delegacji członków zespołów, pomoc charytatywna,  zasiłki 
i wiązanki pogrzebowe, udział w organizowanych imprezach 26 472,09 zł

RAZEM 146 722,09 zł
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VI. Szkolenia zorganizowane przez OIPiP dla członków samorządu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych realizując ustawowe zadania w zakresie stałej aktualizacji wiedzy w roku 2019 zaplanowała 
i zrealizowała 4 bezpłatne szkolenia dla wszystkich członków samorządu, których zakres tematyczny przedstawiono poniżej:

L.p. Data 
|szkolenia Temat szkolenia: Wykładowca: Organizator: Ilość 

uczestników

1. 3/21/2019 Postępowanie z raną przewlekłą dr hab. n. med. Marek 
Kucharzewski

Firma EVERTH, 
NIPiP, 
OIPiP w Radomiu

114

2. 4/24/2019 Trudne rozmowy, czyli jak budować dobre 
relacje w pracy z kobietą w ciąży i po porodzie mgr Grażyna Stochmal Firma Pelargos 

OIPiP w Radomiu 34

3. 6/28/2019 Pacjent z NTM-leczenie, pielęgnacja i opieka-
najnowsze standardy

dr Honorata Błaszczyk, 
dr hab.Paweł Miotła, 
mgr Piotr Lenicki, 
mgr Beata Stepanow, 
dr Elżbieta Szwałkiewicz

OIPiP w Radomiu 60 

4. 10/28/2019 Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera mgr Magdalena Bartold Firma Pelargos, 
OIPiP w Radomiu 53

 Razem osób: 261
W 2019 roku OIPiP w Radomiu przeprowadziła 4 szkolenia dla członków samorządu, w których uczestniczyło  łącznie 261 osób.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZA 2019 ROK – OŚRODEK KSZTAŁCENIA 
PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU

Lp. Termin Dziedzina kształcenia Ilość osób 
przeszkolonych

1. I-II.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 10

2. I-II.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek 
i położnych 17

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

4. IV.2019  - VI.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych 15

5. V-VII.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu 
systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych 26

6. II.2019 – VIII.2019 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 21
7. X.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 14

8. X.2019 Zwoleń Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym” dla 
pielęgniarek i położnych 25

9. XI.2019 Zwoleń Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym” dla 
pielęgniarek i położnych 24

10. X-XII.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonaniei interpretacja zapisu elektrokardiograficznegou 
dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 26

                                                    Łącznie przeszkolono 201
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚĆI  OŚRODKA  SZKOLEŃ  W  OKRESIE  VII KADENCJI

Lp. Termin Dziedzina kształcenia Ilość osób 
przeszkolonych

1. XI.2015 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 13

2. XII.2015 Lipsko Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 27

3. XI.2015 – I.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 13

4. XII.2015 – I.2016 Lipsko Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 27
5. IX.2015 – II.2016 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 22

6. X.2015 – III.2016 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania” dla pielęgniarek 23

7. I.2016 – III.2016 Lipsko Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 18

8. III.2016 – IV.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla 
pielęgniarek i położnych 13

9. IV.2016 – V.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 12

10. V.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 12
11. V.2016 – XI.2016 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 14

12. VII.2016 – VIII.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 
Cz. I” dla pielęgniarek i położnych 25

13. VIII.2016 – IX.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 
Cz. I” dla pielęgniarek i położnych 25

14. X.2016 – IV.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 33
15. X.2016 – XI.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 18

16. X.2016 – XI.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” 
dla położnych 11

17. X.2016 – IV.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania” dla pielęgniarek 15

18. X.2016 – XI.2016 Radom Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla 
pielęgniarek i położnych 17

19. XI.2016 – V.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Ochrona zdrowia pracujących” dla pielęgniarek 20

20. I.2017 – II.2017 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 14

21. II.2017 – IV.2017 Radom Kurs specjalistyczny: „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych 29

22. X.2016 – IV.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 33
23. III.2017 – IV.2017 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 16

24. X.2016 – IV.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania” dla pielęgniarek 15

25. IV.2017 – V.2017 Nowe Miasto 
n. Pilicą Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 26

26. XI.2016 – V.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Ochrona zdrowia pracujących” dla pielęgniarek 20
27. III.2017 – IX.2017 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 18
28. X.2017 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 8

29. X.2017 – XI.2017 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 17

30. XII.2017 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 21

31. XII.2017 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 24

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

33.  III.2018 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 19
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34. III.2018 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 13

35. II.2018 – III.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 
Cz. I” dla pielęgniarek i położnych 30

36. III.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 
Cz. I” dla pielęgniarek i położnych 24

37. IV.2018 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 17

38. II.2018 – IV.2018 Kozienice Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 15

39.  IV.2018 Kozienice Kurs dokształcający: „Cewnikowanie pęcherza moczowego” dla 
pielęgniarek 28

40. XI.2017 – V.2018 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 17
41. IV.2018 – V.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 20

42. VI.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja  oddechowo-krążeniowa 
noworodka” dla pielęgniarek i położnych 12

43. VI – VII.2018 Iłża Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 21

44. VIII – X.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek 
i położnych 30

45. XI.2018 Radom Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 32

46. XI.2018 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 17

47. IX – XII.2018 Kozienice Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 12

48. X – XII.2018 Kozienice Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych 12

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

50.  I-II.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 10

51. I-II.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla 
pielęgniarek i położnych 17

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

53. IV.2019 – VI.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek 
i położnych 15

54. V-VII.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych 26

55. II.2019 – VIII.2019 Radom Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek 21
56. X.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 14

57. X.2019 Zwoleń Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 25

58. XI.2019 Zwoleń Kurs dokształcający: „Opieka nad pacjentem z założonym portem 
dożylnym” dla pielęgniarek i położnych 24

59. X-XII.2019 Radom Kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 26

                                              Łącznie przeszkolono 1159
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         W okresie VII kadencji funkcję Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej pełnili:

• Małgorzata Fereniec  - ORzOZ

• Dorota Kowalczyk – z-ca ORzOZ

• Renata Rywacka    - z-ca ORzOZ

• Monika Urbańska   - z-ca ORzOZ

• Edyta Jendrzejczyk  - z-ca OrzOZ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w swojej 
działalności podejmował czynności przewidziane prawem. W 2019 
roku wpłynęło 4 skargi, prowadzono 5 postępowań wyjaśniających 
(w tym 1 postępowanie z 2018 roku). Wydano 2 postanowienia 
o umorzeniu, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 2 
postępowania są w toku. Na postanowienia o umorzeniu postępowania 
wpłynęły zażalenia skarżących.

W okresie sprawozdawczym  przeprowadzono szkolenia w placówkach 
medycznych zgodnie z harmonogramem, z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej. Przeszkolono 189 pielęgniarek i położnych. W szkoleniach 
uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Okręgowy Rzecznik i jego zastępcy uczestniczyli w posiedzeniach 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  z głosem doradczym.

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

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Małgorzata Fereniec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU ZA ROK 2019

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji 
za okres 01.01- 31.12. 2019 r.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  w Radomiu, wybrany na 
zjeździe VII kadencji w 2015 roku 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 01.01.2019 do 31.12.2019 roku 
w OSPiP w Radomiu odbyły się planowe posiedzenia sądu podczas 
których ustalono terminarz spotkań roboczych na rok 2019, a także 
zaplanowano terminy posiedzeń w prowadzonych aktualnie sprawach. 
W ubiegłym roku kontynuowano postępowanie zakończone wydaniem 
nieprawomocnego orzeczenia  skazującego oskarżoną pielęgniarkę. 
Orzeczenie uprawomocniło się. Ponadto odbyły się planowe posiedze-
nia i rozprawa zakończona umorzeniem prowadzonej sprawy.

W kwestiach merytorycznych korzystano z konsultacji prawnych z kan-
celarią współpracującą z OIPiP oraz Naczelnym Sądem.

Pani Przewodnicząca Bożena Kibler uczestniczy z głosem doradczym 
w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pełni też 
dyżury w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w siedzibie Okręgowej 
Izby.

Członkowie Okręgowego Sądu uczestniczyli w szkoleniach prowadzo-
nych przez Okręgową Izbę a także w szkoleniach wewnętrznych za-
poznając się z obowiązującymi i zmieniającymi się aktami prawnymi 
regulującymi pracę sądu, ponadto prowadzili prewencję wykroczeń za-
wodowych w swoich miejscach pracy.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w Radomiu za rok 2019

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Radomiu w okresie sprawozdawczym 
pracowała w oparciu o następujące akty prawne :
-Ustawa o samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01lipca 2011 
(Dz .U. nr 174 poz.1038 z późniejszymi zmianami)
-Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz.U.nr121, 
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 2019 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 5 spotkań na których podjęto 
11 uchwał. 

Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniach Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Radomiu.
Przeprowadzono kontrole Okręgowej Rady w zakresie:
  - Realizacji budżetu na rok 2019
  - Kontrolę kasy,
  - Dokumenty kadrowe, umowy o pracę oraz umowy zlecenia,
  -Rozliczenie czasu pracy ,wykorzystania urlopów, listy obecności,
W czasie kontroli stwierdzono:
- Realizacja budżetu prawidłowa, wpływy i wydatki zgodne z zaplano-
wanym budżetem,
- Dokumentacja prowadzona na bieżąco i właściwie  przechowywana,
- Sprawozdania finansowe godne z przepisami,
- Księgi rachunkowe prowadzone prawidłowo,

- Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady i Prezydium są zgodne i pra-
womocne.
Stwierdzone podczas kontroli uchybienia były wyjaśniane na bieżąco 
w obecności osób kontrolowanych.
Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza , że działalność Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu jest prawidłowa nacecho-
wana gospodarnością i zasadą racjonalnego wykorzystania posiada-
nych środków rzeczowych i finansowych.

Przewodnicząca ORPIP w Radomiu                                                                         
Mariola Surma
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Ważne!

Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
W 2020 roku zorganizowane zostaną dla członków wpisanych do rejestru OIPiP  14-dniowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze celem 

poprawy stanu zdrowia.

Organizacja turnusów przebiegać będzie zgodnie z regulaminem zamieszczonym w załączeniu.

HARMONOGRAM  TURNUSÓW

 14 - dniowy wyjazd do Ośrodka  Leczniczo-Wypoczynkowego „ Eden” w Mielnie w terminie 22.03-05.04. 2020r.  

wnioski przyjmowane będą od 1 stycznia 2020r.  Decyduje kolejność złożenia wniosku.

OIPiP  ponosi 50% kosztów turnusu rehabilitacyjno-leczniczego jednak do kwoty  nie przekraczającej 1200 zł.

Do dyspozycji gości są 2-osobowe pokoje, które doskonale nadają się do wypoczynku. Korzystanie z basenu i kompleksu SPA dla kierowanych 
pielęgniarek i położnych jest bezpłatne. W ofercie gastronomicznej są obfite śniadania oraz obiadokolacja.

Ponadto w ofercie znajduje się:  
1. Rozruch poranny na plaży 
2. Zajęcia na basenie 
3. Ćwiczenia zdrowy Kręgosłup Fitness  

Koszt pobytu po zakwalifikowaniu zgodnie z regulaminem to kwota: ok. 1210,45 zł 

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - Czekamy na zgłoszenia. 

 
 

KOLEJNE OFERTY TURNUSÓW REHABILITACYJNO - LECZNICZYCH W 2020 ROKU
14 - dniowy wyjazd zaplanowany jest do Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu Zdrój w terminach:

•16.06.2020 – 30.06.2020 – wnioski przyjmowane będą od 15  kwietnia 2020r

ilość miejsc 20. Cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu --1050 zł + opłata klimatyczna

•14.09.2020 – 28.09.2020  – wnioski przyjmowane będą od 13 lipca 2020r

ilość miejsc 20. Cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu  - 945 zł + opłata klimatyczna

Podczas każdego pobytu są w ofercie zabiegi rehabilitacyjne. Wynegocjowane ceny uzależnione są od terminów turnusów. Zapewnione są noclegi w  
2-osobowych pokojach oraz całodzienne wyżywienie.

Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Kolejny 14 - dniowy wyjazd zaplanowany jest do Sanatorium Energetyk w Krynicy Zdrój Zdrój  w  terminie:
•04.08.2020 – 18.08.2020 – wnioski przyjmowane będą  od 1  czerwca 2020r

ilość miejsc 20. Cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu  -1050 zł 

 + opłata klimatyczna

Podczas  pobytu są w ofercie zabiegi rehabilitacyjne. Zapewnione są noclegi w komfortowych 2-osobowych pokojach oraz całodzienne wyżywienie.

Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Szczegóły ofert zamieszczone będą na stronie internetowej OIPiP
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 532/VII/2019  Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019  roku w/s zatwierdzenia 
regulaminu udzielania pomocy w formie skierowania na turnusyrehabilitacyjno 
lecznicze członków OIPiP w Radomiu 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W FORMIE 
SKIEROWANIA NA TURNUSY REHABILITACYJNO- 

LECZNICZE CZŁONKÓW OIPiP W RADOMIU 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Prawo do uzyskania pomocy w formie skierowania na  turnusy 
rehabilitacyjno-lecznicze mają wyłącznie członkowie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu w tym członkowie 
przebywający na emeryturze/rencie.

2. Warunkiem przyznania pomocy w formie skierowania na   turnusy 
rehabilitacyjno-lecznicze jest regularne opłacanie składki 
członkowskiej oraz brak wymagalnychzobowiązań w stosunku do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie 
składki członkowskiejprzewidziane odrębnymi przepisami.

4. Osoby wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach 
niniejszego regulaminu dopiero gdy zgodnie z wnioskiem:

 1) udokumentują przebieg pracy zawodowej i co najmniej 10  
 - letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

 2) co najmniej  przez 24 miesiące regularnie opłacają składkę  
 członkowską,

5. udokumentują prawo do uzyskania pomocy w związku 
z przebywaniem na emeryturze/rencie i okażą PWZ

6. W przypadku braku chętnych na zamówione turnusy rehabilitacyjno-
lecznicze dopuszcza się możliwość korzystania z turnusów przez 
bliskich członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za 100% 
odpłatnością. 

II. ZASADY KIEROWANIA NA TURNUSY 

REHABILITACYJNO-LECZNICZE

§ 2

1. Pomoc w formie skierowania na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze 
ma na celu poprawę stanu zdrowia Członków Okręgowej Izby.

2. Wyboru placówek, do których kierowani są członkowie OIPiP 
na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze zatwierdza Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

3. Izba ponosi 50% kosztów turnusu rehabilitacyjno-leczniczego, 
jednak do kwoty  nie przekraczającej 1200 zł. /słownie: jeden tysiąc 
dwieście zł/.

4. Udzielanie pomocy uzależnione jest od posiadania przez Izbę na 
ten cel środków finansowych, których wysokość określona jest 
w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu.

5. Z pomocy, w formie skierowania na turnusy rehabilitacyjno-
lecznicze, członkowie Okręgowej Izby mogą skorzystać jedynie raz 
na pięć lat, za wyjątkiem osób po przebyciu choroby nowotworowej, 
którym może zostać ono przyznane raz na trzy lata na podstawie 
decyzji Okręgowej Rady.

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby ze schorzeniami 
onkologicznymi.

§ 3.

1. Wnioskodawca członek OIPiP, składa pisemny wniosek stanowiący 

załącznik nr 1 niniejszego regulaminu w terminie określonym przez 
ORPiP na dany rok kalendarzowy.

2. Do wniosku należy dołączyć: 
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do  
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjno-leczniczym /załącznik nr 2/  
- w przypadku przebycia choroby nowotworowej również 
dokumenty potwierdzające to schorzenie.

3. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez ORPiP 
zgodnie z kolejnością ich wpływu z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 
w terminie nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem turnusu 
rehabilitacyjno-leczniczego.

§ 4.

1. Decyzje w sprawach przyznawania pomocy, o której mowa 
w dziale II Regulaminu, podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu na wniosek powołanej Komisji.

2. Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
przysługuje prawo domagania się od Wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów potwierdzających zasadność przyznania pomocy 
w postaci skierowania  na turnus rehabilitacyjno-leczniczy.

3. Decyzję o skierowaniu na turnus rehabilitacyjno-leczniczy, członek 
OIPiP  otrzymuje na piśmie.

4. Członek OIPiP po otrzymaniu pozytywnej decyzji  zobowiązany 
jest w ciągu 5 dni do uiszczenia na wskazane konto kwoty nie 
objętej dofinansowaniem przez OIPiP w Radomiu.

5. Brak wpłaty we wskazanym w ust. 4 terminie skutkuje odmową 
skierowania na turnus rehabilitacyjno-leczniczy.

6. W przypadku niewykorzystania skierowania na turnus 
rehabilitacyjno-leczniczy, członek samorządu jest obowiązany 
zwrócić całość kosztów  poniesionych przez Izbę.

7. W przypadku uzasadnionej skargi podmiotu prowadzącego 
turnus rehabilitacyjno-leczniczy na zachowanie skierowanego 
tam Członka Okręgowej Izby, Członek ten traci prawo ubiegania 
się w przyszłości o pomoc w formie skierowania na turnus 
rehabilitacyjno-leczniczy.

8. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 
członkom OIPiP , korzystającym z dofinansowania udziału 
w  turnusach rehabilitacyjno-leczniczych zostanie wystawiony 
PIT, który należy rozliczyć w  zeznaniu rocznym  jako przychód 
z innych źródeł.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 5

1. Dane osobowe (dalej: dane) Członków Okręgowej Izby są 
przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych.

2. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz działających w jej 
imieniu i z jej upoważnienia członków Komisji, zobowiązanych 
do zachowania  w tajemnicy danych w okresie wykonywania  
w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych jest 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 

3. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji prawidłowego wykonania zadań wynikających 
z niniejszego Regulaminu.

4. Członkowie Okręgowej Izby przekazują swoje dane w formie 
wniosku, oświadczenia oraz przedstawiają stosowne dokumenty, 
jeśli jest to konieczne lub wynika z odrębnych przepisów. 

5. Dane Członków Okręgowej Izby są przechowywane przez okres 
6 lat począwszy od dnia wypłaty świadczeń, objętych niniejszym 
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Regulaminem lub odmowy ich przyznania. Po upływie tego okresu 
są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

6. Członek Okręgowej Izby ma prawo do uzyskania dostępu do swoich 
danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia 
ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, 
otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin, wnioski i załączniki, oraz terminy turnusów 
rehabilitacyjno-leczniczych zamieszczone będą na stronie www.
orpip.radom.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020  roku.

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się (24.01.) kolejne spotkanie 
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego dotyczące realizacji 
Porozumienia z  9 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy 
Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą 
gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla 
pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych 
maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Spotkanie było kontynuacją rozmów z 6 grudnia 2019 r. Ministerstwo 
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia starały się przedstawić swoje 
stanowisko do problemów zgłaszanych przez nasze środowisko.

Uzgodniono:

1. NFZ wyda w trybie pilnym komunikat do świadczeniodawców 
o możliwości całościowego wykorzystania środków z OWU dla 
pielęgniarek i położnych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 
z informacją, że środki te muszą być niezwłocznie pobrane 

w związku z zamknięciem roku finansowego.

2. Ministerstwo Zdrowia i NFZ poinformowały o rozpoczęciu prac 
związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków 
przeznaczonych dla pielęgniarek po 31.03.2020r. – strona społeczna 
i związkowa mają otrzymać wkrótce projekty rozwiązań prawnych 
celem konsultacji.

3. Ministerstwo Zdrowia deklaruje przygotowanie propozycji zmian 
w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych 
w zakresie zmiany współczynników pracy opisanych w załączniku 
do ustawy celem: 

• podniesienia współczynników,

• zmniejszenia rozbieżności pomiędzy grupami pielęgniarek 
a także ewentualnych zmian w opisie grup. Pierwsze spotkanie 
w tej sprawie odbędzie się 28.01.2020r.

4. Strona związkowa i społeczna zgłosiła MZ i NFZ konieczność 
wzrostu średnich wynagrodzeń pielęgniarek i położnych celem 
zachowania proporcji związanych ze skokowym wzrostem 
minimalnego wynagrodzenia.

5. NFZ ma sprawdzić zasady wzrostu wynagrodzeń zasadniczych 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie POZ celem 
potwierdzenia, że także dla tej grupy zawodowej zostały wykonane 
przez świadczeniodawców gwarantowane wzrosty wynagrodzeń 
zasadniczych.

6. Minister Zdrowia poinformował o rozpoczętych kontrolach norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
z polecenia wojewodów i konsultantów wojewódzkich ds. 
pielęgniarstwa i położnictwa. Dodatkowo NFZ deklaruje, że 
w zakresie kontroli planowych w przypadku pojawiających się skarg 
będzie rozszerzał zakresy kontroli także na kwestie dotyczące norm 
zatrudnienia. OZZPiP przypomniał, że kontrole norm nie mogą 
ograniczać się tylko do sprawdzenia dokumentów, ale kontrolerzy 
powinni pojawić się bezpośrednio na oddziałach i kontrolować 
rzeczywiste liczby łózek oraz współpracować z działającymi 
w szpitalach organizacjami zakładowymi OZZPiP.

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uzgodnienia dotyczące realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018 r.

Priorytety Ministra Zdrowia na lata 2020-2023

8 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia 
podczas, którego Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił 
listę planowanych zamierzeń resortu w nowej kadencji

Minister Łukasz Szumowski podsumował dotychczasową pracę resortu 
oraz zapowiedział, że nadchodząca kadencja będzie kontynuacją 
podjętych wcześniej działań, m. in. skracania kolejek do specjalistów, 
reformy onkologii, informatyzacji w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia przedstawił listę priorytetów resortu na lata 2020-
2023. W  szczególności należy do nich:

• przygotowanie pakietu badań profilaktycznych dla osób po 40. roku 
życia

• wprowadzenie w całej Polsce sieci onkologicznej (Narodowa Strategia 

Onkologiczna, pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, rozwój cancer 
unitów dedykowanych rakowi piersi, leczenia jelita grubego i raka płuc; 
rewitalizacja Narodowego Instytutu Onkologii)

• kontynuacja prac w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia

• wprowadzenie koordynowanej opieki nad seniorami i osobami 
niesamodzielnymi (sieć placówek opiekuńczo-leczniczych)

• zwiększenie nakładów na opiekę długoterminową w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczy do 50 %

• zmiana modelu dziecięcej opieki psychiatrycznej poprzez program 
kontraktowania trzystu poradni.
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Uczestnicząca w posiedzeniu komisji Wiceprezes NRPiP Mariola 
Łodzińska zwróciła uwagę na dramatyczną sytuację w psychiatrycznej 
opiece zdrowotnej. Zadała pytanie, czy w związku z tym resort 
przewiduje zwiększenie finansowania w psychiatrycznych zakładach 
opiekuńczo-leczniczych oraz czy zadeklarowane zwiększenie nakładów 
będzie dotyczyło tylko ZOL-i, czy również zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych. Wiceprezes NRPiP nawiązała również do wypowiedzi 
Ministra Zdrowia o pozytywnym trendzie w polskim pielęgniarstwie 
dotyczącym wzrostu wynagrodzeń. Wyraziła nadzieję, że zobowiązania 

dotyczące tzw. pakietu Szumowskiego będą obowiązywać na przyszłe 
lata.

Inauguracja Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych 
uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia 
uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing 
Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka 
współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym 
Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede 
wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej 
oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony 
zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych 
w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać 
młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse 
samorealizacji, który warto wybrać. 

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia 
Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje 
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim 
Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych 
oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych.

IV. Zgodnie z prawem
Punkty krytyczne w procesie krwiolecznictwa z punktu 

widzenia pielęgniarki i położnej
mgr Urszula Makowska 

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z bankiem 
Krwi Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Szpital Chirurgii 
Urazowej św. Anny

I. Aktualnie obowiązujące akty prawne

1. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia  z dnia 8 Lipca 2019 r. 
( Dz.U.2019r. Poz.1441) zmieniające Rozporządzenie MZ z dnia 
16.10.2017r ( Dz.U.2017r. Poz 2051)  w sprawie leczenia krwią i jej 
składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne.

2. OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 
r.w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej 
składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania 
i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

II. Punkty krytyczne w procesie krwiolecznictwa

1. Identyfikacja pacjenta, pobranie próbki na badania serologiczne 
(immunohematologiczne).

2. Identyfikacja pacjenta, kontrola dokumentacji i obserwacja pacjenta 
przed podłączeniem krwi lub jej składnika.

3. Zgłoszenie lekarzowi objawów wskazujących na wystąpienie 
niepożądanej reakcji związanej z przetoczeniem.

1. Pobieranie materiału do badań immunohematologicznych 
(serologicznych).

 1.1. identyfikacja pacjenta.

 2.1. pobranie próbki.

 3.1. opisanie probówki i uzupełnienie danych na zleceniu na  
 badanie.

Bezpośrednio przed pobraniem osoba pobierająca dokonuje 
jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta.

Od pacjenta pobiera się krew żylną, a w wyjątkowych przypadkach krew 
tętniczą lub pępowinową:

• stosując zamknięte systemy próżniowe,

• w probówkę – zgodnie z wytycznymi pracowni która wykonuje 
badania- najczęściej zawierającą antykoagulant (EDTA), 
o objętości 4-7 ml.  

Po pobraniu na etykiecie probówki, w obecności pacjenta, na podstawie 
danych uzyskanych od pacjenta, a jeżeli jest to niemożliwe – danych 
uzyskanych na podstawie stosowanego w podmiocie leczniczym znaku 
identyfikacyjnego, wpisuje się następujące dane:

• nazwisko i imię ( wielkimi literami);

• numer PESEL pacjenta, a w przypadku braku PESEL – datę 
urodzenia pacjenta;

• datę i godzinę pobrania próbki krwi.

• na zleceniu na badanie grupy krwi lub próby zgodności – osoba 
pobierająca wpisuje: datę i godzinę pobrania próbki krwi oraz 
oznaczenie ( oznaczenie osoby zawiera imię, nazwisko, tytuł 
zawodowy i specjalizację oraz numer prawa wykonywania zawodu)

W przypadku braku możliwości uzyskania danych pacjenta, na etykiecie 
i zleceniu na badanie należy wpisać:

• symbol „NN”,

• płeć,

• nr księgi głównej lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Potwierdzonym wynikiem grupy krwi jest wyłącznie wynik oparty na 
dwóch badaniach, wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od 
pacjenta, każdorazowo zidentyfikowanego, w różnym czasie, z dwóch 
różnych miejsc wkłucia.

Za potwierdzony wynik grupy krwi uznaje się:

1. dwa zgodne wyniki badań
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2. wynik zawierający wpisy o dwóch zgodnych oznaczeniach

3. wynik wpisany w karcie grupy krwi

4. wynik wpisany legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych,

 Potwierdzony wynik grupy krwi wydaje się pacjentowi 
w postaci papierowej albo w formie przedstawionej w pkt. 3 i 4.

 Wynik grupy krwi z jednego oznaczenia, zwany dalej 
„niepotwierdzonym wynikiem grupy krwi”, wydaje się pacjentowi 
w postaci papierowej. 

WYJĄTKOWE SYTUACJE !

W przypadku braku wyniku grupy krwi, jeżeli przetoczenie jest pilne 
albo w przypadku trudności w pobraniu krwi, w celu wykonania dwóch 
oznaczeń grupy krwi i uzyskania potwierdzonego wyniku dopuszcza 
się jednoczasowe pobranie dwóch próbek krwi, pod warunkiem 
udokumentowanego przeprowadzenia identyfikacji pacjenta przez 
złożenie czytelnego podpisu na zleceniu wykonania badania grupy krwi 
przez dwie osoby przeprowadzające identyfikację. W obydwu pobranych 
próbkach wykonuje się badania.

W przypadku noworodków z niską masą urodzeniową dopuszcza się 
wydanie potwierdzonego wyniku grupy krwi na podstawie oznaczenia 
grupy krwi z krwi pępowinowej oraz z jednej próbki krwi żylnej. 
W przypadku braku możliwości pobrania próbki krwi żylnej lekarz 
podejmuje decyzję o przetoczeniu KKCz grupy O, koncentratu 
krwinek płytkowych, zwanych dalej „KKP”, rekonstytuowanego grupy 
O zawieszonego w osoczu AB albo w roztworze wzbogacającym, KKP 
grupy AB, osocza albo krioprecypitatu grupy AB.

Dopuszcza się wykonanie drugiego oznaczenia grupy krwi i próby 
zgodności z jednej próbki krwi.

2.   Proces przetoczenia.

2.1. kontrola zgodności grupy krwi biorcy z każdą jednostką krwi lub jej 
składnika przeznaczoną do przetoczenia jest prowadzona w obecności 
pacjenta i polega na:

a) identyfikacji pacjenta oraz porównaniu jego imienia i nazwiska, 
numeru PESEL lub daty urodzenia z danymi zawartymi w wyniku próby 
zgodności,

b) identyfikacji pacjenta opisanego symbolem NN, symbolem płci, oraz 
porównanie przypisanego nr księgi głównej lub niepowtarzalnego nr 
identyfikacyjnego pacjenta z danymi zawartymi w wyniku grupy krwi 
lub wyniku próby zgodności,

c) porównaniu wyniku badania grupy krwi pacjenta z grupą krwi na 
etykiecie pojemnika oraz, w przypadku przetaczania KKCz, KPK, KG, 
dodatkowo z grupą krwi zawartą w wyniku próby zgodności;

d) porównaniu numeru donacji krwi lub jej składnika z numerem donacji 
zawartym w wyniku próby zgodności, jeżeli jest wymagany;

e) sprawdzeniu, czy jednostka krwi lub jej składnika została 
przygotowana zgodnie ze specjalnymi zaleceniami wpisanymi w karcie 
zleceń lekarskich;  

f) sprawdzeniu daty ważności krwi i jej składnika;

g) sprawdzeniu daty ważności próby zgodności zawartej w wyniku próby 
zgodności;

h)  porównaniu wyniku grupy krwi pacjenta z grupą krwi na etykiecie 
składnika, w przypadku przetaczania KKP, osocza lub krioprecypitatu.

2.2. Lekarz i uprawniona do tego pielęgniarka lub położna, którzy dokonali 
oceny zgodności krwi lub jej składnika z grupą krwi biorcy, składają swój 
podpis na wyniku próby zgodności wraz z datą i godziną dokonania oceny 
albo na innym dokumencie wydanym przez bank krwi jednoznacznie 
wskazującym, dla kogo dany składnik krwi jest przeznaczony. Dokonują 
ponadto oceny wizualnej krwi lub jej składników.

2.3. W przypadku przetaczania składnika krwi niewymagającego przed 
podaniem wykonania próby zgodności: osocza, KKP oraz krioprecypiatu, 
lekarz i uprawniona do tego pielęgniarka albo położna składają swój 
podpis na druku wydania, który jest wydawany ze składnikiem krwi, 
z datą i godziną rozpoczęcia przetoczenia.  

2.4. Datę i godzinę rozpoczęcia przetoczenia zawartości każdego 
pojemnika należy ponadto wpisać w książce transfuzyjnej, w wyniku 
próby zgodności oraz karcie znieczulenia ogólnego, jeżeli obowiązuje, 
a na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – w karcie obserwacji 
pacjenta;

- przed rozpoczęciem przetoczenia lekarz lub uprawniona do tego 
pielęgniarka lub położna dokonują oceny wizualnej krwi lub jej 
składników;

2.5. W przypadku rozbieżności wykrytych podczas kontroli zgodności 
krwi lub jej składnika, w szczególności z danymi biorcy krwi,nie wolno 
przetaczać tej jednostki krwi lub tego składnika;

2.6. W/w przypadku, krew lub jej składnik zwraca się do banku krwi wraz 
z protokołem zawierającym informację o przyczynie zwrotu i wynikiem 
próby zgodności, jeżeli jest wymagana. O możliwości ponownego 
wydania krwi lub jej składnika decyduje kierownik banku krwi lub osoba 
przez niego upoważniona.

2.8. W przypadku wykrycia rozbieżności – należy sporządzić raport 
o niepożądanym zdarzeniu;

2.9. Wynik próby zgodności, jeżeli jest wymagany,oraz wynik grupy 
krwi muszą być dostępne podczas przetoczenia.

2.10. Wpisu do księgi transfuzyjnej dokonuje personel pielęgniarski.

2.11. Osoba wykonująca przetoczenie jest zobowiązana do obserwacji 
pacjenta bezpośrednio przed przetoczeniem, 15 min od rozpoczęcia 
przetoczenia każdej jednostki krwi lub jej składnika oraz po jego 
zakończeniu, należy zmierzyć i zarejestrować ciepłotę ciała, tętno 
i ciśnienie tętnicze krwi.

2.12. Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie jest obecny w chwili 
rozpoczęcia przetoczenia zawartości każdego pojemnika z krwią lub jej 
składnikami.

Należy przestrzegać czasu przetaczania składników krwi:

- KKCz – nie dłużej niż 4 godziny,

- Osocze, KKP, krioprecypitat –  nie dłużej niż 30 min.

 Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe przetoczenie 
rozmrożonego osocza, składnik może być przechowywany przez 
4 godziny w temperaturze od 20°C do 24°C lub przez 24 godziny 
w temperaturze od 2°C do 6°C.

 

 Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona 
przez niego pielęgniarka lub położna oraz lekarz przejmujący opiekę 
nad pacjentem są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas 
przetoczenia oraz 24 godziny od zakończenia przetoczenia. Lekarz może 
podjąć decyzję o krótszej obserwacji pacjenta, jednak nie może być ona 
krótsza niż 12 godzin

 Przechowywanie zestawów poprzetoczeniowych – pojemniki 
z pozostałością krwi lub jej składnika po przetoczeniu wraz z zestawami 
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do przetoczenia, opisane datą i godziną zakończenia przetoczenia, 
należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny 
w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie 
zutylizować.

3. Zgłoszenie lekarzowi objawów wskazujących na wystąpienie 
niepożądanej reakcji związanej z przetoczeniem.

W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nasuwających podejrzenie 
wczesnej niepożądanej reakcji, w tym poważnej niepożądanej reakcji, 
należy:

1) natychmiast wstrzymać przetoczenie i niezwłocznie powiadomić 
lekarza;

2) zmierzyć pacjentowi ciepłotę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi;

3) dalsze postępowanie uzależniać od nasilenia i rodzaju objawów.

Platforma e-learning IHIT

Przypominamy o możliwości odbywania szkoleń na odległość 
z zakresu krwiolecznictwa, jako działania wspierającego proces 
kształcenia zawodowego członków Komitetów Transfuzjologicznych, 

osób bezpośrednio zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem 
w podmiotach leczniczych oraz wszystkich osób uczestniczących 
w procesach krwiolecznictwa.

Szkolenie obejmuje trzy ścieżki:

• dla lekarzy

• dla pielęgniarek i położnych

• dla diagnostów

Serdecznie zachęcamy do logowania się na platformę opracowaną przez 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego 
przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie 
samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na 
lata 2015-2020.

Uczestnicy szkoleń, po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu końcowego 
mogą uzyskać Certyfikaty i punkty edukacyjne. Platforma ma już ponad 
2100 kont użytkowników oraz prawie 700 Certyfikatów.

Przypominamy adres, pod którym można się logować:

www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl

V. Warto wiedzieć

Stop agresji wobec pielęgniarek i położnych. 
Niepokojące wyniki ankiety Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych
W zawiązku z nasilającą się przemocą wobec personelu medycznego, 
a w szczególności wobec pielęgniarek i położnych Prezydium NRPiP 
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2020 r. podjęło Stanowisko 
Nr 32 w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im 
bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody 
pielęgniarki i położnej skierowanym do Ministra Zdrowia, Rzecznika 
Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejnym działaniem NRPiP w tej sprawie było spotkanie z Ministrem 
Zdrowia oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w celu podjęcia konkretnych działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne 
w lecznictwie stacjonarnym i środowisku domowym pacjenta.

W związku z tym Zofia Małas - Prezes  NRPiP zwróciła się  z prośbą 
o przekazanie informacji ile zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa 
(agresji fizycznej i psychicznej wobec pielęgniarki, położnej) 
wykonywania zawodu miało miejsce w ostatnich latach na terenie 
działania Okręgowych Izb. Przekazane informacje będą wykorzystane 
w rozmowach z Ministrem Zdrowia.

Na terenie działalności OIPiP w Radomiu pisma zostały skierowane 
do około 140 podmiotów.

Poniżej w tabeli przekazane są informacje od tych podmiotów, które 
zwrotne udzieliły odpowiedzi na pismo:

L.p. Nazwa placówki Ilość 
zdarzeń

1. DPS nad Potokiem bardzo 
często

2. DPS w Gródku 0

3. DPS w Krzyżanowicach 0

4. DPS w Lipsku 75

5. DPS w Niedabylu 0

6. DPS w Wierzbicy 5

7. DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu 20

8. NOVIS Sp. z o.o. 0

9. Radomski Szpital Specjalistyczny 100

10. SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą 59

11. SPZOZ w Błędowie każdego 
dnia

12. SPZOZ w Mogielnicy bardzo 
często

13. SPZZOZ Pionki bardzo 
często

14. SPZZOZ w Kozienicach 3

15. SPZZOZ w Lipsku 70

16. SPZZOZ w Przysusze 0

17. SPZZOZ w Zwoleniu

ilość nie 
podana, 
zdarzeń 
przybywa

18. SWPZZPOZ w Radomiu 17

Po wskazanym  w piśmie terminie informację przesłał również   
SPZZOZ w Iłży informując o dwóch udokumentowanych zdarzeniach 
agresywnych zachowań pacjentów. 

Jak wynika z analizy przygotowanej przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych. spośród 817 pielęgniarek i położnych 
tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 
768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu 
w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach. 

Agresja może przybierać różne formy. Od agresji werbalnej 
przejawiającej się w atakach słownych, mających na celu psychiczne 
zranienie drugiej osoby; po napaść fizyczną. Groźby, fałszywe 
publiczne oskarżenia, zniszczenie mienia osoby, nękanie to przykłady 
agresywnych zachowań, jakich dopuszczają się pacjenci wobec 
personelu medycznego. Tak wskazują same pielęgniarki, położne, 
które doświadczają naruszenia bezpieczeństwa podczas wykonywania 
swoich obowiązków.

Placówka medyczna, pomimo funkcji ratowania życia i zdrowia, 
powinna być miejscem bezpiecznym nie tylko dla pacjenta, ale również 
dla osób wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek 
i położnych. Relacja: personel medyczny – pacjent, z wielu powodów 
jest szczególnie obciążona możliwością pojawienia się zachowań 
agresywnych. Jakie mogą być tego przyczyny? Pacjent przybywający 
do nowego obcego otoczenia, jakim jest szpital, przychodnia – 

Zgodnie z prawem            Warto wiedzieć
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doświadcza wielu emocji związanych ze swoim stanem zdrowia. Jego 
poczucie bezpieczeństwa zostaje zagrożone. Częstą pojawiającą się 
reakcją w takiej sytuacji jest frustracja związana z przelaniem swoich 
obaw i niepewności na inne osoby. Najczęściej są nimi pielęgniarki, 
położne – osoby w najbliższym otoczeniu  pacjenta i jego rodziny. 
W tym miejscu należy zadać pytanie: gdzie kończy się granica, w ramach 
której pielęgniarka, położna może zrzucić zachowanie pacjenta na konto 
strachu, bólu, choroby czy wieku?

W 2012 roku wprowadzona została istotna nowelizacja ustaw o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Na jej mocy przedstawiciele wymienionych 
zawodów medycznych podczas wykonywania obowiązków służbowych 
korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza 
publicznego. W praktyce oznacza to, że naruszenie nietykalności 
cielesnej, zniewaga czy czynna napaść na pielęgniarkę, położną może 
skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności.

Spośród 817 pielęgniarek i położnych, które wzięły udział 
w wypełnieniu ankiety, tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami 
agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas 
wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych 
instytucjach. 

Zachowania agresywne występowały w 21 rodzajach placówek 
ochrony zdrowia i innych instytucjach takich jak DPS czy nawet 
żłobki. Najbardziej narażeni na przemoc byli pracownicy oddziałów 
szpitalnych, następnie w SOR i Izbach Przyjęć, nieco mniej na psychiatrii. 
Z informacji uzyskanych od pielęgniarek i położnych wynika, że jest 
niska zgłaszalność agresji na psychiatrii ponieważ panuje przekonanie, 
że jest to ryzyko wpisane w miejsce pracy i brak możliwości zgłoszenia 
takich przypadków.

Wśród sprawców zachowań agresywnych ankietowani wymienili: 
pacjenta (691 zgłoszeń), rodzinę (616 zgłoszeń), innych pracowników 
medycznych. Najczęstszą formą agresji, z jaką spotykali się badani, była 
przemoc fizyczna – groźby, szturchania, popychania.

Wyniki ankiety są niepokojące; jednoznacznie wskazują, iż skala 
tego zjawiska jest wysoka. Oznacza to, iż obecnie w większości 
podmiotów leczniczych w Polsce brak jest rejestrów monitorujących 
zachowania agresywne oraz procedur regulujących postępowanie 

w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego osób bliskich. 
Brak jest zarówno osób przeszkolonych, które rzeczywiście mogłyby 
zareagować  w sytuacji agresywnych zachowań, brak jest ciągłego 
monitoringu i innych urządzeń umożliwiających pielęgniarce i położnej 
powiadomienie odpowiednich służb o grożącym im niebezpieczeństwie. 
Co więcej, nie szkoli się personelu zatrudnionego w podmiotach 
leczniczych w kierunku pożądanych reakcji w sytuacji zaistnienia 
niebezpieczeństwa dla ich zdrowia lub życia, które pozwoliłyby na 
minimalizowanie ewentualnie skutków tych zachowań.

Naczelna Rada Pielęgniarek z uwagi na duży problem agresji wobec osób 
wykonujących zawody pielęgniarki i położnej, za pilne uznaje podjęcie 
zarówno prac legislacyjnych, które nakładałyby stosowne zobowiązania 
na podmioty zatrudniające personel medyczny, jak podjęcie praktycznych 
działań, aby w każdym miejscu gdzie pielęgniarka lub położna udziela 
świadczeń zdrowotnych realizując zadania publiczne, miała zapewnione 
środki bezpieczeństwa, a ich zapewnienie było obowiązkiem ustawowym 
każdego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

„Narastający problem agresji w polskich placówkach medycznych 
wymaga podjęcia zdecydowanych konsekwencji systemowych. 
Uświadamianie społeczeństwu, iż udzielając świadczeń zdrowotnych 
podlegamy ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza 
publicznego to jeden ze sposobów na poprawę naszego bezpieczeństwa. 
W praktyce oznacza to, iż naruszenie nietykalności cielesnej, zniewaga 
czy czynna napaść na pielęgniarkę, położną będzie skutkować sankcjami 
prawnymi. Obecnie w większości podmiotów leczniczych w Polsce brak 
jest procedur regulujących postępowanie w przypadku agresywnych 
zachowań. Jako samorząd zawodowy wnioskujemy o podjęcie 
działań legislacyjnych nakładających stosowne zobowiązania na 
podmioty zatrudniające kadry medyczne, jak: opracowanie procedury 
umożliwiającej pielęgniarce, położnej natychmiastowe powiadomienie 
odpowiednich służb o grożącym niebezpieczeństwie; organizację 
szkoleń dla personelu z psychologiem, prawnikiem, policją w zakresie 
komunikacji z pacjentem oraz jak należy reagować na zachowanie 
agresywne” – mówi Prezes NRPiP Zofia Małas.

Ankieta dostępna jest na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
od grudnia 2019 roku i cały czas zbierane są dane dotyczące zachowań 
agresywnych wobec pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej, 
które następnie zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

VI. Koniecznie przeczytaj
Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych 
w podmiotach leczniczych? Jakie błędy organizacyjne odgrywają w tym 
względzie zasadniczą rolę? Czy kiedykolwiek uda nam się wyeliminować 
ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami w trakcie udzielania 
świadczeń zdrowotnych? Jakie wnioski powinnyśmy wyciągnąć, 
analizując wyniki kontroli NIK w podmiotach leczniczych? Ważne 
wnioski i uwagi ekspertów na tematy tak istotne dla bezpieczeństwa 
personelu medycznego i pacjentów to efekt poniedziałkowej  konferencji 
organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w dniu 27 
styczeń 2020 r pt. 

„Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarek 
i położnych”.

Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali wykładowcy  poruszając 
następujące zagadnienia:

Analiza wdrożenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Niepożądane zdarzenia medyczne”

Dr n. farm. Leszek Borkowski -  Prezes Fundacji Razem w Chorobie

Punkty krytyczne w procesie krwiolecznictwa w praktyce pielęgniarek 
i położnych

 Urszula Makowska – Kierownik Pracowni Immunologii 

Transfuzjologicznej z bankiem Krwi Mazowieckie Centrum Rehabilitacji 
Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

Zdarzenia niepożądane jako błąd organizacyjny kadry zarządzającej 
w podmiotach leczniczych.

 dr hab. n. pr. Dorota Karkowska – prof. Uł

Profilaktyka zdarzeń niepożądanych przy stosowaniu przymusu 
bezpośredniego.

Mariola Łodzińska- Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

Ekspozycja zawodowa na krew- zmniejszenie ryzyka poprzez stosowanie  
bezpiecznego sprzętu,

Bożena Feret - Przedstawiciel Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

Mimo elektronicznej rejestracji na stronie internetowej, na której 
należało podać swoje dane -   ze 133 zarejestrowanych osób przybyło 
tylko 104. 

Tylko  3 osoby usprawiedliwiły swoja nieobecność.  Wielu 
koleżankom odmawiałyśmy możliwości uczestnictwa w konferencji,  
gdyż przewidziane było tylko 120 miejsc.

Za każdego uczestnika /120osób/ zapłaciliśmy po 80 zł. 

Warto wiedzieć                Koniecznie przeczytaj
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Ze względu na obszerność materiałów informacje z poszczególnych prelekcji opublikowane 
zostały na stronie internetowej w aktualnościach „Relacja z konferencji z 27.01.2020r”

Koniecznie przeczytaj
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Wielkanocna nadzieja

Świat dziś potrzebuje i szuka nadziei. Zastanawiamy się czym jest nadzieja i czy można bez niej żyć?

Nadzieja nadaje sens w życiu, jest poczuciem pewności, jest stanem sił człowieka, jego możliwości, 
aspiracji i ambicji.

Nadzieja- lubimy ją mieć, lubimy się na nią powoływać. Z nadzieją jest tak jak ze słońcem. Słońce 
wschodzi, dochodzi do zenitu, potem chyli się ku zachodowi. Nadzieja również wschodzi w ludziach. 
Wydaje się człowiekowi, że jest silny w nadziei. Potem nadzieja przygasa, przychodzi czas, że znowu 
odżywa. Słońce i nadzieja wschodzą i gasną a jednak mamy pewność, że jutro będzie nowy dzień. 
Nadzieja nadaje sens i poczucie celu działaniem. Nadzieja jest kotwicą duszy dlatego musi zawsze gościć 
w naszych sercach. Nadziei doświadcza się w sobie, jest ona drogą do własnego wnętrza gdzie odnajdzie 
się powiązanie z jutrem, z przyszłością, z drugim człowiekiem. Nadzieja każe nam się angażować we 
wszystkie sprawy. Ukryta jest w nas głęboko. To ona pozwala nam żyć. Warto szukać jej przez całe życie, 
każdego dnia a życie z nadzieją nie będzie przeciekać nam przez palce, bo życie to światło, to blask 
nadziei prosty i czysty. Nadziei gotowej nie można dać, można pomóc w jej szukaniu. To poszukiwanie 
jest tajemnicze, można w nim dać coś, czego się właściwie nie ma, można pomagając samemu doznawać 
pomocy. Szukajmy wszystkiego co dobre i piękne. Inaczej wszystko zszarzeje. Trudności przemijają jak 
chmury na niebie ale nie zniechęcajmy się zawsze przyszłość otwiera przed nami Bóg, który jest Bogiem 
nadziei. Nadzieja chrześcijańska jest specyficzna, nigdy nie zawiedzie. Jest nasza podporą i pociechą.

Nadzieja chrześcijańska jest w Zmartwychwstałym Chrystusie, który na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei. Nadzieja wielkanocna to pewność, to odkrycie wyższego sensu zdarzeń, cierpień, przeciwności, 
radości. Dlatego doświadczając jej nie bójmy się ani teraźniejszości, ani przeszłości, ani ludzi, ani świata, 
ani pytań , ani odpowiedzi. Niech nas nie straszą nocne majaki katastrof, epidemii, chorób, zawiści 
ludzkiej. Wchodźmy bez lęku w każdy rozpoczynający się dzień. Każdy z nas powinien być człowiekiem 
nadziei na każda porę, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Św. Jan Paweł II mówił w Warszawie 
trzynastego czerwca1999r. : „Aby odkryć nadzieję trzeba zwrócić wzrok ku górze. Dopiero poznanie 
Chrystusa wyzwala od rozpaczy, bo w Nim poznajemy nie tylko naszą nędzę ale i naszą miłość. Obudźcie 
w sobie nadzieję, niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie.”

Wskazaniem dla nas niech będą także słowa poety Cz. Miłosza: „Z miłością widzi się głębiej, z nadzieją 
dalej.”

I tak dźwięk wielkanocnych dzwonów napełni nas nową nadzieją na lepsze jutro. Niech Zmartwychwstały 
Chrystus zwyciężając śmierć rozjaśni doliny zmartwień, przeniknie cienie codzienności, umocni 
w chwilach trudnych i beznadziejnych.

Życzę, by nadzieja nigdy was nie opuszczała i była ładunkiem ciepła, serdeczności, którą mamy się 
obdarowywać.

Życzę wielkanocnej nadziei na cały rok !

       mgr Jadwiga Kowalczyk

Koniecznie przeczytaj
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WAŻNE   INFORMACJE ! 

W związku ze zmianami Ustawy o ZFŚS, która 
weszła w życie 4 maja 2019 od 1 stycznia 2020r 
uległ zmianie regulamin i  wnioski, które składają 
członkowie o pomoc koleżeńską.  Zapisy nowelizacji 
ustawy zakładają, że udostępnienie pracodawcy danych 
osobowych osoby uprawnionej do korzystania z pomocy 
koleżeńskiej  i przyznanie świadczenia następuje 
w formie oświadczenia. Pracodawca może jednak 
żądać udokumentowania informacji podanych przez 
pracownika w poświadczeniu.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. 
Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na 
podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej 
(w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z pomocy koleżeńskiej ze 
wzglądu na zachorowanie.

Pracodawca ma  prawo żądania dokumentacji 
medycznej, ale tylko takiej, która jest niezbędna do 
udokumentowania uprawnienia do świadczenia. Może 
to być np. zaświadczenie wystawione przez lekarza 
prowadzącego o tym, że odbywa się leczenie na chorobę 
przewlekłą.

Także wszystkie karty informacyjne szpitale 
i inne dokumenty składane mogą być  tylko do wglądu 
i do potwierdzenia za zgodność a następnie oddane 
zainteresowanemu. Pod żadnym pozorem nie mogą być 
przechowywane.

Ponieważ dotychczas dokumentowanie sytuacji 
socjalnej członka izby odbywało się wyłącznie poprzez 
dostarczanie zaświadczeń obecnie należy dokonać 
stosownych zmian w regulaminie i wnioskach. W każdym 
przypadku podstawową formą dokumentowania 
sytuacji socjalnej (jeżeli w ten sposób wnioskodawca 
musi przekazać swoje dane osobowe) powinno być 
własnoręczne oświadczenie wnioskodawcy.

Nie jest więc prawidłowy zapis, w którym przewidziano 
dokumentowanie sytuacji zdrowotnej i socjalnej 
wyłącznie za pośrednictwem innych dokumentów niż 
oświadczenia. Taki zapis został usunięty z regulaminu.

W związku z powyższym od  1 stycznia 2020r   
dokumenty medyczne przyjmowane  będą tylko do 
wglądu i składane stosowne oświadczenia.

W zapisach ustawy przewija się słowo pracodawca, 
niemniej jednak mimo, że OIPiP nie jest pracodawcą dla 
członków samorządu, należy stosować się do zapisów 
ww ustawy.

Osoby, które składały dokumenty dotyczące ich stanu 
zdrowia ubiegając się o pomoc koleżeńską po 4 czerwca 
2019r - prosimy o kontakt z OIPiP celem ich zwrotu do 

31 marca 2020r. Po tym terminie cała dokumentacja 
zostanie komisyjnie zniszczona.

Kolejną zmianą w regulaminie komisji Socjalnej jest 
wysokość przyznanej pomocy koleżeńskiej w przypadku 
pierwszorazowego zachorowania na chorobę 
nowotworową. Od 1 stycznia 2020r wynosi ona 2000 
tyś. zł.

Obowiązujący regulamin z aktualnym wnioskiem 
znajduje się na stronie internetowej OIPiP w Radomiu.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…..................................................................................…

W Regulaminie  Dofinansowania Kształcenia 
Podyplomowego  Członków  Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i  Położnych w Radomiu, który stanowi 
Załącznik nr 1 do uchwały Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu nr 9/VI/2012 z dnia 
20.03.2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 12  Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie :

„ §12 1. Kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek 
Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Radomiu, są w całości finansowane z budżetu komisji 
kształcenia członkom wpisanym do rejestru OIPiP 
zgodnie z wymogami  §1 oraz §4 Regulaminu i po 
spełnieniu warunków o których mowa w  §6 ust.1 i 3,  §7 
ust.1 i 3,  § 8 ust.1,2 i 4 i w  § 9 ust.1 , 2 i 5 .

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

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach 
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bez wiarygodnego 
usprawiedliwienia w czasie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia będzie skutkować brakiem 
możliwości wnioskowania przez pielęgniarkę/położną 
o kolejną refundację przez okres 24 miesięcy.”

Koniecznie przeczytaj
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KONKURS 2020 rok

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Komisja 
Kształcenia ORPiP w Radomiu ogłasza Konkurs o przyznanie 
„Kryształowego Czepka” pod hasłem:

Pielęgniarka/położna -  lider w zespole

Regulamin konkursu „ Kryształowy Czepek” 

§1 1. Konkurs o przyznanie nagrody „Kryształowy Czepek” 
organizowany jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych przy współudziale Komisji Kształcenia OIPiP 
w Radomiu. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych 
kandydatur osób, które będą miały przyznaną nagrodę wg 
spełniających kryteria regulaminu. Przewiduje się 5 nagród 
„Kryształowego Czepka”.

§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 Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych przy współudziale Komisji Kształcenia OIPiP 
w Radomiu (dalej:„Organizator”).

2. Siedziba Organizatora: ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom, 

tel.48 3606960, 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 wg. 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 pacjenta do intymności i godności 
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych, 
zachowanie tajemnicy zawodowej. 

b) wobec współpracowników – przekazywanie wiedzy 
i umiejętności zawodowych młodszym Koleżankom i Kolegom, 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności 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, poszanowanie 
uczuć, poglądów, wierzeń i obyczajów.

c) wobec samorządu – solidarne wspieranie działalności samo-
rządu, 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 lokalnego 
środowiska.

3. Nienaganna opinia.

4. Wysoka kultura osobista.

5. Podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.

6. Integracja zespołu.

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

2. Termin złożenia zgłaszania kandydatów mija 15.04. 2020 r. 

3. Zgłoszenia mogą dokonywać członkowie samorządu /grupa 
co najmniej 10 osób/ zgodnie z wymogami § 5. 

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

W przypadku wysłania zgłoszenia  w formie listu poleconego 
decyduje data stempla pocztowego. 

§7 1. Komisję Konkursową stanowią członkowie Komisji 
Kształcenia oraz członkowie  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. 

2. Zgłoszenia Kandydatów można  dokonać zgodnie z kartą 
zgłoszenia. 

§9 1. Interpretacja postanowień Regulaminu należy wyłącznie 
do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian i uzupełnień w Regulaminie. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych 
osobowych zwycięzców konkursu i zamieszczanie w biuletynie 
informacyjnym „Wokół czepka” oraz na stronie internetowej, 
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 oraz 
w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr 
tel. 48 3606960 lub wysyłając pytania na adres e-mail: orpip@
orpip.radom.pl

Koniecznie przeczytaj
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie kandydata do konkursu „Kryształowy Czepek”

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

Adres zamieszkania……………………………………………………………………..

Numer 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 późniejszymi zmianami)

………………………………..                                        …………………………….

    Miejscowość, data                                                                           Podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS„KRYSZTAŁOWY CZEPEK”

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

Adres ………………………………………………………………………………….

Staż pracy…………………….Nr zaświadczenia PWZ………………………………

Miejsce pracy………………………………………………………………………….

Nr telefonu…………………………………adres e-mail………………………………

Uzasadnienie według kryteriów zgodnie z §5 Regulaminu:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………....………………………………………
………………...………………………………………………………………...........................................................
.............................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..........................................................................................................
...………...............................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................................
.....................................................…………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Podpisy z numerem PWZ osób zgłaszających w załączeniu / co najmniej 10 osób/

Karty zgłoszeń dostępne do pobrania na stronie internetowej www.orpip.radom.pl

Koniecznie przeczytaj
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Ogłoszenia, podziękowania
VII. Ogłoszenia i podziękowania

Drogie Koleżanki
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z okazji przejścia na emeryturę przekazuje serdeczne życzenia realizacji dalszych 
planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań, oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

 Życzenia przekazujemy Paniom :

1. Zawłockiej Urszuli  - zatrudnionej w GPP Zdrowa Szkoła

2. Wójcickiej Wiesławie - zatrudnionej w SPZZOZ w Pionkach

3. Pawełskiej Marii - zatrudnionej w SPZZOZ w Iłży

4. Kowalik Joannie - zatrudnionej w SPZZOZ w Kozienicach

5. Główce Teresie - zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

6. Juśkiewicz Grażynie - zatrudnionej w GPP Zdrowa Szkoła

7. Figurze Teresie - zatrudnionej w SPZZOZ w Lipsku

8. Nowak Hannie - zatrudnionej w SPZOZ w Nowym Mieście

9. Witczak Jadwidze - zatrudnionej w RSzS

10. Lis Irenie - zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

11. Przybylskiej Teresie - zatrudnionej w SPZZOZ w Szydłowcu

12. Wrzesień Barbarze - zatrudnionej w SPZZOZ w Szydłowcu

13. Cieślik Magdalenie - zatrudnionej w Sp.z o.o. „Zdrowie” w Pionkach

14. Jaworskiej Sabinie - zatrudnionej w PCM w Grójcu

15.  Mazur Barbarze - zatrudnionej w SPZZOZ Zwoleń

16.Staniewskiej Alicji - zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

17.Pikulskiej Mariannie - zatrudnionej w SPZZOZ w Szydłowcu

18. Karpecie Annie - zatrudnionej w SPZZOZ  w Szydłowcu

19.Kudelskiej Anna - zatrudnionej w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Pogroszynie

20. Woszczyk Elżbiecie - zatrudnionej w M.Sz.S. Sp. z o.o.

„ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

           Jan Paweł II

KOCHANA TERENIU

Dziękujemy Ci za wspólne lata pracy, profesjonalizm, fachowość, życzliwość. Składamy podziękowania za Twoje ogromne serce 
poświęcenie dla pacjentów i współpracowników.

Mamy nadzieję, że nie zapomnisz o nas i podobnie jak my wszyscy, będziesz dobrze wspominać spędzone z nami chwile.

Życzymy, aby otaczała Cię życzliwość ludzi, żebyś znalazła czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji, zainteresowań i aby wszystko co 
było do tej pory niemożliwe stało się możliwe.

Życzymy dużo zdrowia, pomyślności na dalsze lata, pogody ducha oraz wiary w realizację marzeń.

     

     Koleżanki Oddziału Dziecięcego

     SPZZOZ w Lipsku
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Kobieta to piękny kwiat,
to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,
o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,
mówi nie znając doliny 

duszy,
kobieta to nie tylko kwiat,
to kamień, co z czasem się 

kruszy

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
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Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego 
nastroju,

serdecznych spotkań w 
gronie rodziny i wśród 

przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
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Ogłoszenia, podziękowania

Lp. Dziedzina/zakres kształcenia Planowany termin 
rozpoczęcia - *

KURSY  SPECJALISTYCZNE

1.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Kurs dla pielęgniarek i położnych

18.01.2020

25.04.2020

2.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka

Kurs dla pielęgniarek i położnych
07.03.2020

3.
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs dla pielęgniarek i położnych

25.01.2020

16.05.2020
4. Szczepienia ochronne – Kurs dla pielęgniarek 22.02.2020
5. Szczepienia ochronne – Kurs dla położnych 16.05.2020
6. Leczenie ran – Kurs dla pielęgniarek 04.04.2020

7.
Wywiad i badania fizykalne

Kurs dla pielęgniarek i położnych
13.03.2020

8. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów – Kurs dla pielęgniarek i położnych 23.05.2020

9. Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji – Kurs dla położnych 30.05.2020

KURSY  KWALIFIKACYJNE
10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Kurs dla pielęgniarek maj 2020
11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Kurs dla pielęgniarek marzec 2020
12. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla pielęgniarek luty 2020

13. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania                                 
Kurs dla pielęgniarek styczeń 2020

14. Ochrona zdrowia pracujących – Kurs dla pielęgniarek luty 2020
15. Pielęgniarstwo rodzinne – Kurs dla położnych marzec 2020

SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNE
16. Pielęgniarstwo geriatryczne – dla pielęgniarek maj 2020
17. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – dla pielęgniarek maj 2020
18. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – dla pielęgniarek kwiecień 2020
19. Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek kwiecień 2020
20. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – dla położnych kwiecień 2020

∗  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

OŚRODEK SZKOLENIA OKRĘGOWEJ IZBY  PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH

OFERTA  SZKOLEŃ  W  ZAKRESIE  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO  
PIELĘGNIAREK   I  POŁOŻNYCH 
W  I-II  KWARTALE  2020 ROKU
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Ogłoszenia, podziękowania
Zapraszamy do udziału

w Spotkaniu Edukacyjnym zorganizowanym we współpracy z

OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU  

Zaproszenie skierowane jest do

PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

z oddziałów:

pediatrycznych, rehabilitacyjnych, noworodkowych, ginekologiczno-położniczych, neonatologicznych, intensywnej 
terapii , chirurgii, ortopedii, neurologicznych, urologicznych, psychiatrycznych, pulmonologicznych, izb przyjęć, 
szkół rodzenia, POZ i innych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie do

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

pod numerem tel.: 0- 48 360 69 60

lub

do Małgorzaty Czerwonka z firmy Pelargos

602 735 704; e-miał: m.czerwonka@pelargos.com.pl

Termin:  27. 04. 2020 r. (poniedziałek)

Godzina: 11:00 – 14:00

Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, 

  ul. Paderewskiego 15

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
NDT- Bobath czy metoda Vojty – która z metod rehabilitacji niemowląt jest lepsza.

Wykład wygłosi mgr Anna Markowska
 

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
Czynnościowe zaburzenia pokarmowe u niemowląt.

Wykład wygłosi mgr Magdalena Bartold

Wszystkie uczestniczki otrzymają:
- certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu
- skrypty tematyczne
- interesujące materiały informacyjne
- poczęstunek 

Udział w zajęciach jest bezpłatny,
Spotkanie organizowane jest w ramach cyklicznej

współpracy z OIPiP w Radomiu.
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Z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.02.2020r odeszła nasza od nas

MAŁGORZATA  DZIK
wspaniała pielęgniarka

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania jakbyś nie chciała swym odejściem smucić, jakbyś wierzyła 
w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

     Stało się tak jak ks.Jan Twardowski w zacytowanym wierszu napisał: odeszłaś cicho Małgosiu, odeszłaś 
od rodziny, przyjaciół, koleżanek, znajomych. Odeszłaś z kardiologii, odeszłaś od nas.

Odeszłaś….Tylko dlaczego tak szybko? Tak niespodziewanie?

Dziękujemy Ci koleżanko za wszystkie dobre ale i te trudne chwile, za rady ,za pomoc, wsparcie. Za to 
że dla wielu byłaś zawodowym autorytetem, uczyłaś , nadzorowałaś, chwaliłaś, czasem krytykowałaś 
wprowadzając w tajniki zawodu.

Żegnamy Cię Małgosiu  z nadzieją na spotkanie, kiedyś, gdzieś w innym świecie. Będziesz czekać na nas 
ze zdjęciami z tej podróży, tej niezaplanowanej, ostatniej… Z której nigdy nie wrócisz…

Jest tak jak mówiłaś:  …..przychodzimy i odchodzimy, ale zawsze zostawiamy cząstkę siebie.

Wierzymy, że cząstka Ciebie na zawsze pozostanie wśród nas, 

w Twoim ukochanym oddziale, w Kardiologii

Żegnają Cię koleżanki oddziału Kardiologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Wyrazy współczucia przekazuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

VIII. Z żałobnej karty
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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. 24 stycznia  (piątek) 13.00

2. - -

3. - -

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
PEŁNOMOCNIKÓW ORPIP NA ROK 2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
PIELĘGNIAREK NACZELNYCH 
I DYREKTORÓW 
DS. PIELĘGNIARSTWA NA ROK 2020

Lp. Planowany termin Godzina

1. 24 stycznia   (piątek) 13.00

2. - -

3. - -

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 01.07.2020  do  31.08.2020 r.

* Nie dotyczy okresy wakacyjnego od 01.07.2020  do  31.08.2020 r.
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