
        
 
 
 
…”Ciebie, Boga, wysławiamy;  
Tobie, Panu, wieczna Chwała!”… (z pie pieśni kościelnej)  

Malutki Jezus narodził się  
w blasku Gwiazdy Betlejemskiej,  
- w cichości szczęścia, które zakwitło,  
w cichości marzeń.  
To nic, że w chłodzie oddechów,  
to nic, że w chłodzie stóp i dłoni.  
Boża Miłość rozgrzewa serca,  
oczy jaśnieją  
i dłonie stają się zdolne  
do czynienia dobra,  
- a serca  
do wzajemnego wybaczania  
i miłości.  
 

XII 2011r. Biała Podlaska.  Jadwiga Maria Połynka  
pielęgniarka Oddziału Neurologii  
WSzS w Białej Podlaskiej              
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Wydawca 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej 

ul. Okopowa 3 pok. 218 

21-500 Biała Podlaska 

tel. :    83 34 28 628 

tel/fax.: 83 343 60 83 

e-mail: oipipbp@poczta.onet.pl 
www.oipip-bp.pl 

 

Biuro Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 

Czynne poniedziałek - piątek. 8
00

-16
00

 
 

INFORMATOR OIPIP 
 

Dyżur Radcy Prawnego 

mgr Irena Hołubowicz 

Czwartek w godz. 12
00

 - 14
00 

 

Dyżury Członków Zespołu Okręgowego 
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00

-16
00
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-15
00
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ZACHĘCAMY CZŁONKÓW 

SAMORZĄDU DO KORZYSTANIA                           

Z BIULETYNU 
 

Biuletyn rozprowadzany jest bezpłatnie 

wśród członków Samorządu 

 

Koleżanki pielęgniarki i położne jeżeli 

chcecie złożyć gratulacje, podziękowania, 

kondolencje,  zamieścić prace własne - 

NAPISZCIE - my wydrukujemy. 

 

Redakcja nie zwraca materiałów. 

Zastrzegamy sobie prawo skracania  przesłanych 

tekstów. 

 

Prosimy dostarczyć artykuły na nośnikach 

elektronicznych (płyta CD).  

OIPiP nie odpowiada za treść ogłoszeń ofert 

pracy za granicą dla personelu medycznego!!! 

mailto:oipipbp@poczta.onet.pl
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Szanowni Państwo, 
W dniu 12 października 2011 roku, podczas XXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej zostałam wybrana na Przewodniczącą Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych.  

W swoim wystąpieniu podkreślałam, iż bardzo doceniam to wszystko, co już zostało wypracowane.                

20 lat istnienia samorządu zawodowego, to czas przemian ekonomicznych, prawnych, ustrojowych                         

i społecznych. To wręcz rewolucja w sektorze ochrony zdrowia, czas wielkich reform, które niejednokrotnie 

okazywały się ryzykownym eksperymentem. W tej rzeczywistości musiały odnaleźć się pielęgniarki                       

i położne. Ogromne zaangażowanie koleżanek i kolegów poprzednich pięciu kadencji w realizację zadań 

samorządu, dało między innymi taki efekt, że nasze zawody stały się zawodami zaufania publicznego.  

Zdobyte doświadczenie pozwala mi wypracować w sobie indywidualny pogląd na to, co należy rozwijać 

a czego unikać. 

Uważam, iż niezmiernie ważne jest dostrzeganie wartości prezentowanych przez drugiego człowieka. 

To Wy Koleżanki i Koledzy jesteście specjalistami - każdy w swojej dziedzinie, i to w Was tkwi potencjał, 

który jest potrzebny do pracy na rzecz naszego środowiska. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jest 

instytucją, która ma za zadanie środowisko to integrować dla przyszłości naszych zawodów.  

Rozpoczynamy VI kadencję samorządu zawodowego. Naszym celem jest umacnianie samorządności 

poprzez ciągłą edukację, poszerzanie kompetencji, profesjonalne zarządzanie pielęgniarstwem i położnictwem.  

Żyjemy w czasach, gdy wysokie kwalifikacje i kompetencje są nie tylko czynnikiem determinującym rozwój 

jednostki ale okazują się wyjątkowym atutem naszej grupy zawodowej. Zdobyta wiedza daje podstawę 

samodzielności i świadomej odpowiedzialności. Dlatego tak ważna jest inwestycja w ludzi.  

 Mamy przed sobą bardzo trudny okres w życiu zawodowym.  

Wejście w życie Ustawy o działalności leczniczej dostarcza wiele niepokoju. Wspomniana ustawa daje 

możliwość wykonywania zawodu na podstawie kontraktu w przedsiębiorstwie leczniczym. Pielęgniarki                       

i położne obawiają się przymuszenia do przechodzenia na kontrakty, braku bezpieczeństwa socjalnego 

związanego z brakiem gwarancji do urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, utraty ciągłości pracy, 

nadmiernej liczby godzin do przepracowania, braku ochrony ze strony PIP i związków zawodowych, 

niekorzystnych warunków kontraktu. Z drugiej zaś strony nie powinno się ograniczać swobody wyboru formy 

zatrudnienia pielęgniarkom i położnym wykonującym wolne zawody. Ufam, że dojdzie do prawnego 

zabezpieczenia pielęgniarek i położnych przed przymuszaniem do samo zatrudnienia i zapewnienia naszej 

grupie zawodowej bezpiecznych warunków pracy i płacy. Nie mniej jednak musimy się przygotować do wyżej 

wspomnianych faktów, poprzez szkolenia w zakresie negocjacji warunków umów z potencjalnym 

przedsiębiorstwem.  

Na czas nowej kadencji życzę Państwu wiary we własne możliwości, konsekwencji w działaniu, 

cierpliwości, optymizmu oraz satysfakcji z pracy zawodowej. 

 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia  

życzę rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności.  

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. 

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy 2012 Rok. 

 

Elżbieta Celmer vel Domańska 
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XXV Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy  

Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  
12 października 2011 roku  

 

Sprawozdanie z prac  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

za okres 26.10.2007r. – 12.10.2011r. 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej swoją działalność realizowała zgodnie                   

z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie 

pielęgniarek  

i położnych oraz Regulaminem ORPiP w Białej 

Podlaskiej stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały               

Nr 6/IV/04 XVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek                   

i Położnych w Białej Podlaskiej z dnia 20 marca 2004r. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się                         

20 posiedzeń Okręgowej Rady oraz 39 posiedzeń 

Prezydium ORPiP, podczas których przyjęto 

odpowiednio 135 i 234 uchwał i 4 stanowiska. W obu 

przypadkach frekwencja była wysoka i wynosiła średnio 

70%. Na posiedzenia Okręgowej Rady i Prezydium byli 

zapraszani goście zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o 

samorządzie pielęgniarek i położnych. W omawianym 

okresie odbyły się 4 posiedzenia Pełnomocnych 

Przedstawicieli ORPiP. 

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych                   

w Białej Podlaskiej na dzień 30 września 2011r. 

zarejestrowanych było 2234 członków, w tym 1957 

pielęgniarek i 277 położnych. 

Dokonano: 

- 60 stwierdzeń prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i 9 położnej, 

- 95 pielęgniarek i 7 położnych wpisano w rejestr 

pielęgniarek i położnych, 

- 83 pielęgniarek i 11 położnych skreślono                      

z rejestru pielęgniarek i położnych, 

- 24 pielęgniarkom i 5 położnym wymieniono 

prawo wykonywania zwodu, 

- wydano 4 duplikaty prawa wykonywania 

zawodu. 

W okresie sprawozdawczym przeszkolenie po 5-

letniej przerwie w wykonywaniu zawodu odbyło 43 

pielęgniarki i 10 położnych. 

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Informacji 

Okręgowa Rada przyznała 30 osobom wynagrodzenie 

autorskie na łączną kwotę 2.775 zł. 

Na wniosek Komisji Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego Okręgowa Rada przyznała refundację 

kosztów kształcenia 611 osobom na łączna kwotę 

276.092,75 zł zgodnie z uchwałą Nr 43/V/09 ORPiP               

z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały                  

Nr 19/V/08 ORPiP w Białej Podlaskiej z dnia 14 marca 

2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu refundacji 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych              

w Białej Podlaskiej.  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej w V kadencji wpisała 25 praktyk w Rejestr 

Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych,  

a wykreśliła z rejestru 13 praktyk. Natomiast do 

Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 

Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych dokonała                 

11 wpisów. 

W okresie sprawozdawczym wydano                               

15 zaświadczeń o kwalifikacjach i przebiegu pracy 

zawodowej. 
Okręgowa Rada wytypowała członków do prac                 

w 63 postępowaniach konkursowych na stanowiska 

kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej w tym    

54 konkursów na stanowisko ordynatora, 6 konkursów 

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i 1 konkurs                 

na stanowisko naczelnej pielęgniarki, 2 konkursy                  

na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa zakładu opieki 

zdrowotnej. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych                            

w V kadencji przyznała 28 zapomóg losowych 

członkom Izby na łączną kwotę 21.200,00 zł oraz 

udzieliła pomocy finansowej pielęgniarkom i położnym 

dotkniętym skutkami powodzi z terenu działania OIPiP  

w Jeleniej Górze w kwocie 500 zł i synowi zmarłej 

pielęgniarki z terenu działania OIPiP w Krośnie                       

w kwocie 400 zł. 

Okręgowa Rada w okresie sprawozdawczym 

zorganizowała 29 form szkoleniowych i spotkań 

integracyjno-szkoleniowych dla członków OIPIP.  
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L.

p 

Data Tematyka 

1.  09.04. 

2008r. 

- „ Rola probiotyków w profilaktyce i 

leczeniu infekcji układu moczowo-

płciowego. Nowe trendy w ginekologii-

probiotyki podawane doustnie” 

- „Oksalit- standard nawadniania                          

w biegunkach i wymiotach u kobiet 

ciężarnych”  

dr n. med. Dairiusz Daniluk. 

- „Homotoksykologia w służbie maluszka               

i jego mamy” Maciej Wiącek 

2.  28.05. 

2008r. 

- Wzorce osobowe polskich pielęgniarek i ich 

wpływ na rozwój zawodu” Joanna 

Kozłowiec 

- „Cytologia elementem profilaktyki raka 

szyjki macicy” Małgorzata Smędra 

- „Nowości w żywieniu małych dzieci”               

dr Katarzyna Sidor                             

3.  17.10. 

2008r. 

-„Odpowiedzialne wprowadzanie sprzętu 

medycznego w pielęgniarstwie”  

- „Prawne aspekty odpowiedzialności 

zawodowej pielęgniarki i położnej”- Janina 

Dziedzic – Płanda  

4.  21.11. 

2008r. 

- Czy wystąpieniu AZS można zapobiec? 

Masaż noworodka. Fizjologia i patologia 

błony śluzowej nosa. Woskowina-fizjologia 

czy patologia?” 

Dr n. med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz 

 Danuta Woźniak 

5.  24/25.1

1.2008r. 

„Bezpieczeństwo przygotowania i podawania 

leków cytostatycznych” 

6.  05.12. 

2008r. 

 „Profilaktyka rolą pielęgniarki i położnej” 

- „Populacyjny program wczesnego 

wykrywania raka piersi 2008 w 

województwie lubelskim – zgłaszalność i 

jakość badań”  dr n. med. Dariusz Surdyka  

- „Optymalna profilaktyka raka szyjki 

macicy to połączenie szczepienia   z 

regularnie wykonywanymi badaniami 

cytologicznymi” Marta Wrzaszcz 

- „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki 

i położnej – wybrane aspekty”  Cecylia 

Kiełczowska 

7.  23.01. 

2009r. 

Konferencja edukacyjna pt.: „Rola 

pielęgniarki w opiece nad pacjentem z 

chorobą układu krążenia  i cukrzycą” 

kierowana do pielęgniarek podstawowej 

opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, 

prowadzących indywidualne praktyki 

pielęgniarskie, organizowana w  ECKiW w 

Roskoszy 

8.  09.02. 

2009r. 

Spotkanie szkoleniowe pielęgniarek 

zatrudnionych w dps-ach na terenie działania 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 

Białej Podlaskiej, związane z zakładaniem 

działalności gospodarczej w formie 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 

oraz grupowych praktyk pielęgniarskich w 

celu kontraktowania z Narodowym 

Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych 

z zakresu pielęgniarskiej opieki 

środowiskowej w domach pomocy 

społecznej. 

9.  09.03. 

2009r. 

Wykład pod patronatem LABORATOIRE 

DERMATOIOGIQUE BIODERMA               

pt.: Pielęgnacja noworodka zimą – fakty                  

i mity zorganizowany we współpracy firmy 

Pelargos i OIPiP w Białej Podlaskiej 

10.  07.05. 

2009r. 

Wykłady   zorganizowane  we  współpracy   

firmy   PELARGOS   i   OIPiP   w   Białej 

Podlaskiej: 

- wykład pod patronatem 

LABORATOIRE DERMATOIOGIQUE 

BIODERMA pt.: Profesjonalny masaż 

małego dziecka – położna specjalistka 

Jolanta Sieczkowska; 

-wykład pod patronatem SANOFI 

PASTEUR Sp.zo.o. pt.: Rola pielęgniarek 

i położnych środowiskowych                                 

w rekomendacji i realizacji programu 

szczepień ochronnych w Polsce                 

–  dr Ewa Gyrczuk. 

11.  28.05. 

2009r. 

Konferencja edukacyjna „Pielęgniarka                    

i położna w systemie ochrony zdrowia”                   

z okazji Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i Dnia Położnej organizowana 

przez OIPiP w Białej Podlaskiej oraz Koło 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

WSzS w Białej Podlaskiej. 

12.  15.10. 

2009r. 

Szkolenie „Nowoczesna profilaktyka                   

w kalendarzu szczepień” zorganizowane przy 

współudziale firmy Sanofi Pasteur. 

13.  23.10. 

2009r. 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. 

„Rola pielęgniarki w higienie życia” 

organizowana przez Okręgowa Izbę 

Pielęgniarek i Położnych i Państwową Szkołę 

Wyższą w Białej Podlaskiej. 

14.  18.11. 

2009r. 
Warsztaty edukacyjne  zorganizowane  

we  współpracy   firmy   PELARGOS               

i   OIPiP   w   Białej Podlaskiej.  

•Wykład „Zapobieganie infekcjom 

górnych dróg oddechowych  u niemowląt 

i małych dzieci”, 

•Wykład „Oswoić atopię, czyli 

łagodzenie przebiegu atopowego 

zapalenia skóry”, 

•„Powikłania pieluszkowego zapalenia 

skóry” 
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15.  19.11. 

2009r. 

Szkolenie w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim 

przeprowadzone przez Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych – Janinę Dziedzic-

Płanda oraz przedstawicieli firm APC Instytut i 

Ecolab. 

16.  23 -

24.11. 

2009r. 

Szkolenie „Zarządzanie zespołem 

pracowniczym w jednostce służby zdrowia” 

zorganizowane przez OIPiP w Białej 

Podlaskiej oraz firmę  MALINOWSKI & 

PARTNERS GRUP.   

17.  11.02. 

2010r. 

Wieczór autorski Anny Ginalskiej promujący 

książkę: „Rok za Atlantykiem… 

wspomnienia stypendystki WHO”  

zorganizowany w Galerii Staroświeckiej–

Antyki; Biała Podlaska,  ul. Brzeska 14. 

18.  15.03. 

2010r. 

„W zdrowej skórze, zdrowy duch” – 

warsztaty edukacyjne dla położnych, 

pielęgniarek i położnych 

środowiskowych/rodzinnych 

współorganizowane przez OIPiP w Białej 

Podlaskiej i firmę PELARGOS. 

19.  10.05. 

2010r. 

Wykłady zorganizowane przez firmę 

PELARGOS przy współpracy  

z OIPiP  w Białej Podlaskiej. 

20.  27.05. 

2010r. 

Konferencja z okazji Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

organizowana przez OIPiP w Białej 

Podlaskiej. 

21.  11.09. 

2010r. 

Spotkanie szkoleniowe zespołów 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z 

Chełma, Lublina, Zamościa i Białej 

Podlaskiej.  

Organizator szkolenia – Zespół ORzOZPiP w 

Białej Podlaskiej. 

22.  20.10. 

2010r. 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Terapia 

cukrzycy wyzwaniem dla pielęgniarek” 

organizowanej przez OIPiP w Białej 

Podlaskiej i Państwowa Szkołę Wyższą w 

Białej Podlaskiej, pod patronatem Polskiej 

Federacji Edukacji w Diabetologii. 

23.  20.11. 

2010r.  

i 

11.12 

2010r. 

„Terapia i obsługa pompy insulinowej Accu-

Chek Spirit” wykład i warsztaty 

przeprowadzone przez Annę Dąbrowską - 

przedstawiciela firmy Roche Diagnostics 

Polska dla uczestników Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej „Terapia cukrzycy 

wyzwaniem dla pielęgniarek”. 

24.  17.01. 

2011 

Warsztaty edukacyjne dla położnych, 

pielęgniarek noworodkowych i 

pediatrycznych – organizowane przez OIPiP 

oraz firmę PELARGOS. 

25.  28.03. 

2011 

Warsztaty szkoleniowe „Pierwsza pomoc 

przedmedyczna w stanach zagrożenia życia 

niemowląt i noworodków. Standardy 

postępowania” – organizowane przez OIPiP 

oraz firmę PELARGOS. 

26.  31.03. 

2011 

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pod 

honorowym patronatem Polskiego 

Towarzystwa Osteoporozy i Osteoartrozy 

promującego akcję „NIE ŁAM SIĘ” – 

organizowane przez OIPiP oraz Państwową 

Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w 

Białej Podlaskiej. 

27.  26.05. 

2011 

Uroczysta Konferencja z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Dnia 

Położnej oraz XX-lecia samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych. 

28.  10.06. 

2011 

Szkolenie pt. „Wiedza, praktyka, 

odpowiedzialność”. 

29.  01.07. 

2011r 

Warsztaty edukacyjne dla położnych 

środowiskowych/rodzinnych „Dieta kobiety 

karmiącej.” – organizowane przez OIPiP oraz 

firmę PELARGOS. 

W omawianym okresie Okręgowa Rada delegowała 

przedstawicieli Izby na liczne szkolenia i konferencje, 

imienne wykazy zamieszczone są w rocznych 

sprawozdaniach ORPiP. 

W minionym okresie przewodnicząca lub 

delegowani członkowie samorządu wielokrotnie 

reprezentowali Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej na uroczystościach i spotkaniach, 

imienne wykazy zamieszczone są w rocznych 

sprawozdaniach ORPiP. 

W minionej kadencji do Izby zakupiono: 

- stół 

- 12 krzeseł  

- niszczarkę 

- dyktafon cyfrowy 

- monitor LCD 

- lodówkę 

- odkurzacz 

- router do neostrady 

- naczynia stołowe 

- kserokopiarkę PANASONIC 

- żaluzje okienne 

- cyfrowy aparat fotograficzny 

- komputer przenośny 

- rzutnik multimedialny 

- zakup i montaż telefonu stacjonarnego 

- 2 szafy metalowe na potrzeby ORzOZPiP i OSPiP 

 

Obok działalności statutowej Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

podejmowała wiele działań na rzecz członków Izby oraz 

na rzecz podnoszenia jakości pracy OIPiP tj.: 

1. zmieniono szatę graficzną Biuletynu Informacyjnego 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej, nadano znormalizowany numer 

wydawnictw ciągłych (ISSN), 

2. dokonano rejestru Izby w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy jako instytucji szkoleniowej w celu 
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umożliwienia pielęgniarkom i położnym ubiegania się 

w Urzędzie Pracy o dofinansowanie szkoleń                        

po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu, 

3. utworzono bibliotekę OIPiP, 

4. złożono dwa wnioski o pozyskanie środków unijnych 

na projekt pod nazwą „Wypalenie zawodowe – 

problem pracowników służby zdrowia” i „Zdrowe 

kwalifikacje”, 

5. współpracowano z Fundacją Dzieci Niczyje, OIPiP w 

Białej Podlaskiej była Ambasadorem kampanii 

„Dzieciństwo bez przemocy” i „Zły dotyk”, 

6. organizowano wyjazdy do teatru, 

7. podpisano umowę o współpracę z Towarzystwem 

Ubezpieczeń Inter Polska S.A., 

8. podjęto akcję pod hasłem „Z potrzeby serca” 

polegającej na dobrowolnym wsparciu finansowym 

pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami 

powodzi z terenu działania OIPiP w Rzeszowie, 

9. podpisano umowę z firmą home.pl na domeny i z 

firmą TAU Internet na hosting w celu utrzymania 

strony internetowej Izby, 

10. zawarto umowę z Pocztą Polską na świadczenie 

usług pocztowych bez konieczności korzystania ze 

znaczków co ułatwiło pracę biura Izby, 

11. założono 3 lokaty, każda po 50 tyś. w celu 

oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi 

Izby, 

12. nawiązano współpracę z Instytutem Zdrowia 

Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, ze 

Stowarzyszeniem „Sanitas” z Białej Podlaskiej,                         

z Polskim Towarzystwem Osteoartrozy w Krakowie,                

z Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

przy WSzS w Białej Podlaskiej w celu 

współorganizowania konferencji naukowo-

szkoleniowych dla członków naszej Izby, 

13. dokonano wsparcia finansowego Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego, 

14. dwukrotnie przeprowadzono konkurs 

„Pielęgniarka/Położna Roku Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej”, 

15. dokonano weryfikacji danych w rejestrze 

pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych, 

16. dokonano weryfikacji wpisów w rejestrze 

Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych, 

17. z inicjatywy Komisji ds. emerytów pielęgniarek                

i położnych corocznie organizowano akcję 

zapalania znicza na grobach zmarłych pielęgniarek  

i położnych, której celem była pamięć o naszych 

koleżankach, 

18. corocznie uczestniczyliśmy we mszy świętej 

połączonej z wypominkami za Dusze śp. lekarzy, 

pielęgniarek, położnych i wszystkich pracowników 

służby zdrowia. Inicjatorem wspólnej modlitwy był 

Przewodniczący Delegatury Lubelskiej Izby 

Lekarskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy  

i Pielęgniarek, 

19. dwukrotnie uczestniczono w uroczystym rozdaniu 

dyplomów absolwentom kierunku pielęgniarstwo              

i ratownictwo medyczne Instytutu Zdrowia 

Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, 

20. podjęto trwałą współpracę z Bankiem 

Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, owocem 

współpracy było uzyskanie licznych wsparć 

finansowych dla naszej Izby, 

21. współpracowano z Warsztatami Terapii Zajęciowej 

Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej. 

 

W związku z zakończeniem piątek kadencji 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                              

i zakończeniem przeze mnie pełnienia funkcji 

Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek                        

i Położnych pragnę złożyć wszystkim pielęgniarkom                      

i położnym wyrazy serdecznego podziękowania za 

cztery lata współpracy na rzecz samorządu 

zawodowego, rozwoju polskiego pielęgniarstwa, 

budowania wiarygodności i rzetelności naszej 

organizacji wobec społeczeństwa, rządu i naszego 

środowiska zawodowego. 

 

Życzę Państwu, aby dalsza praca na zajmowanych 

stanowiskach i pełnionych funkcjach przyniosła 

satysfakcję, pozwalała realizować nowe inicjatywy                

i umożliwiała dalsze wykonywanie zadań i obowiązków 

dla podnoszenia prestiżu zawodowego pielęgniarek  

i położnych. 

 

Życzę pomyślności i powodzenia w życiu 

osobistym. 

 

                                     

 

 

   dr n. med. Ewa Czeczelewska 

                                                               Przewodnicząca 

                             Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

                                                            w Białej Podlaskiej 

 

 



                          BIULETYN  INFORMACYJNY  OIPiP 

     

 

 

8 

      Przewodnicząca ORPiP              Księgowa  

             Ewa Czeczelewska                 Elżbieta Knap 

Sprawozdanie Finansowe 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2011 r Wykonanie  Wykonanie  

    w zł w zł w % 

  Bilans otwarcia na  1 stycznia 2011 w tym : 181 580,38 181 580,38   

  Rachunek bieżący i kasa OIPiP 31 580,38 31 580,38   

  Lokaty terminowe 150 000,00 150 000,00   

  I     PRZYCHODY 373 000,00 236 005,56 63 

1 Planowana dotacja 28 000,00 8 389,80 30 

2 Dochód ze składek 325 000,00 216 140,66 67 

3 
Inne wpływy (zezwolenia na kształcenie, zezwolenia na prowadzenie IPP, 

Sponsorzy, odsetki bankowe) 
20 000,00 11 475,10 57 

  II    WYDATKI   NA  DZIAŁALNOŚĆ IZBY  204 600,00 134 686,38 66 

1 Wynagrodzenia osobowe brutto 96 000,00 66 187,22 69 

2 ZUS składki emerytalno - rentowe i FP 22 000,00 14 424,24 66 

3 Bezosobowy fundusz płac 51 000,00 33 405,00 66 

4 Świadczenia urlopowe 1 700,00 1 750,29 103 

5 Delegacje 800,00 145,00 18 

6 Materiały i wyposażenie 10 900,00 5 658,83 52 

  - materiały biurowe 2 000,00 1 477,48 74 

  - wyposażenie i amortyzacja 5 000,00 1 352,30 27 

  - środki czystości 400,00 306,12 77 

  - prasa i poradniki 3 500,00 2 522,93 72 

7 Usługi obce 6 200,00 3 499,58 56 

  - usługi telekomunikacyjne  3 000,00 1 437,78 48 

  - usługi pocztowe 2 600,00 1 520,60 58 

  - naprawa sprzętu 600,00 541,20 90 

8 Czynsz za wynajem 13 000,00 8 015,36 62 

9 Pozostałe koszty (prowizja bankowa, inne ) 3 000,00 1 600,86 53 

  III WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 140 400,00 78 784,61 56 

1 Fundusz zapomogowy 8 500,00 3 400,00 40 

2 Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego- refundacja kosztów kształcenia 72 400,00 33 337,00 46 

3 
Koszty Konferencji, szkoleń, posiedzeń Komisji Kształcenia, dojazdów na szkolenia 

i konferencje 
20 000,00 20 657,75 103 

4 Komisja Informacji 9 500,00 4 549,44 48 

5 NRPiP -       6% składek 19 500,00 12 968,00 67 

5 Koszty Zjazdu 7 000,00 2 620,77 37 

7 Komisja Rewizyjna 300,00 51,51 17 

8 Koszty Posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium 2 700,00 1 200,14 44 

9 Koszty nieprzewidziane 500,00 0,00 0 

  
IV   DOTACJA – ZADANIA PRZEJĘTE OD ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
28 000,00 20 811,35 74 

1 Prawo wykonywania zawodu 6 500,00 4 405,21 68 

2 Prowadzenie rejestru pielęgn. i położn. 18 000,00 12 639,74 70 

3 Czynności związane z orzekaniem 1 000,00 624,19 62 

4 Czynności związane z post. sądowym 1 000,00 1 021,10 102 

5 Ośrodek informacyjno-edukacyjny 1 500,00 2 121,11 141 

  Ogółem  wydatki   II + III + IV 373 000,00 234 282,34 63 

  Rezerwa (BO + przychody – wydatki) 181 580,38 183 303,60   

Stan rachunku bieżącego i kasy na 31.08.2011 wynosi 35.641,07 zł 

Lokaty terminowe na rachunku w Banku Spółdzielczym na 31.08.2011 wynoszą  150.000,00 zł 
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UUcchhwwaałłyy  ii  WWnniioosskkii  XXXXVV  OOkkrręęggoowweeggoo  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo  ––  WWyybboorrcczzeeggoo    

ZZjjaazzdduu  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii  PPoołłoożżnnyycchh  ww  BBiiaałłeejj  PPooddllaasskkiieejj  
 

Uchwała Nr 1 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011r. 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i  Położnych  w  Białej Podlaskiej. 
Na podstawie art. 20, art. 21 oraz art. 23  pkt 8 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek  

i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.), uchwały                 

Nr 6/IV/04 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  i Położnych                

w Białej Podlaskiej z dnia 20 marca 2004 r. w sprawie 

organizacji, zasad i trybu działania Organów Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Białej Podlaskiej uchwala się co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się Regulamin XXV Okręgowego 

Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek                        

i Położnych w Białej Podlaskiej stanowiący załącznik               

do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
            Sekretarz  Zjazdu                  Przewodniczący  Zjazdu 

 Wacława Grażyna Papińska                      Jolanta Gregor   
 

Uchwała Nr 2 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej z 

dnia 12 października 2011r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej za 

okres V kadencji. 
Na podstawie art. 23 pkt. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (Dz.U. Nr 41, 

poz. 178 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej za okres V 

kadencji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Sekretarz  Zjazdu   Przewodniczący  Zjazdu 

Wacława Grażyna Papińska                   Jolanta Gregor   
 

Uchwała Nr 3 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  

z dnia 12 października 2011r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białej 

Podlaskiej za okres V kadencji. 
Na podstawie art. 23 pkt. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, 

poz. 178 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białej 

Podlaskiej za okres V kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
             Sekretarz  Zjazdu  Przewodniczący  Zjazdu               

Wacława Grażyna Papińska                      Jolanta Gregor  
 

 

Uchwała Nr 4 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego 

Sądu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej za 

okres V kadencji. 
Na podstawie art. 23 pkt. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych   (Dz. U. Nr 

41, poz. 178 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej za okres                           

V kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                Sekretarz  Zjazdu                 Przewodniczący  Zjazdu 

   Wacława Grażyna Papińska                    Jolanta Gregor   
 

 

Uchwała Nr 5 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej                                  

z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej za okres                         

V kadencji. 

Na podstawie art. 23 pkt. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych                      

(Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej w Białej Podlaskiej za okres V kadencji. 

§ 2 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

               Sekretarz  Zjazdu   Przewodniczący  Zjazdu 

         Wacława Grażyna Papińska                Jolanta Gregor   
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SPRAWOZDANIE 

OKRĘGOWEGO  RZECZNIKA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ   

PIELĘGNIAREK   I   POŁOŻNYCH   

W   BIAŁEJ PODLASKIEJ  

ZA OKRES V KADENCJI tj. od PAŹDZIERNIKA  

2007r. do PAŹDZIERNIKA 2011r. 
 

Zespół Okręgowego Rzecznika w składzie: 

1. Janina Dziedzic-Płanda – Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej  

2. Wiesława Cybulska – Z-ca Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 

3. Marta Jędrzejewska - Z-ca Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 

4. Janina Kuzawińska - Z-ca Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 

5. Anna Kuźmiuk - Z-ca Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 

  Działalność zespołu to przede wszystkim prewencja 

wykroczeń zawodowych.  W tym celu odbyło się 17 spotkań                              

z pielęgniarkami w formie: szkoleń wewnątrz oddziałowych  

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej 

Podlaskiej, 4 wykłady dla uczestniczek kursów 

specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenie  w 

SPZOZ Parczew, SPZOZ Radzyń Podlaski, NZOZ i DPS 

Kodeń, a także konferencja w Roskoszy i Białej Podlaskiej. 

Tematyka szkoleń to między innymi: „Odpowiedzialność 

zawodowa pielęgniarek i położnych – wybrane 

zagadnienia, „Aspekty prawne wykonywania zawodów 

pielęgniarki i położnej, „Problemy etyczne pielęgniarki i 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej                                

w środowisku pacjenta”, „Rola dokumentacji medycznej 

w postępowaniu prowadzonym w sprawach popełnienia 

błędu medycznego, Wiedza, praktyka, 

odpowiedzialność”. 

Ponadto w ramach działalności prewencyjnej zostały 

przekazane materiały edukacyjne z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych 

uczestnikom warsztatów edukacyjnych dla położnych i 

pielęgniarek środowiskowo/rodzinnych organizowanych 

przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz firmę 

Pelargos, a także  ukazały się dwie publikacje w Biuletynie 

Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

 W czasie trwania kadencji przeprowadzone zostały 

trzy postępowania wyjaśniające, z których dwa zakończyły 

się sformułowaniem i skierowaniem wniosku o ukaranie do 

Sądu Pielęgniarek i Położnych, a jedno umorzeniem z braku 

dostatecznych dowodów winy. 

Zespół ORzOZ realizując Uchwałę nr 13 V 

Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w roku 2010 

zorganizował Szkolenie dla Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej i ich zastępców. 

Uczestnikami szkolenia były zespoły z Chełma, Zamościa, 

Lublina i Białej Podlaskiej. Tematyka szkolenia                           

to „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek                             

i położnych”. Wykładowcami były Panie dr n. med. Grażyna 

Rogala-Pawelczyk – Zastępca NRzOZ oraz mgr Małgorzata 

Kilarska – Specjalista w Kancelarii NRzOZ. Zespół 

dwukrotnie brał udział w podobnych szkoleniach w Lublinie 

i Chełmie. 

  Okręgowy Rzecznik uczestniczył w Konferencji 

Naukowo – Szkoleniowej „Akademia Praw Pacjenta”                   

w Warszawie w dniach 3-4 grudnia 2010r. i 10-11 luty 

2011r. organizowanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek                  

i Położnych przy współpracy z Instytutem Praw Pacjenta                  

i Edukacji Zdrowotnej. Materiały szkoleniowe wykorzystane 

zostały w działalności prewencyjnej.  

Informuję, iż : 

1. Dokumenty regulujące pracę Rzecznika są odpowiednio 

zabezpieczone. 

2. Obsługę kancelaryjną Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej zapewnia biuro Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.  

3. Dyżury odbywały się dwa razy miesiącu: w drugi                          

i czwarty piątek miesiąca w biurze OIPiP w Białej Podlaskiej 

ul. Okopowa 3 , pokój 218 tel.(83) 343 60 83, (83) 3438628. 

mgr Janina Dziedzic-Płanda 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  

      Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

 
Sprawozdanie z działalności 

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

w Białej Podlaskiej 

za okres od listopada 2007r. do września 2011r. 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej działa w składzie: 

Przewodnicząca:  Cecylia Kiełczowska 

I V-ce Przewodnicząca:  Urszula Celińska 

II V-ce Przewodnicząca: Joanna Stipura 

Członkowie: Anna Krasa, Bożena Nowakowska, Barbara 

Wodzińska 
W ramach realizacji Uchwały Nr 13 Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia  5 grudnia 2007 roku                        

w sprawie szkolenia w zakresie wykładni prawa 
przewodniczących i członków okręgowych sądów 

pielęgniarek i położnych oraz okręgowych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz 
ich zastępców zespół OSPiP w Białej Podlaskiej uczestniczył 

w następujących szkoleniach objętych w/w uchwałą:  

 13 maja 2008r. „Podstawy prawne funkcjonowania 

okręgowych sądów pielęgniarek i położnych oraz 

postępowanie przed okręgowym sądem I instancji” – 

szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Lublinie; 

 5 listopada 2009r. „Kodeks etyki i odpowiedzialność 

zawodowa pielęgniarek i położnych oraz prawa 

pacjenta” - szkolenie zorganizowane przez OIPiP w 

Zamościu; 

 1 czerwca 2010r. „Podstawy prawne funkcjonowania 

okręgowych sądów pielęgniarek i położnych oraz 

postępowanie przed okręgowym sądem I instancji” - 
szkolenie zorganizowanych przez OIPiP w Chełmie; 
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 31 maja 2011r. szkolenie nt. „Praktycznego 

wykorzystanie przepisów prawnych przez pielęgniarki i 

położne w dokumentowaniu realizowanych świadczeń 

zdrowotnych” – szkolenie zorganizowane zostało przez 

OIPiP w Białej Podlaskiej. 

Członkowie zespołu Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych w Białej Podlaskiej w ramach działalności 

prewencyjnej w latach 2007-2011 prowadzili szkolenia 

dotyczące aspektów odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 

Podlaskim. Przewodnicząca OSPiP mgr Cecylia Kiełczewska 

występowała z wykładami z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej podczas szkoleń organizowanych przez OIPiP a 

także była autorką artykułów o w/w tematyce publikowanych 

w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Białej Podlaskiej.  

W okresie omawianego okresu sprawozdawczego 

zespół Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej odbywał szkolenia na temat stosowania przepisów 

prawnych mających zastosowanie w przeprowadzeniu 

rozprawy przed sądem I instancji. 

Do Okręgowego Sadu Pielęgniarek i Położnych w 

Białej Podlaskiej w V kadencji (w roku 2010) wpłynęła jedna 

sprawa. Rozprawę sądową przeprowadzono w następującym 

składzie sędziowskim: Cecylia Kiełczewska – 

przewodnicząca, Bożena Nowakowska, Anna Krasa, – 

członkowie. Orzeczono karę - zakaz pełnienia funkcji 
kierowniczych  w zakładach służby zdrowia na okres 2 lat. 

W dniu 31 maja 2011r. przeprowadzona została 

wizytacja biura okręgowego sądu pielęgniarek i położnych    

w Białej Podlaskiej, przez Ewę Świętochowską - członka 

Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Wizytacji poddano dokumentację sądową oraz dokumentację 

administracyjną biura. 

W toku przeprowadzonej wizytacji stwierdzono 

poprawność funkcjonowania Okręgowego Sądu Pielęgniarek                         

i Położnych w Białej Podlaskiej. 

Dokumenty Sądu są odpowiednio zabezpieczone w 

biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej; ul. Okopowa 3/218, obsługę kancelaryjną 

prowadzi zaprzysiężony pracownik biura OIPiP. 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i 

Położnych w Białej Podlaskiej pełniła dyżury w biurze OIPiP                      

w godzinach 14:00 – 15:00, w pierwszy poniedziałek 

każdego miesiąca. 

mgr Cecylia Kiełczewska 

Przewodnicząca OSPiP w Białej Podlaskiej 

 
Sprawozdanie z działalności 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej za okres V kadencji 
 Okręgowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się 

16 listopada 2007 roku, i ustaliła funkcje wewnątrz komisji 

oraz ustaliła plan pracy na okres całej kadencji z podziałem 

na poszczególne lata. 

Komisja pracowała w następującym składzie: 

- Aneta Stanisławek – przewodnicząca 

- Anna Jakubiuk – wiceprzewodnicząca 

- Tomasz Sarzyński – wiceprzewodniczący 

- Mariola Horeglad – sekretarz  
Działała w oparciu o następujące regulacje prawne: 

- Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 

19.04.1991r. (Dz.U. Nr 401, poz.178 z późn. zm.)  

- Ustawa o rachunkowości z dnia 20.10.1994r. (Dz.U. Nr 121, 

poz.991 z późn. zm.), 

- Ramowy Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjne 

stanowiący zał nr 2 do uchwały nr 11 IV  

  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9.12.2003r. 

-Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Białej 

Podlaskiej przyjęty uchwałą nr 6\IV\04 XVI Okręgowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 

- Regulamin gospodarki finansowej OIPiP w Białej Podlaskiej 

przyjęty uchwałą nr 5 XI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 

Położnych, 

- Uchwała Nr 6/IV/04 XVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 

Położnych w Białej Podlaskiej z dnia 20 marca 2004r. 

- Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek                      

i Położnych z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysokości 

składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. 

    W okresie objętym przedmiotowym sprawozdaniem 

Okręgowa Komisja Rewizyjna odbyła 21 posiedzeń 

własnych, 2 szkolenia wewnętrzne, 1 organizowane przez 

Naczelną Komisję Rewizyjną.  

    Zgodnie z wymogiem nałożonym ustawą przeprowadziła   

8 kontroli kompleksowych i tyleż samo kontroli kasy; 

kontrola obejmowała następujące obszary działalności 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej: 

Dział Księgowości i Skarbnika 

1. Dokumentowanie operacji finansowo- księgowych - 

Okręgowa Komisja Rewizyjna, po analizie dokumentów 

prowadzonych przez dział księgowości stwierdza,                         

że dokumenty kasowe i bankowe prowadzone są prawidłowo 

i na bieżąco. 

2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania (prawo 

wykonywania zawodu) prowadzona jest prawidłowo. 

3. Delegacje – oświadczenia wypisywane, potwierdzane                

i ewidencjonowane są prawidłowo. 

4. Rozliczanie zaliczek – nie udzielano. 

5. Raporty kasowe – sporządzane, co najmniej jeden raz                

w miesiącu, prowadzone są zgodnie z instrukcją. Gotówka                              

i dokumenty kasowe przechowywane są w kasie pancernej, 

zabezpieczone prawidłowo. 

7. Wpłaty składek do Okręgowej Izby Pielęgniarek                           

i Położnych - Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że 

nie ma zaległości w płaceniu składek. Zestawienie składek 

jest rejestrowane przez Księgowość OIPiP. Na wniosek 

pokontrolny OKR została wprowadzona weryfikacja składek 

członkowskich w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

przeprowadzana okresowo przez Panią Księgową na 

podstawie zestawień sald i obrotów. Stosowna dokumentacja 

znajduje się w biurze OIPiP. 
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8. Wydatki na działalność ORPiP – nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

W dziale Sekretarza  

Kontrolowano listy obecności i protokoły z posiedzeń 

Prezydium ORPiP i Okręgowej Rady Pielęgniarek                                

i Położnych. W V kadencji odbyło się 39 posiedzeń 

Prezydium, co zaowocowało 234 uchwałami i 20 posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, które 

wypracowały 135 uchwały.  

Na posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych było quorum, listy obecności sporządzone były                  

na każdy dzień oddzielnie. 

Książka korespondencyjna w Dziale Sekretarza prowadzona 

jest prawidłowo, terminy odpowiedzi na korespondencję                       

są przestrzegane. 

Rozliczenie czasu pracy osób pełniących funkcję                  

z wyboru oraz pracowników biura 
Sprawdzano listy obecności: prowadzone były prawidłowo, 

podpisane przez osoby upoważnione do nadzoru. Okręgowa 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że urlopy wypoczynkowe 

pracowników z wyboru są wykorzystywane na bieżąco. 

Corocznie sporządzony był plan urlopowy na następny rok. 

OKR zawnioskowała ustnie w uzgodnieniu z pracownikami       

z wyboru, aby wykorzystali urlopy za rok 2011 adekwatnie                      

do przepracowanego okresu, przed końcem kadencji. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne  

Podczas czynności kontrolnych OKR V kadencji pracownicy 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składali 

wyjaśnienia na bieżąco. Zostały one uwzględnione podczas 

prowadzonej kontroli.  

 W aktach pracy Komisji Rewizyjnej znajduje się 

dokumentacja związana z przeprowadzonymi kontrolami.               

W toku kontroli wypracowano następujące wnioski i 

zalecenia pokontrolne: 

1. Dokonywanie prawidłowego opisu faktur dotyczących 

zakupów i prawidłowej klasyfikacji w zakresie zgodności                           

w odniesieniu do podejmowanych uchwał Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. 

2. Podjęcie czynności weryfikacyjno-kontrolnych przez 

osoby uprawnione zgodnie z Ustawą o samorządzie 

pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r. 

dotyczących terminowości i wysokości miesięcznych składek 

członkowskich zgodnie z art. 2 uchwały nr 13 IV Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 roku 

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej 

podziału. 

 Komisja Rewizyjna zaproponowała opracowanie instrukcji 

kancelaryjnej, instrukcji archiwizacji oraz instrukcji kasowej 

celem usprawnienia pracy biura OIPiP.                

       Jednocześnie informuję, iż OKR była dwukrotnie 

wizytowana przez NKR, po wizytacji 27.06.2011r. Naczelna 

Komisja Rewizyjna zaleciła przedstawienie Protokołu                        

z przedmiotowej kontroli na Okręgowym Zjeździe (załącznik 

do niniejszego sprawozdania). 

       Reasumując w okresie trwania kadencji nie stwierdzono 

rażących nieprawidłowości w zakresie finansowych 

dokumentów bankowych i kasowych izby, ich zatwierdzania, 

obiegu i księgowania; realizacji uchwał: okręgowego zjazdu, 

okręgowej rady  i jej prezydium; gospodarowania finansami      

i zgodnością wydatków z budżetem i uchwałami okręgowej 

rady i jej prezydium oraz działalności merytorycznej 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej, w związku z powyższym, a także mając na 

uwadze sprawozdanie z działalności Izby za okres                 

V kadencji, OKR podjęła decyzję o nie powoływaniu 

biegłego rewidenta, podyktowaną brakiem wskazań                         

do poddania badaniu sprawozdania finansowego. 

       Na podstawie art. 26, pkt. 3 Ustawy o samorządzie 

pielęgniarek i położnych z dnia 19.04.1991r. (Dz.U. Nr 401, 

poz.178 z późn. zm.), Okręgowa Komisja Rewizyjna OIPiP 

w Białej Podlaskiej wnioskuje o udzielenie absolutorium                 

za okres V kadencji ustępującej Okręgowej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Dziękując za współpracę. 
dr n med. Aneta Stanisławek 

                                                         Przewodnicząca  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

w Białej Podlaskiej 

 
Uchwała Nr 6 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej   

z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie: udzielenia   absolutorium   Okręgowej   Radzie 

Pielęgniarek  i   Położnych w  Białej  Podlaskiej                                   

za  okres  V  kadencji. 
Na podstawie art. 23 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i 

Położnych w Białej Podlaskiej za okres V kadencji. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
     Sekretarz Zjazdu                                   Przewodniczący  Zjazdu 

    Wacława Grażyna Papińska                           Jolanta Gregor  

Uchwała Nr 7 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011r. 

w sprawie: liczebności   organów   Okręgowej   Izby   

Pielęgniarek   i   Położnych w  Białej  Podlaskiej. 
 Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się następujący skład liczbowy organów 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej: 

1.Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – 13 osób                

w tym: 

1) Przewodnicząca, 
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2) 2 położne,   

3) 10 pielęgniarek:  

5 osób – Biała Podlaska,   1 osoba – Międzyrzec Podlaski, 

                                      2 osoby – Parczew, 

                                      2 osoby – Radzyń Podlaski, 

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 4 osoby, 

3.Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych                                         

– 8 w tym 1 położna, 

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych – 5 osób w tym  1 położna. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          Sekretarz  Zjazdu                   Przewodniczący  Zjazdu 

        Wacława Grażyna Papińska                        Jolanta Gregor   

 

Uchwała Nr 8 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej                                    

z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie: wyboru przewodniczącej i członków 

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i   Położnych 
Na podstawie art. 23 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w dniu                     

12 października 2011r. stwierdza się, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania na przewodniczącą                            

i członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na  VI kadencję 

zostały wybrane następujące osoby: 

 

1) Celmer vel Domańska Elżbieta - wybrana                            

na stanowisko Przewodniczącej Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, 

 2) Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek                           

i Położnych: 

 

Pielęgniarki/Pielęgniarze: 

a. Bronisz-Dąbrowska Katarzyna 

b. Chwedoruk Małgorzata 

c. Duda Andrzej 

d. Grabowski Paweł 

e. Gregor Jolanta 

f. Kiełczewska Cecylia 

g. Papińska Wacława Grażyna 

h. Pawlik Danuta 

i. Samoszuk Teresa 

j. Zdunek Tadeusz 

 

Położne: 

a.   Cydejko Barbara 

b.   Doroszuk Barbara 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
              

           Sekretarz  Zjazdu   Przewodniczący  Zjazdu 

       Wacława Grażyna Papińska                  Jolanta Gregor   

 

 

Uchwała Nr 9 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie: wyboru Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i zastępców Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VI kadencję 

samorządu zawodowego 
Na podstawie art. 23 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w dniu 12 

października 2011r. stwierdza się, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania na Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i zastępców Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostały wybrane 

następujące osoby: 

1) Dziedzic-Płanda Janina – Okręgowy Rzecznik; 

 2) Zastępcy: 

       a. Kuźmiuk Anna, 

       b. Matwiejczuk Danuta, 

       c. Migasiuk Anna 

       d. Staniszewska Mirosława 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Sekretarz  Zjazdu                     Przewodniczący  Zjazdu 

    Wacława Grażyna Papińska                      Jolanta Gregor   
 

Uchwała Nr 10 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej                             

z dnia 12 października 2011 r.  

w sprawie: wyboru   przewodniczącej   i   członków   

Okręgowego   Sądu   Pielęgniarek i   Położnych   na   VI   

kadencję   samorządu   zawodowego 
Na podstawie art. 23 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w dniu                     

12 października 2011r. stwierdza się, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania na przewodniczącą                        

i członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na VI kadencję zostały 

wybrane następujące osoby: 

1) Czekiel Agnieszka - wybrana na stanowisko 

Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek                           

i Położnych, 

2) Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek                                                 

i Położnych: 

a. Olisiejuk Anna 

b. Krasa Anna 

c. Stipura Joanna 

d. Soćko Barbara 
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e. Gromysz Barbara 

f.     Nowakowska Bożena        g.   Ślusarczyk Grażyna 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
            Sekretarz  Zjazdu                        Przewodniczący  Zjazdu 

      Wacława Grażyna Papińska                       Jolanta Gregor   

 

 

Uchwała Nr 11 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie: wyboru przewodniczącej i członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej na VI kadencję 

samorządu zawodowego 
Na podstawie art. 23 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w dniu                        

12 października 2011r. stwierdza się, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania na przewodniczącą                         

i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych na VI kadencję zostały wybrane 

następujące osoby: 

 

 1) Kaliszuk Anna – Przewodnicząca; 

 2) Członkowie: 

         a.     Głowacka Joanna 

         b.     Jakubiuk Anna 

         c.     Weremczuk Danuta 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 
   Sekretarz  Zjazdu   Przewodniczący  Zjazdu 

       Wacława Grażyna Papińska                 Jolanta Gregor   

 

 

 

 

Uchwała Nr 12 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie: wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd 

Pielęgniarek i Położnych 
Na podstawie art. 23 pkt. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej XXV 

Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w dniu 12 

października 2011r. stwierdza się, że dokonano wyboru 

delegatów na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych: 

        1) Cydejko Barbara, 

        2) Grabowski Paweł, 

        3) Kaliszuk Anna. 

§ 2 
            Sekretarz  Zjazdu   Przewodniczący  Zjazdu 

          Wacława Grażyna Papińska                    Jolanta Gregor   
 

Uchwała Nr 13 

XXV Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 marca 2011r. 
w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek                

i Położnych do opracowania prowizorium  budżetowego  

na  I  kwartał  2012r. 
Na podstawie art. 23 pkt. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Upoważnia się Okręgową Radę do opracowania prowizorium 

budżetowego na   I   kwartał   2012   roku  w   wysokości   ¼   

budżetu   z   roku   2011. 

§ 2 
               Sekretarz  Zjazdu                  Przewodniczący  Zjazdu 

         Wacława Grażyna Papińska                  Jolanta Gregor   

 

 
 

Wniosek nr 1 

XXV Okręgowego  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu  

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

12 października 2011 roku 

w sprawie:   umieszczenia w Regulaminie refundacji kosztów 

kształcenia i doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej kierunków 

pokrewnych pielęgniarstwu min. studiów na kierunku 

zdrowia publicznego oraz pedagogiki.  

skierowany do: 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. 

Uzasadnienie 

Studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne umożliwiają 

pielęgniarkom i położnym poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych w zakresie różnorodnych funkcji 

związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia.  

 W związku z powyższym wskazane jest uwzględnienie tego 

kierunku studiów w refundacji poniesionych kosztów przez 

pielęgniarki i położne z terenu działania OIPiP w Białej 

Podlaskiej. 

           Sekretarz  Zjazdu                   Przewodniczący  Zjazdu 

  Wacława Grażyna Papińska                       Jolanta Gregor   
 

 

Wniosek Nr 2 

XXV Okręgowego  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej                                        

12 października 2011 roku 

w sprawie: kontraktowania świadczeń typowo pielęgniarskich 

np. opieka długoterminowa wyłącznie przez pielęgniarki.     
skierowany do: 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Ministerstwa Zdrowia, 

Narodowego Funduszu Zdrowia.  
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Uzasadnienie 

Opieka długoterminowa to długookresowa i profesjonalna 

pielęgnacja, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia realizowana 

w warunkach stacjonarnych lub miejscu zamieszkania 

ubezpieczonego. Z powyższej definicji wynika, iż opieka 

długoterminowa to opieka kompleksowa  w zakresie, której 

występują świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne 

oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze. Zakres działań pielęgniarskich 

wynikający z kompetencji pielęgniarki obejmuje ocenę stanu 

zdrowia pacjenta, rozpoznanie i ustalenie problemów 

zdrowotnych, zaplanowanie procesu pielęgnowania, 

podejmowanie działań pielęgniarskich zgodnie z ustalonymi 

celami oraz stały nadzór i ocenę wyników zrealizowanych 

czynności zawodowych w stosunku do pacjenta.  

Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją proponowanych zapisów 

projektów aktów prawnych, które grożą wyeliminowaniem wielu 

podmiotów pielęgniarskich ze świadczenia opieki realizowanej 

na rzecz pacjenta i jego rodziny.  
           Sekretarz  Zjazdu                Przewodniczący  Zjazdu 

     Wacława Grażyna Papińska                     Jolanta Gregor 

 

 

Wniosek Nr 3 

XXV Okręgowego  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

12 października 2011 roku 

w sprawie:  uwzględnienia w Regulaminie refundacji kosztów 

kształcenia i doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej dofinansowania 

ukończonych studiów magisterskich na kierunku Zdrowie 

Publiczne.  

skierowany do:   

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. 

Uzasadnienie 

Zdrowie Publiczne poszerza wiadomości i kompetencji 

pielęgniarek i położnych w zakresie: ochrony zdrowia, 

finansowania świadczeń medycznych, zarządzania w 

placówkach służby zdrowia, klasyfikacji jednostek 

chorobowych. Kształcenie w tym kierunku staje się potrzebne 

we współczesnym pielęgniarstwie podnosi prestiż zawodu i jest 

popularne wśród pielęgniarek                   i położnych.      
           Sekretarz  Zjazdu                         Przewodniczący  Zjazdu 

    Wacława Grażyna Papińska                        Jolanta Gregor 

 

Wniosek Nr 4 

XXV Okręgowego  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu  

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

12 października 2011 roku 

w sprawie:  utworzenie Zespołu do spraw Pielęgniarstwa 

Psychiatrycznego.         

Skierowany do:  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.  

Uzasadnienie 

W okręgu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych istnieją trzy 

ośrodki lecznictwa psychiatrycznego i Poradnie Zdrowia 

Psychicznego. Wymieniony zespół miałby na celu rozwój tej 

dziedziny pielęgniarstwa w obrębie naszej Izby i poruszanie 

problemów związanych z pracą z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi, poprzez nawiązywanie kontaktu  z pokrewnymi 

zespołami innych z Izb oraz organizowaniu szkoleń. 

Pielęgniarstwo Psychiatryczne jest niestety zaniedbywane z racji 

liczebnej mniejszości w stosunku do pielęgniarstwa 

somatycznego.  
              Sekretarz  Zjazdu                     Przewodniczący  Zjazdu 

     Wacława Grażyna Papińska                             Jolanta Gregor 
 

 

Wniosek Nr 5 

XXV Okręgowego  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

12 października 2011 roku 

w sprawie: oprotestowania proponowanych zmian w ustawie 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                       

ze środków publicznych dotyczących zmian w sposobie 

wyboru pielęgniarki/położnej środowiskowo rodzinnej  
kierowany do: 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 

Ministra Zdrowia, 

Prezes NFZ, 

Rzecznik Praw Pacjenta, 

Uzasadnienie 

W ramach uzgodnień zewnętrznych nowelizacji ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                            

ze środków publicznych  wyrażamy zdecydowany sprzeciw 

wprowadzeniu  proponowanych zmian. 

Proponowane w ustawie zmiany w systemie wyboru 

świadczeniodawcy ograniczają pacjentowi możliwość wyboru 

lekarza, pielęgniarki, położnej tylko do jednego 

świadczeniodawcy, który ma zakontraktowany pełny zakres 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana ta 

spowoduje, że podopieczny będzie musiał wybrać cały pakiet 

świadczeń jednocześnie, zostanie mu narzucona pielęgniarka, 

położna lub lekarz. Ta regulacja narusza prawo pacjenta do 

swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej. 

Zaproponowane w nowelizacji zmiany ograniczają 

samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych stawiając 

praktyki lekarza rodzinnego w dominującej pozycji,  co narusza 

podstawowe zasady konkurencyjności.  

Fałszywe są twierdzenia, zawarte w uzasadnieniu mówiące o 

tym, że zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy oraz 

konkurencyjność i przedsiębiorczość, ponieważ wprowadzenie 

zmian w ustawie spowoduje wyeliminowanie z rynku usług 

medycznych wszystkich podmiotów prowadzących świadczenia  

tylko z zakresu opieki  pielęgniarskiej i położniczej.  

Twierdzenie, że wejście w życie regulacji poprawi 

funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest błędne. 

Proponowane zmiany będą miały negatywny wpływ na ochronę 

zdrowia, ograniczając dostęp do świadczeń pielęgniarki                       

i położnej oraz jakości świadczonych usług poprzez ograniczenie 

konkurencyjności. 

Wejście w życie proponowanych zmian w ustawie spowoduje 

usunięcie z rynku wszystkich samodzielnych zakładów 

pielęgniarskich i położniczych.  

 
              Sekretarz  Zjazdu                       Przewodniczący  Zjazdu 

         Wacława Grażyna Papińska                     Jolanta Gregor 
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Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

Nowa Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

 
 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk  

- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

Warszawa, 07.12.2011 r. 

 

Delegaci VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wybrali nowego Prezesa Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych: dr n. med. Grażynę Rogalę-Pawelczyk.  

Obowiązki Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) będzie pełnić dr n. med. mgr 

pielęgniarstwa Grażyna Rogala-Pawelczyk, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie 

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej                     

i Zdrowia Publicznego, organizuje i prowadzi liczne kursy z zakresu organizacji i zarządzania. 

Ukończyła Studium Menedżerskie UMCS i CSSiA w Lublinie (1997), kurs z organizacji i zarządzania 

w Centrum Edukacji Medycznej NRPiP w Warszawie (1998), studia podyplomowe na wydziale filozofii                   

i socjologii UMCS w Lublinie oraz liczne kursy w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia.  

W latach 1995 – 1999 była Wiceprezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełniła także funkcje 

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (1999-2007),              

a od 2007 r. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych                     

w Warszawie. 

Nowo wybrana Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk pragnie nowoczesnego, odpowiedzialnego 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, spójnego, silnego siłą swoich członków, zaangażowanego                

w realizację zadań i gotowego podejmować wyzwania na miarę nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.  

Pragnę by samorząd pielęgniarek i położnych był podmiotem, a nie przedmiotem w procesie podejmowania 

decyzji związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia. Jesteśmy profesjonalistami i chcę pokazać 

decydentom i politykom, że warto korzystać z naszej wiedzy organizując opiekę zdrowotną w Polsce – 

powiedziała dr Rogala-Pawelczyk. 

Ustępująca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych IV i V kadencji Elżbieta Buczkowska 

życzy nowo wybranej Pani Prezes Grażynie Rogali-Pawelczyk siły i determinacji. Nowo wybranym organom                   

i ich przewodniczącym życzę rozwagi i mądrości na miarę nowoczesnej i odpowiedzialnej organizacji, zdolnej 

do wykorzystania szans jakie daje nam prawo, siła integracji i niewyczerpany entuzjazm  

- powiedziała. 
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Źródło: http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=3075 
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       Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek  i  Położnych 
 

Uchwały podjęte podczas posiedzeń  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  

Lp. 
Nr 

uchwały 

Data 

posiedzenia 
w sprawie: 

1.  
1/VI/11 

  

2
5

 p
a

źd
zi

er
n

ik
a

 2
0

1
1

r.
 

ukonstytuowania się Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej 

2.  
2/VI/11 

wyboru Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

3.  
3/VI/11 upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej 

Podlaskiej do działania w imieniu Okręgowej Rady. 

4.  
4/VI/11 upoważnienia członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych  

do podpisywania dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w  Białej Podlaskiej. 

5.  
5/VI/11 

zatrudnienia  pracowników  pełniących  funkcję  z  wyboru w organach Izby. 

6.  
6/VI/11 upoważnienia członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                  

w Białej Podlaskiej do zawarcia  umowy na przekazanie dotacji ze środków  

publicznych  i sposobu jej  rozliczenia oraz umowy w sprawie finansowania 

działalności informacyjno-edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych                         

na VI kadencję tj. lata 2011-2015. 

7.  
7/VI/11 

przyznania dodatku specjalnego.  

  

Uchwały podjęte podczas posiedzeń  

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 

Lp. 
Nr 

uchwały 

Data 

posiedzenia 
w sprawie: 

1.  1/VI/11 

9
 l

is
to

p
a
d

a
 2

0
1
1
r.

 

 

zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży i innych 

uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku                        

z wykonywaniem czynności na rzecz Izby oraz kosztów posiedzeń organów 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. 

2.  2/VI/11 
powołania komisji problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek            

i Położnych w Białej Podlaskiej i ustalenia ich składu osobowego. 

3.  3/VI/11 

wytypowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarki i Położnych do pracy               

w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału 

Ginekologiczno - Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej 

Podlaskiej. 

4.  4/VI/11 

wytypowania   przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych do pracy             

w komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.  

5.  5/VI/11 
wydania zaświadczenia o ukończonym przeszkoleniu po  przerwie  dłuższej niż  5  lat 

w  wykonywaniu  zawodu pielęgniarki. 

6.  6/VI/11 
wytypowania   przedstawiciela   ORPiP   do   udziału  w  pracach  komisji 

kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w  zakresie  kształcenia  podyplomowego. 

7.  7/VI/11 przyznania zapomogi losowej. 

8.  8/VI/11 

wytypowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarki i Położnych do pracy                

w komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. 

Danuta Pawlik  
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej  
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12.10.2011r.  XXV Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.  

18.10.2011r. Spotkanie Komisji ds. Emerytów Pielęgniarek i Położnych OIPiP. 
25.10.2011r. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej VI Kadencji. 

27.10.2011r. 
Warsztaty edukacyjne dla pielęgniarek i położnych organizowane przez firmę PELARGOS                            

oraz OIPiP w Białej Podlaskiej.   

08.11.2011r. Spotkanie Komisji ds. Emerytów Pielęgniarek i Położnych OIPiP. 

08.11.2011r. Pierwsze posiedzenie Organu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.   

09.11.2011r. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej – Bożeny Pieczyńskiej. 

09.11.2011r. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. 
10.11.2011r. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
15.11.2011r. Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego OIPiP w Białej Podlaskiej. 
17.11.2011r. Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – uczestniczyła Anna Kaliszuk. 

20.11.2011r. 
Msza święta połączona z wypominkami za Dusze Śp. Księży, Kapelanów, Lekarzy, Pielęgniarek oraz 

wszystkich zmarłych Pracowników Służby Zdrowia, Parafia Św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej   

28.11.2011r. Posiedzenie Komisji Informacji OIPiP. 

28.11.2011r. 
Pierwsze posiedzenie Organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białej 

Podlaskiej.   

06.12.2011r. 

–08.12.2011r. 

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli delegaci: Anna Kaliszuk, Barbara 

Cydejko, Paweł Grabowski 

06.12.2011r. Spotkanie Komisji ds. Emerytów Pielęgniarek i Położnych OIPiP. 
07.12.2011r. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki – Katarzyny Kucharskiej. 
07.12.2011r. Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego OIPiP w Białej Podlaskiej. 

Danuta Pawlik 
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej 

 
Uchwala Nr 1/VI/11 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej z dnia 25 października 2011r. 
 

w sprawie: ukonstytuowania się Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku 

o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.) w związku z Uchwałą Nr 8 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych z dnia 12 października 2011r. w sprawie wyboru 

przewodniczącej i członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej, uchwala się co następuje: 

§1 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych działa                                 

w następującym składzie:    

Przewodnicząca:  Elżbieta Celmer vel Domańska  

Wiceprzewodnicząca:  Barbara Cydejko  

Sekretarz:  Danuta Pawlik  

Skarbnik:  Wacława Grażyna Papińska  

Członkowie:  

Katarzyna Bronisz-Dąbrowska,           

Małgorzata Chwedoruk                         Jolanta Gregor,                    

Barbara Doroszuk,                                Cecylia Kiełczewska, 

Andrzej Duda,                                       Teresa Samoszuk, 

Paweł Grabowski                                  Tadeusz Zdunek. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.   
     Sekretarz                                      Przewodnicząca     

  Danuta Pawlik                     Elżbieta Celmer vel Domańska 

Uchwala Nr 2/VI/11 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Białej Podlaskiej z dnia  25 października 2011r. 

 

w sprawie:   wyboru Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o 

samorządzie pielęgniarek  i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. 

zm.)  w związku z Uchwałą Nr 8 XXV Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 października 2011r. w sprawie 

wyboru przewodniczącej i członków Okręgowej Rady Pielęgniarek                  

i Położnych w Białej Podlaskiej, uchwala się co następuje: 

§1 

Dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych                                        

w  Białej Podlaskiej  w  następującym  składzie:  

 

Przewodnicząca:            Elżbieta Celmer vel Domańska 

Wiceprzewodnicząca:    Barbara Cydejko 

Sekretarz:                       Danuta Pawlik 

Skarbnik:                       Wacława Grażyna Papińska 

Członkowie:                   Małgorzata Chwedoruk  

   Paweł Grabowski  

   Katarzyna Bronisz-Dąbrowska 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 
                    Sekretarz                              Przewodnicząca     

                Danuta Pawlik               Elżbieta Celmer vel Domańska 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje 

KOMUNIKAT 
Informujemy o cyklu bezpłatnych szkoleń "Edukacja w diabetologii - teraźniejszość a wyzwania przyszłości" 

współorganizowanych z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

W programie: 

 Przyczyny i objawy cukrzycy – wykład. 

 Warsztaty edukacyjne: 

- gluometry, 

- pompa insulinowa. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

Planowane są warsztaty w Międzyrzecu Podlaskim, Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej.  

Dokładne terminy i miejsce szkolenia będą publikowane na stronie internetowej OIPiP w Białej Podlaskiej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. 

 
 

W dniach 27 października 2011 roku w Hotelu Delfin w Białej Podlaskiej oraz 9 grudnia 2011 roku w Sali Konferencyjnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla pielęgniarek i położnych 

organizowane przez firmę PELARGOS przy współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w  Białej Podlaskiej.  

Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła pielęgnacji pępka oraz choroby przewlekłej w rodzinie. Wykład 

„Pielęgnacja pępka w sytuacji powikłań” zaprezentowała Pani mgr Barbara Cydejko natomiast „Aspekty psychologiczne                

w życiu rodziny i dziecka chorego na atopowe zapalenie skóry” przedstawiła Pani psycholog Edyta Budzińska. Po wykładach 

przedstawicielka firmy LA ROSCHE - POSAY zaprezentowała uczestniczkom kosmetyki dla osób o wrażliwej skórze. 

Warsztaty zakończono losowaniem osób, którym zostały wręczone produkty firmy. 

Kolejne warsztaty odbyły się pod patronatem firmy NEPENTES PHARMA Sp. z o.o. Tematem spotkania był             

„Masaż niemowlęcia” wygłoszony i zaprezentowany przez Panią Magdalenę Hryciuk – położną, certyfikowanego instruktora 

masażu niemowląt. Uczestniczki spotkania ramach prewencji wysłuchały wykładu przygotowanego w przez Zastępcę 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białej Podlaskiej – Annę Kuźmiuk.  

 Uczestniczki wykładów otrzymały skrypty tematycznie, certyfikat uczestnictwa w niniejszych spotkaniach                            

oraz interesujące materiały promocyjne. 

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkań.   
Iwona Denicka      
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Opinie Konsultantów  
KONSULTANT KRAJOWY 

w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO Kraków, 2011.11.25 

Stanowisko w sprawie eliminowanie pielęgniarek systemu z zespołów 

ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. 
W związku z licznymi informacjami dotyczącymi eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego 

oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych poprzez zmniejszanie obsady zespołów, zastępowanie innym personelem 

medycznym, zmuszaniem do zmiany warunków zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilno-prawne, przedstawiam swoje 

stanowisko. 

Pielęgniarki i pielęgniarze spełniający kryteria pielęgniarek systemu zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U.06. 191. 1410) Art. 3. są jednym z trzech pełnoprawnych i autonomicznych 

podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz medycznych czynności ratunkowych w ramach 

funkcjonowania systemu. 

Ustawodawca określając wymagania dla pielęgniarek i pielęgniarzy systemu określił konieczność posiadania wysokiego 

poziomu przygotowania i doświadczenia zawodowego dla tej grupy zawodowej, zapewniającego jak najwyższą jakość 

świadczeń: specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, konieczność kształcenia ustawicznego oraz posiadanie 

doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami w stanie zagrożenia życia. Podnoszenie kwalifikacji w ramach kursów 

kwalifikacyjnych i kursów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia 

odbywa się wykorzystaniem istotnych środków unijnych oraz budżetowych. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma 

dyskryminacji ze względu na wykonywany zawód, płeć czy wiek. Działania takie są szkodliwe, krzywdzące, ograniczające 

dostęp pacjentom do opieki przez osoby o najwyższych kwalifikacjach oraz mogą byś przyczyną dochodzenia roszczeń przed 

sądami, narażając na konieczność wypłaty odszkodowań przez jednostki opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 

Nie ma podstaw merytorycznych oraz prawnych do zwalania, przesuwania pracy w innych oddziałach, zastępowania przez 

osoby reprezentujące inne zawody medyczne, pielęgniarek spełniających wymagania dla pielęgniarek systemu. Jakiekolwiek 

próby oraz działania mające na celu eliminowanie pielęgniarek i pielęgniarzy są niedopuszczalne. 
mgr Marek Maślanka 

ul. Szlak 61,31-153 Kraków, tel. 123964109, fax. 123964181, e-mail: m.maslanka@ptpr.org.pl 

 
Stanowisko GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE 

ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI. 
Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, 

położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej 

dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej 

dziedzinie (USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej 1) (tekst jednolity) Rozdział 2a, pkt 2). 

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki, to pielęgniarka/pielęgniarz, 

którzy zdobyli w systemie kształcenia podyplomowego 

specjalistyczną wiedzę zawodową zgodną z programem 

kształcenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) 

uzyskując kwalifikacje do samodzielnych działań 

diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych w 

zakresie swoich kompetencji. Zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia1) z dnia 29 sierpnia 2009 

r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (załącznik nr 3 ) przewidywana jest konieczność 

nielicznych etatów specjalistów oraz braku rozdziału 

kwalifikacji pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym i 

specjalizacji. 

Pielęgniarka specjalistka powinna mieć możliwość wykazania 

się aktywnością zawodową, podejmować samodzielne 

decyzje i wyzwania - tworzyć i przewodniczyć zespołom 

problemowym, pełnić rolę szpitalnego konsultanta w 

dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, być 

opiekunem merytorycznym zajęć stażowych dla różnych form 

kształcenia. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki stoi na stanowisku, 

że należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia aby każda 

pielęgniarka pracująca w anestezjologii i intensywnej terapii 

posiadała co najmniej kurs kwalifikacyjny. Niedostateczna 

ilość specjalistów wpływa na obniżenie jakości opieki 

pielęgniarskiej, ograniczenia podejmowanych działań w 

ramach zespołów terapeutycznych, co skutkuje 

zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjenta w OIT. Tym samym 

PTPAiIO poddaje pod rozwagę możliwości tworzenia 

bezpiecznego środowiska pracy oraz podnoszenia jakości 

usług i prestiżu zawodowego pielęgniarek. 

GRUPA ROBOCZA Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, w trosce o rozwój 

pielęgniarstwa anestezjologicznego, stoi na stanowisku: 

We wszystkich jednostkach udzielających świadczeń                        

z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na każdej 

zmianie powinien być przynajmniej jeden specjalista                 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                           

i intensywnej opieki, który pełniłby funkcję koordynatora 

zespołu pielęgniarskiego intensywnej terapii. 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK 

ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI 

UL. Jeleniogórska 16/6 60-179 Poznań tel/ fax (61) 66 29 111 

e-mail: ptpa@amp.edu.pl , biuro@ptpaio.pl 

GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE 

ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI Koordynator: 

mgr Małgorzata Jadczak 606 853 765 e-mail: gruparobocza@o2.pl
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     DZIAŁ PRAWNY    §§  
  

KKoonnssuullttaanntt  KKrraajjoowwyy  ww  ddzz..  PPiieellęęggnniiaarrssttwwaa    ddrr  nn..  bbiiooll..  GGrraażżyynnaa  KKrruukk--  KKuuppiieecc  

Samodzielny  Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej , Piekary Śląskie  

41-940 ul. Bytomska 62  , Tel. 032    3934 – 299 

Piekary Śląskie 4.07.2011r. 

ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA  

DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ  Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent  

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH  

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ  

Wstęp 

“ Uwzględnienie bezpieczeństwa pacjentów jako kwestii priorytetowej w polityce i programach w zakresie zdrowia                      

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym  jako zadanie dla  państw członkowskich “ 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki                   

i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Bruksela, dnia 15.12.2008r. 

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych obejmuje identyfikację, analizę oraz redukcje zdarzeń. Celem zarządzania 

ryzykiem jest wdrażanie do praktyki takich rozwiązań które pozwoliły by  na eliminację lub ograniczenie występowania 

zdarzeń niepożądanych . 

Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem w medycynie  pojawiło się w latach 70 .Badania które zostały przeprowadzone             

w USA i Raport Narodowego Instytutu Zdrowia z 1999 r. wykazały, że szpital jest instytucją udzielającą świadczeń 

zdrowotnych o wysokim stopniu złożoności, a tym samym wysokim poziomie ryzyka. Całkowite wyeliminowanie 

występowania zdarzeń niepożądanych nie jest  możliwe, konieczne jest określenie częstotliwości występowania zdarzeń 

niepożądanych . 

Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów, stworzenie  optymalnych warunków do prowadzenia procesu leczniczego jest 

zadaniem pracowników medycznych. 

Współczesna medycyna  powinna  podążać z kierunkiem ciągłych zmian, budowania nowoczesnego  modelu opieki nad 

pacjentem. Części składowe tego modelu wiążą się z wiedzą medyczną oraz realizacją procedur poprawiających jakość 

świadczeń, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta . 

Zalecenia Rady Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 

zakażeń związanych z opieką zdrowotną ( KOM 2008 / 836 wersja ostateczna ), zwracają  uwagę na fakt iż 8 – 12 % 

pacjentów przyjmowanych do szpitala w państwach członkowskich  cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych podczas 

korzystania z opieki zdrowotnej.  

Zdaniem Komisji Wspólnot Europejskich, Państwa Członkowskie  powinny stworzyć lub udoskonalić  systemy 

zgłaszania i wyciągania wniosków w celu rejestrowania skali i przyczyn zdarzeń niepożądanych oraz opracowania 

skutecznych rozwiązań i sposobów reagowania. Bezpieczeństwo pacjentów powinno być częścią kształcenia i szkolenia 

pracowników opieki zdrowotnej . 

Zgodnie z wymienionym Stanowiskiem Komisji Wspólnot Europejskich, należy zachęcać do czynnego zgłaszania  

zdarzeń niepożądanych poprzez stworzenie uczciwych okoliczności , mających odmienny charakter od procedur 

dyscyplinarnych . 

Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej,  nowoczesne kierowanie i zarządzanie  zespołami musi uwzględniać 

problematykę bezpieczeństwa pacjenta. 

Nowoczesny  model zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej powinien uwzględniać wewnętrzny system jakości, 

staje się więc pewnym iż to zadanie dla kadry kierowniczej w celu zapewnienia dobrej praktyki pielęgniarskiej 

gwarantującej zapewnienie warunków dla możliwie optymalnego bezpieczeństwa pacjenta. 

Przedstawione Zalecenia mają na celu przekazanie wytycznych  postępowania dla kadry kierowniczej, zespołów 

pielęgniarskich, a w dalszej kolejności pozostałych członków zespołów terapeutycznych  w przedmiocie zarządzania 

ryzykiem zdarzeń niepożądanych,. 

Definicja zdarzenia niepożądanego  

“ Zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie lub w wyniku leczenia, nie związana z naturalnym przebiegiem 

choroby lub stanem zdrowia pacjenta “ 

Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych . 

Program  w swoich założeniach koncentruje się na  wyeliminowaniu zagrożeń które mogą wystąpić podczas pobytu 

pacjenta w szpitalu. Adresowany do pracowników medycznych, mających wpływ na  poprawę bezpieczeństwa pobytu 

pacjenta w szpitalu oraz członków zespołów zadaniowych  funkcjonujących na terenie szpitala. 
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Cele projektu : 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację czynników zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego, 

określenie przyczyn i wprowadzenie działań naprawczych w zakresie zarządzania  ryzykiem zdarzeń niepożądanych. 

2. Zwiększenie odpowiedzialności pracowników medycznych za zachowanie bezpiecznych warunków pobytu 

pacjentów w szpitalu . 

3. Poprawa jakości życia  pacjentów . 

4. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych . 

5. Ocena wdrożenia przez pracowników szpitala procedury monitorowania zdarzeń niepożądanych. 

6. Wdrażanie rozwiązań w zakresie usprzętowienia, eliminacji barier technicznych i organizacyjnych celem eliminacji 

zdarzeń niepożądanych . 

Oczekiwany rezultat : 

1. Zmniejszenie liczby występowania zdarzeń niepożądanych. 

2. Poprawa bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu. 

3. Poprawa jakości opieki, zwiększenie odpowiedzialności za zachowanie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów. 

4. Zwiększenie  świadomości pracowników medycznych . 

5. Otrzymanie informacji na temat  przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych. 

6. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych . 

ZALECENIA 

Zalecenie I  

W sprawie organizacji  dobrej praktyki pielęgniarskiej w przedmiocie zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych . 

1.Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego jest traktowane jako : 

 niezależne z rejestrem skarg , wniosków i zażaleń pacjentów,  

 całkowicie poufne, 

 nie służy identyfikacji pacjenta i personelu,  

 nie służy stygmatyzacji personelu, 

 zawsze łączy się z analizą i szukaniem przyczyn, 

 inicjuje działania naprawcze. 

System zgłaszania ma zachęcać pracowników do czynnego zgłaszania  zdarzeń poprzez stworzenie otwartych                             

i uczciwych okoliczności . 

2.Na poziomie podmiotu leczniczego (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej. Dz. U. z dnia 1 czerwca 

2011r.) jest powołany zespół ds. zdarzeń niepożądanych . 

Zadania zespołu  : 

 identyfikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie kart zgłoszeń, 

 gromadzenie i poddawanie analizie danych dotyczących zdarzeń niepożądanych, 

 mapowanie danych i informacji, 

 ustalanie przyczyn źródłowych zdarzenia, podjęcie działań wyjaśniających, wydanie    

     zaleceń i wyciagnięcie wniosków, 

 przekazanie informacji pracownikom, 

 opracowywanie rocznych raportów. 
Zalecenie II 

W sprawie  rejestru pacjentów  u których wystąpiło zdarzenie niepożądane. 

1. Personel medyczny zgłasza wystąpienie zdarzenia niepożądanego ( zdarzenia dzielimy na   rzeczywiste i potencjalne 

/ niedoszłe ). 

2. Zespół ds. analiz zdarzeń niepożądanych dokonuje analizy zgłoszonego przypadku . 

3. Określenie kolejności zdarzeń . 

4. Zidentyfikowanie przyczyn źródłowych. 

5. Przygotowanie planu działań . 

6. Sporządzenie raportu i przekazanie personelowi oddziału. 

7. Na poziomie oddziałów, a następnie szpitala – podmiotu leczniczego  jest prowadzona analiza  występowania zdarzeń   

niepożądanych . 

Zalecenie III 

 W sprawie dokumentowania . 

1.Szpital opracowuje własny system dokumentowania zdarzeń niepożądanych. 

Zalecenie  IV 

W sprawie szkoleń pracowników medycznych . 

1.Roczne plany szkoleń zawierają problematykę zdarzeń niepożądanych . 
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Zalecenie V 

W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych – projektu bezpiecznej praktyki 

medycznej przez konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa . 

1.Konsultanci krajowi i wojewódzcy podczas  przeprowadzanych wizytacji / kontroli  zwracają uwagę na zarządzanie 

ryzykiem zdarzeń niepożądanych  w praktyce pielęgniarskiej. 

Zalecenie VI 

W sprawie odpowiedzialności za realizację zaleceń Dobrej Praktyki Pielęgniarskiej . 

1.Za realizację zaleceń odpowiada  osoba zarządzająca pielęgniarstwem – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa / Naczelna 

Pielęgniarka / Przełożona Pielęgniarek. 

Propozycja do katalogu  rejestrowanych zdarzeń niepożądanych w obszarze praktyki pielęgniarskiej  

1. Niewłaściwy pacjent 

2. Odcewnikowa infekcja  łożyska naczyniowego 

3. Sepsa po zabiegu operacyjnym 

4. Upadki w szpitalu 

5. Wypadnięcie z łóżka 

6. Komplikacje wywołanie nieprawidłowym podnoszeniem pacjenta  dla  pacjenta 

7. Samowolne oddalenie się pacjenta ze szpitala 

8.   Błędy związane z pobieraniem próbek krwi, rozbieżności wykryte podczas kontroli zgodności krwi, 

obcogrupowe przetoczenie krwi 

9.   Niewłaściwy lek ,niewłaściwa droga podania , niewłaściwy pacjent , niewłaściwe połączenie z innym 

lekiem   

10. Samobójstwo 

11. Inne zgodnie z definicją 

BIBLIOGRAFIA 
1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli    

zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Bruksela, dnia 15.12.2008. KOM (2008) 836 wersja ostateczna 

2. Kutryba B., Kutaj – Wąsikowska  H. Bezpieczny pacjent, bezpieczny szpital. Menedżer Zdrowia, 2003  nr 3 

3. Kutryba B., Kutaj - Wąsikowska H.: Programy bezpieczeństwa. Zdrowie Zarządzanie. 2003. nr 6  

 

Źródło: http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=119&n_id=2816 

 
 

KOMUNIKAT NR I 

VII Ogólnopolski Konkurs “Pielęgniarka Roku 2011” 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Liderów Pielęgniarstwa 

                                          przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim PTP 

zapraszają pielęgniarki do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie 

                       „Pielęgniarka Roku 2011” 
 

Cel Konkursu: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek 

liderów o wysokim 

przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowaniu 

na rzecz środowiska 

pielęgniarskiego 

Harmonogram Konkursu: 

● I etap - wyłonienie uczestników Konkursu                         

w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 30.01.2012r. 

● II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP 

dn. 02.03.2012r.  godz.12.00 

● III etap – prezentacja własna (szczegóły po II etapie 

w Komunikacie nr 2 -,który zostanie zamieszczony na 

stronie www.ptp.na1.pl) 

 

 

Informacje: 

Jadwiga Zielińska 

tel. 22 326 55 21 kom. 511 451 292 e-mail: 

jagoda_zielinska@wp.pl 

Prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie 

wśród zainteresowanych 

Warszawa, 22 listopada 2011 r. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny 

www.ptp.na1.pl 

Al. Reymonta 8 lok 12 tel +48 22 398 18 72; fax: + 48 

22 398 18 51; email: zgptpiel@gmail.com; 

osoba do kontaktu: Jagoda Zielińska Koło Liderów 

MO PTP email: jagoda_zielinska@wp.pl OPP 

K R S 0000065610  

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu dostępny na stronie   

http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=3073 

mailto:jagoda_zielinska@wp.pl
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Konferencje i szkolenia 

                                                                                                                                                                                                                      

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej                                                                                                                  Polskie Towarzystwo  

  Ziemi Częstochowskiej                                                                                                                 Pielęgniarek Opieki Paliatywnej 

      zapraszają do wzięcia udziału w XVI Jasnogórskiej Konferencji  

Opieki Paliatywnej i Zespołów  Hospicyjnych 

„Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii” 

która odbędzie się w dniach 27-29 stycznia 2012r. na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Szanowni Państwo! 
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XVI Jasnogórskiej Konferencji 

Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii”, która odbędzie 

się w dniach 27-29 stycznia 2012 roku   w Częstochowie. 

W Konferencji wykładowcami będą specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej, psychologii, fizjoterapii, 

teologii praktykujący w jednostkach opieki paliatywnej i ruchu  hospicyjnym. 

Głównym tematem Konferencji będzie interdyscyplinarna kompleksowa opieka nad chorymi u kresu życia. 

Wiodące tematy sesji plenarnych i warsztatów z zakresu: 

-      medycyny paliatywnej 

- pielęgniarstwa  opieki paliatywnej 

- psychoonkologii 

- teologii pastoralnej 

Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w Pielgrzymce Hospicjów Polskich. 

Miejsce Konferencji:          Serdecznie zapraszamy 
Częstochowa, Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II ul. Wyszyńskiego 1/31 

Ważne terminy:  
Termin nadsyłania streszczeń i prezentacji do akceptacji przez Komitet Naukowy: 15 grudnia 2011r. 

Termin potwierdzenia przyjęcia streszczeń i prezentacji: 30 grudnia 2011r. 

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz wniesienia opłaty konferencyjnej: do 10 stycznia 2012r. 

Rozpoczęcie konferencji: 27 stycznia 2012r. Zakończenie konferencji: 29 stycznia 2012r.  

Zgłaszanie uczestnictwa: 
Rejestracja uczestników odbywać się będzie po wypełnieniu karty zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej 

(www.hospicjum-czestochowa.pl) lub odsyłając kartę zgłoszenia: e-mailem na adres e-mailowy: 

konferencja.czestochowa@wp.pl, lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej                 

ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa  

Opłaty Konferencyjne: 

350 PLN – opłata obejmuje: 

-      udział w sesjach plenarnych i sesjach 

warsztatowych 

       -      materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa 

       -      wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z 

programem 

       -      spektakl teatralny 

       -      zwiedzanie Jasnej Góry 

Opłata nie obejmuje zakwaterowania 

170 PLN – opłata obejmuje: 
- udział w sesjach plenarnych i sesjach 

warsztatowych 

- materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa 

- przerwy kawowe zgodne z programem 

 

Ogólnopolskim Sympozjum pt. " Zdrowie Kobiety" 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 
Z nieskrywaną satysfakcją pragnę Państwa zawiadomić, że po trzech latach starań "Ginekologia Polska" spełniła 

rygorystyczne wymogi Instytutu Filadelfijskiego i na podstawie analizy publikowanych prac oraz liczby cytowań 

uzyskała punktację Impact Factor. Tym samym dołączyła do wąskiego grona indeksowanych pism specjalistycznych. 

Pragnąc w szczególny sposób uczcić to ważne wydarzenie, serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim 

Sympozjum pt. " Zdrowie Kobiety", które odbędzie się w dniach 20 - 21 stycznia 2012 roku w Hotelu Marriott 

w Warszawie pod patronatem Redakcji Ginekologii Polskiej, a także: Uniwersytetu Zdrowia Kobiety, Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego z Sekcją Onkologiczną i Patologii Szyjki Macicy, Uniwersytetu Medycznego                      

w Poznaniu i Wielkopolskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. 

http://www.hospicjum-czestochowa.pl/
mailto:konferencja.czestochowa@wp.pl
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Sympozjum podzielono na trzy bloki skierowane do różnych grup słuchaczy: lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz  

pacjentów.  

Część skierowana do Położnych i Pielęgniarek to dwie sesje na temat ich roli we współczesnej ginekologii                             

i położnictwie. Wiele uwagi poświęcimy tu zagadnieniom onkologicznym. Na zakończenie zapraszam do uczestnictwa 

w warsztatach tematycznych, między innymi z psychologiem. 

Koszt uczestnictwa dla Położnych i Pielęgniarek przy rejestracji do dnia 15 grudnia, to 120 zł.  

Biuro Sympozjum i wpłaty:  
Dranel Sp. Jawna 

ul. Pelikanów 47/49 

02-843 Warszawa 

BZWBK 57 1090 1870 0000 0001 0890 7487 

Więcej informacji znajdziecie też Państwo na stronie: http://www.uzk.com.pl/sympozjum/index.htm 

Serdecznie zapraszam do udziału i zwracam się z prośbą o przekazanie zaproszenia Koleżankom oraz 

zachęcenie ich do udziału. 

Z wyrazami szacunku 

prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

 

Paniom pielęgniarkom 

Barbarze Pawelec 

i 

Annie Siłuch 

które z dniem 1 grudnia 2011 roku przeszły  na emeryturę 

składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową, 

za profesjonalizm i rzetelność wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności i zdrowia składają 

 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Anestezjologii, Insentywnej Terapii i  Bloku Operacyjnego   

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Radzyniu Podlaskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzk.com.pl/sympozjum/index.htm
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PPrraawwaa  PPaaccjjeennttaa  
 

„Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące                     

w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu 

korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Każdy pacjent 

powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.” 

Na temat praw pacjenta powstało wiele 

dokumentów. Jednak najważniejsze z nich to: 

- Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta 

- Europejska Karta Praw Pacjentów 

- Karta Praw Pacjenta na podstawie Deklaracji Praw 

Pacjenta WHO 

Poniżej przedstawiono 14 najważniejszych praw 

pacjenta obowiązujących w Polsce. 

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych - W ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do równego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Do świadczeń opieki zdrowotnej 

mają prawo osoby ubezpieczone; osoby nie ubezpieczone, 

które spełniają kryteria dochodowe do otrzymania 

świadczeń z pomocy społecznej; osoby, które nie 

ukończyły 18 roku życia; kobiety w okresie ciąży, porodu 

i połogu. Ponadto pacjent ma prawo wyboru 

świadczeniodawcy (lekarza, pielęgniarki i położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty 

udzielającego ambulatoryjnych świadczeń 

specjalistycznych, szpitala) 

2. Prawo do świadczeń zdrowotnych - odpowiadających 

aktualnej i sprawdzonej wiedzy medycznej. W związku                        

z powyższym pacjent ma prawo do przejrzystej, 

obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury 

ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych. 

Ponadto pacjent ma prawo do natychmiastowego 

otrzymania świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych 

bez skierowania.  

3. Prawo do dodatkowej opinii lub zwołania konsylium 

lekarskiego - w razie wątpliwości diagnostycznych lub 

terapeutycznych. Pacjent może zwrócić się do lekarza, aby 

ten zasięgnął opinii właściwego lekarza specjalisty lub 

zorganizował konsylium lekarskie. Także od pielęgniarki 

lub położnej pacjent ma prawo żądać zasięgnięcia opinii 

innej pielęgniarki lub położnej. Lekarz, pielęgniarka, 

położna mogą odmówić zasięgnięcia opinii, a lekarz 

zwołania konsylium lekarskiego, jeżeli uznają, że żądanie 

pacjenta jest bezzasadne. Zarówno żądanie zasięgnięcia 

opinii lub zwołania konsylium, jak i odmowa jego 

realizacji, musi być odnotowana w dokumentacji 

medycznej pacjenta. 

4. Prawo do informacji - jest prawem pacjenta, a nie jego 

rodziny, tzn. pacjent decyduje, komu (rodzinie, 

przyjaciołom, znajomym, mediom) i jakie informacje                 

o jego zdrowiu mogą być przekazywane. Pacjent może 

również nie upoważnić nikogo. Pacjent ma prawo                    

do informacji - o swoim stanie zdrowia, wynikach 

przeprowadzonych badań, rozpoznaniu i rokowaniu;                  

do dokładnego wyjaśnienia proponowanego sposobu 

diagnozowania i leczenia łącznie z określeniem stopnia 

ryzyka z tym związanego; do wyczerpujących informacji 

o przewidywanych następstwach dla jego zdrowia i życia, 

w przypadku podjęcia albo niepodjęcia określonych 

czynności medycznych; do informacji o skuteczności                 

i przydatności leczenia lub ich braku; do informacji o jego 

pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich; o swoich prawach; 

o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń w danym 

zakładzie opieki zdrowotnej lub przez danego 

profesjonalistę medycznego, w tym o programach 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 

realizowanych przez dany podmiot; o leku zastępczym, 

który jest tańszym odpowiednikiem leku znajdującego się 

na recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania, 

przechowywania oraz ewentualnych interakcjach z innymi 

medykamentami. 

5. Prawo do poufności - Wszystkie informacje o stanie 

zdrowia pacjenta, diagnozach, rokowaniu, 

przeprowadzonych czynnościach diagnostycznych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych oraz wszelkie inne 

informacje z nim związane, uzyskane w związku                     

z wykonywaniem zawodu medycznego, muszą być 

traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom 

nieupoważnionym. Obowiązek zachowania w poufności 

wszelkich informacji trwa również po śmierci pacjenta. 

Jednak w sytuacjach, w których zachowanie poufności 

może powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia 

osoby badanej, jak również związane jest to z istotnym 

interesem publicznym lub interesem osób trzecich 

wówczas osoby wykonujące zawód medyczny zwolnione 

są z obowiązku jej zachowania. 

6. Prawo do wyrażenia zgody -  na udzielenie określonego 

świadczenia zdrowotnego. Zgoda musi być świadoma, 

czyli poprzedzona przekazaniem pacjentowi 

wyczerpujących informacji oraz wyrażona przed 

udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Pacjent może 

zawsze i w każdej chwili odmówić danego świadczenia 

lub zażądać zaprzestania jego udzielania. Zgodę wyraża 

osoba pełnoletnia; małoletnia (16-18 lat) wraz ze zgodą 

opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego; 

opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy pacjenta, 

który nie ukończył 16 lat. Za pacjenta, który nie może 

samodzielnie wyrazić zgody, decyzje podejmuje sąd 

R E F E R A T Y 
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opiekuńczy. Lekarz może podjąć niezbędne czynności bez 

zgody sądu opiekuńczego, ale tylko w sytuacji, gdy są one 

natychmiast potrzebne dla ratowania życia i zdrowia 

pacjenta. Jednak w sytuacjach, o których mówi Ustawa o 

ochronie zdrowia psychicznego prawo do wyrażania 

zgodny może być ograniczone. 

7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej – ma 

sam pacjent oraz osoba upoważniona przez niego jak                   

i przedstawiciel ustawowy pacjenta. Prawo to obowiązuje 

również po śmierci pacjenta. Ponadto pacjent ma prawo 

do bezpłatnego wglądu w dokumentację medyczną na 

miejscu oraz ma prawo do otrzymania wyciągów, odpisów 

lub kopii. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii 

pacjent może ponieść opłatę. 

8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 

orzeczenia lekarskiego – dotyczy samego pacjenta lub 

jego przedstawiciela ustawowego jeżeli dana opinia albo 

orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta 

wynikające z przepisów prawa. 

9. Prawo do poszanowania intymności i godności - Osoby 

wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń 

zdrowotnych są zobowiązane postępować w sposób 

zapewniający poszanowanie intymności i godności 

pacjenta. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego 

mogą być obecne tylko te osoby, które są niezbędne                      

ze względu na rodzaj świadczenia. Jednak pacjentowi                

w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może 

towarzyszyć wskazana przez niego bliska osoba. 

Okolicznościami uzasadniającymi odmowę pacjentowi 

prawa do obecności osób bliskich może być istnienie 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub względy bezpieczeństwa zdrowotnego 

pacjenta. Wspomnianą odmowę odnotowuje                             

się w dokumentacji medycznej pacjenta. 

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego                           

i rodzinnego – zapewnia kontakt osobisty, telefoniczny 

lub korespondencyjny z innymi osobami. Pacjent ma 

również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami. 

Także, pacjent ma prawo  dodatkowej opieki. Jednak 

realizacja tych praw nie może obciążać zakładu opieki 

zdrowotnej w przeciwnym razie pacjent ponosi koszty ich 

realizacji. Informacja o wysokości opłat oraz sposobie jej 

ustalania jest jawna i musi być udostępniona w danym 

zakładzie. Jedynie w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 

zdrowotne pacjentów a nawet ze względu na możliwości 

organizacyjne zakładu omawiane prawo pacjenta może 

być ograniczone. 

11. Prawo do opieki duszpasterskiej – powinno być 

zgodne  z wyznawaną przez pacjenta religią. W sytuacji 

pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjent 

ma prawo do kontaktu z duchownym jego wyznania. 

12. Prawo do umierania w spokoju i godności – zapewnia 

umierającemu pacjentowi profesjonalną opiekę 

pielęgnacyjną, wsparcie psychologiczne, opiekę 

duszpasterską, dodatkową opiekę osób bliskich oraz 

utrzymywanie kontaktu z osobami z zewnątrz do chwili 

swojej śmierci. Pacjent ma prawo do poszanowania 

jakości kończącego się życia i umierania bez zbędnego 

bólu. Łagodzenie wszelkich cierpień jest podstawowym 

warunkiem poszanowania godności osoby ludzkiej.                   

W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta                      

do umierania w spokoju i godności najbliższy członek 

rodziny, przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny 

może wystąpić do sądu cywilnego z żądaniem zasądzenia 

odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez nich cel 

społeczny. Ponadto pacjent (za życia lub świadkowie) lub 

jego przedstawiciel ustawowy mogą wyrazić sprzeciw 

przeciwko przeprowadzaniu sekcji zwłok po śmierci.  

Złożenie sprzeciwu należy odnotować w dokumentacji 

medycznej. Osoba, która nie chce być dawcą organów lub 

tkanek po swojej śmierci, musi za życia wyrazić sprzeciw 

w formie wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych 

sprzeciwów lub pisemnego oświadczenia albo ustnego 

oświadczenia złożonego w obecności co najmniej dwóch 

świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego. Sprzeciw 

może być cofnięty w każdym czasie we wszystkich 

wskazanych wyżej sposobach przewidzianych dla jego 

utrwalenia. 

13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych                  

w depozycie – pozwala nieodpłatnie przechować rzeczy 

wartościowe w depozycie zakładu opieki zdrowotnej. 

14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw – 

umożliwia pacjentowi (lub osobie reprezentującej pacjenta) 

w sytuacjach gdy zostaną one naruszone zwrócenie się do 

Rzecznika Praw Pacjenta, administracji zakładu opieki 

zdrowotnej (kierownika zakładu opieki zdrowotnej, rady 

społecznej lub do organu prowadzącego zakład), 

samorządów zawodów medycznych (Okręgowej Izby 

Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

Okręgowej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych), Sądu powszechnego (w celu 

wynagrodzenia poniesionej szkody, jak również  do zakładu 

ubezpieczeń, z którym dana placówka lub osoba udzielająca 

świadczenia zdrowotnego ma podpisaną umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), organów 

ścigania(w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa), 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu Praw Człowieka 

(działającego w ramach ONZ lub Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka Rady Europy, jednak dopiero                           

po wyczerpaniu postępowania przed polskimi organami 

wymiaru sprawiedliwości). 

Powyższy materiał został opracowany na podstawie 

broszury „Poradnik o prawach pacjenta” wydanej przez 

Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Powyższa 

broszura jest również dostępna w Bibliotece OIPiP w Białej 

Podlaskiej. Szczegółowe informacje dotyczące praw pacjenta 

znajdują się na stronie internetowej Instytutu Praw Pacjenta               

i Edukacji Zdrowotnej - http://www.prawapacjenta.eu 
Opracował: 

mgr Paweł Grabowski 

SP ZOZ Parczew Oddział Psychiatryczny  

z Pododdziałem Leczenia Uzależnień Alkoholowych 

http://www.prawapacjenta.eu/
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Z żałobnej karty...
 „Bólu nie ugasi żadne ukojenie i ból ten chowamy skrycie,  

bo łez naszych nikt nie zrozumie a dalej … dalej jest Życie”   

 „Bliscy naszemu sercu zawsze 

pozostają w naszej pamięci” 

 

 
 

 Koleżance Danucie Demidowicz  
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci TATY 

składają koleżanki i koledzy                     

z NZOZ „PRO-VITA” 

 w Rossoszu 

„Śmierć nie jest kresem naszego 

istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach               

i następnych pokoleniach.  

Albowiem to dalej my, a nasze ciała                

to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 
                                                      /Albert Einstein/ 

 
 

Pani Kierownik  

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego               

w Ustrzeszy  Małgorzacie Jaklińskiej 

wyrazy współczucia  

z powodu śmierci MAMY 

składają pracownicy  

„Ludzie, których kochamy,                   

zostają  na zawsze bo zostawili ślady 

w naszych sercach” 

 
Koleżance Krystynie Stój  

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

 bratowej Agnieszki Zubiak  

składają koleżanki z NZOZ Praktyka 

Pielęgniarek i Położnych 

Środowiskowo-Rodzinnych                         
s.c. „ZDROWIE"                                                    

w Międzyrzecu Podlaskim. 

„W miłości wciąż to samo – radość i 

cierpiernie to tutaj na ziemi jest 

jeszcze milczenie, bo się idzie do 

Niego odchodząc od Siebie: 
/ks. Jan Twardowski/  

 
Pani Michalinie Cuber  

Przewodniczącej Zarządu PTP 

wyrazy głębokiego współczucia z 

powodu śmierci SYNA 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek             

i Położnych w Białej Podlaskiej  

 
 

 Nie czas jest nam dany, ale chwila. 

Naszym zadaniem jest uczynić z tej 

chwili czas” 

                 
 

Koleżance Joannie Rabczuk 

             wyrazy  współczucia z powodu  

śmierci Teściowej 

składają koleżanki z Pododdziału 

Kardiologii Inwazyjnej  

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Białej Podlaskiej    

„Nie odchodzi Ten, kto pozostaje 

w sercach bliskich” 

 

 

 
 

   Pielęgniarce Marii Milaniuk 
wyrazy głębokiego współczucia                    

z powodu śmierci MAMY 

składają współpracownicy                         

w Oddziału Urologii  

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 

 
 

„Ludzie, których kochamy,                   

zostają  na zawsze bo zostawili ślady 

w naszych sercach” 

 
Koleżance Małgorzacie Lenart 

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

 CÓRKI 

składają współpracownicy z WOMP 

CP-L w Lublinie Oddział                             

w Białej Podlaskiej 

 „Bliscy naszemu sercu zawsze 

pozostają w naszej pamięci” 

 
 

   Koleżance Barbarze Kargul 
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci TEŚCIA 

składają koleżanki 

 z NZOZ OMSz  i Opieki w Domu 

Chorego „VITA” 
 

 

 

 

 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 

Dokąd pamięcią im się płaci 

Chwiejna waluta nie ma dnia 

By ktoś wieczności swej  nie stracił” 
W. Szymborska  
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… Choć świat i życie wszystko przeminie, 

     Ktoś jednak budzi w nas nadzieję,  

     Pocieszy w smutku, odwiedzi  w samotni,  

     Pozwoli żyć by kroczyć dalej…  

 

 

 

Wspomnienie o Śp. Stanisławie Łaszkiewicz 
 

Dnia 26-go października 2011 roku po ciężkiej nieuleczalnej chorobie odeszła do Pana na wieczny „dyżur” 

pielęgniarka śp. Stasia Łaszkiewicz. Skromna i pokorna, oddana swojej profesji zawodowej przez długie lata pracowała                  

w oddziale obserwacyjno – zakaźnym bialskiego szpitala. Świadoma swojej diagnozy chorobowej, pogodziła się z losem, 

mimo, że tak pragnęła żyć. Wiele spraw osobistych, rodzinnych i innych pragnęła jeszcze zrealizować w „jesieni” swojego 

życia. Nie zdążyła. Przegrała walką z chorobą, która przyszła do Niej tak nagle i niespodziewanie w najmniej oczekiwanym 

czasie i okresie Jej życia.  

Od 1-go października 1998r. była na zasłużonej emeryturze. Krótko cieszyła się urokami i beztroskimi chwilami 

wolnymi od obowiązku świadczenia pracy zawodowej. 

A przepracowała ponad 40 – ci lat na rzecz zdrowego i chorego małego i dorosłego człowieka.  

Urodziła się 11 kwietnia 1938roku w Komarnie w rodzinie rolników. Okres dzieciństwa przypadł na czas drugiej 

wojny światowej. Piętno okupacji, terroru i głodu zaważyło na kształtowaniu się osobowości Pani Stasi. Zawsze swoim 

ciepłem i dobrocią oddziaływała na drugiego będącego w potrzebie człowieka. Ludzka i wyrozumiała, serdeczna i życzliwa               

w relacjach z pacjentami, współpracownikami, przełożonymi, sąsiadami i znajomymi.  

O Jej wykształcenie pomimo trudnej sytuacji rodzinnej zadbali rodzice. Stasia ukończyła w 1953 roku dwuletnią 

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowie Podlaskim. Po krótkiej przerwie w edukacji podjęła naukę w Szkole Pielęgniarskiej 

PCK w Lublinie. W 1958 roku otrzymała tytuł asystentki pielęgniarskiej. 1 sierpnia 1958 roku podjęła pracę w Wojewódzkiej 

Stacji Krwiodawstwa w Lublinie, w której pracowała do 30 września 1960 roku. 

Z powodów osobistych i rodzinnych przeniosła się do Białej Podlaskiej i zatrudniła się w szpitalu miejskim im. Mikołaja 

Kopernika 1-go października 1960 roku. Doskonaląc swoje umiejętności i wiadomości pracowała po kilka miesięcy w systemie 

zmianowym na oddziale wewnętrznym, dziecięcym, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym i zakaźnym. Jednak na stałe 

zdecydowała się pracować w oddziale obserwacyjno-zakaźnym, w którym pracowała do czasu przejścia na emeryturę. W pracy 

zawodowej dała się poznać jako bardzo dobra pielęgniarka. Taktowna, miła z ogromnym zaangażowaniem i kompetencją przy 

łóżku każdego chorego. Odpowiedzialna za to co wykonywała zgodnie ze zleceniem lekarskim i etyką zawodową. 

Systematycznie podnosiła swoje umiejętności i wiadomości zawodowe. Zdobywa średnie wykształcenie otrzymując 

świadectwo dojrzałości. Mająca maturę podejmuje naukę pielęgniarstwa w Medycznym Studium Zawodowym w Białej 

Podlaskiej. W 1979 roku uzyskuje dyplom pielęgniarki z pielęgniarstwa ogólnego. Usatysfakcjonowana zawodowo osobiście 

śp. Stasia spełnia oczekiwania własne, przełożonych i swoich bliskich. Realizuje się w pracy zawodowej i związkowej. Zawsze 

otwarta na sprawy drugiego człowieka w kontekście ludzkiej życzliwości i koleżeńskiej solidarności. Świadczyła jak mogła 

najlepiej opiekę, pielęgnację i czynności pielęgniarki dla dzieci i dorosłych hospitalizowanych w oddziale obserwacyjno-

zakaźnym. Przestrzegała zasad higieny i postępowania epidemiologicznego oraz tajemnicy zawodowej. Miła z uśmiechem                

na ustach z ogromną życzliwością i serdecznością odnosiła się do każdego potrzebującego człowieka. Lubiana przez pacjentów 

i ich rodziny. Darzona szacunkiem współpracowników i przełożonych. Odznaczona honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony 

zdrowia”. 

Cieszyła się życiem i swoimi bliskimi. Czynnie uczestniczyła w integracyjnych spotkaniach emerytów i rencistów – 

byłych pracowników „ochrony zdrowia”. 

Już nigdy jej nie zobaczymy. Nie usłyszymy Jej głosu. Jedyne wspomnienia i fotografie z jej podobizną będą nam 

przypominały i przybliżały śp. Stasię.  

31 października 2011 roku odbył się Jej pogrzeb, w którym tak licznie uczestniczyła najbliższa rodzina, sąsiedzi z osiedla na 

którym mieszkała, współpracownicy oddziału obserwacyjno-zakaźnego, znajomi i przyjaciele Stasi.  

Pożegnano Ją na długi wieczny czas. W pamięci bliskich z pewnością pozostanie jako profesjonalna, uczynna 

pielęgniarka i wartościowy człowiek. 

Spoczywaj w pokoju Stasiu.  

Z wyrazami żalu i współczucia Twoim najbliższym z powodu Twojego Stasiu zakończenia ziemskiego 

pielgrzymowania składam te treści wspomnień o Tobie.  

mgr Eugenia Denicka. 
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   Staroświeckie życzenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omódlmy się w Noc Betlejemską, 

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

by wszystko się nam rozplątało, 

węzły konflikty, powikłania.  

by się wszystkie trudne sprawy 

porozkręcały jak supełki, 

własne ambicje i urazy 

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

by w nas paskudne jędze 

pozamieniały się w owieczki, 

a w oczach mądre łzy stanęły 

jak na choince barwnej świeczki. 

iech Anioł podrze każdy dramat 

aż do rozdziału ostatniego,  

i niech nastraszy każdy smutek 

tak jak goryla niemądrego. 

by się wszystko uprościło, 

było zwyczajne - proste sobie - 

by szpak pstrokaty, zagrypiony 

fikał koziołki nam na grobie. 

by wątpiący się rozpłakał 

na cud czekając w swej kolejce, 

a Matka Boska - cichych, ufnych 

na zawsze wzięła w swoje ręce. 

ks. Jan Twardowski, Wiersz staroświecki 
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XXV Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd  

Pielęgniarek i Położnych  w Białej Podlaskiej  
12 października 2011 roku 

 

W OBIEKTYWIE 

 

 


