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Kalendarium planowanych wydarzeń  
maj - czerwiec 2019

09.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu 

09.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego

11.05.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania -   
I edycja 

13.05.2019 

Uroczystość związana z Obchodami 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej, Ministerstwo Zdrowia, De-
partament Pielęgniarek i Położnych 

14.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych 

16.05.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

20.05.2019
Uroczyste obchody Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki  i Położnej - Te-
atr Rozrywki w Chorzowie

22.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego

23.05.2019 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach 

25.05.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania -  
II edycja

27.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji 

28.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego 

05.06.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego 

4-5.06.
2019

I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych 

05-06.06.
2019

Posiedzenie Naczelnej Rady  Pielę-
gniarek i Położnych 

10.06.2019 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu 

11.06.2019

Konferencja „ Zasady komunikowa-
nia z pacjentką z chorobą nowotwo-
rową  w fazie terminalnej” organi-
zowana przez Zespół ds. położnych  
w Ośrodku Edukacyjno - Informacyj-
nym OIPiP w Łaziskach Górnych  

11.06.2019 Spotkanie Kadry Zarządzającej 

12.06.201 Spotkanie Zespołu  ds. opieki długo-
terminowej 

13.06.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia

13.06.2019  Spotkanie Pełnomocników ORPiP  
w Katowicach 

24.06.2019  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

27.06.2019  
Posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach
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Nowiny i nowości
Patrząc za okno można śmiało powiedzieć, że wiosna na dobre zagościła w naszym otoczeniu. 

Na szczęście, nie sprawdziły się ponure prognozy zapowiadające, że na Wielkanoc przyjdzie nam 
lepić zające ze śniegu. Wszystko wskazuje na to, iż Święto Zmartwychwstania Pańskiego cele-
brować będziemy w pogodne, pełne słońca dni. Zanim jednak nastanie ten radosny dla nas czas, 
chciałabym dokonać podsumowania ostatnich wydarzeń, spośród których, niewątpliwie, najważ-
niejszym był XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Miał on miejsce  
25 marca br., a Delegaci, tradycyjnie już, udali się do hotelu Park Inn by Radisson w Katowicach. 
Szczegółową relację ze Zjazdu znajdą Państwo w dalszej części Biuletynu.

Od kilku lat z niepokojem obserwuję rosnącą w naszym środowisku zawodowym liczbę 
osób borykających się z tzw. syndromem wypalenia zawodowego. Z przerażeniem odnotowuję,  
iż cierpią na niego coraz młodsze koleżanki i koledzy po fachu. Choć dużo mówi się o „higienie 
psychicznej”, to patrząc na to, czego współczesna ochrona zdrowia wymaga od pielęgniarek  
i położnych, śmiem twierdzić, że takich osób będzie jeszcze więcej. Wiele spośród nich krępuje 
się poprosić o pomoc, a często nie wie też, gdzie tej pomocy szukać. Dlatego też w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od marca br. uruchomiona zastała pomoc psycholo-
giczna dla pielęgniarek i położnych. Psycholog Halina Radziwołek-Łosik raz w tygodniu w godz. 
11.00 – 15.00 pełni dyżur w Biurze OIPiP w Katowicach, podczas którego prowadzi indywidualne 
konsultacje dla członków samorządu. Najbliższe dyżury odbędą się 10, 17 i 24 maja br. Oso-
by chcące skorzystać z tej formy pomocy proszone są o potwierdzenie swojej obecności wraz  
z podaniem godziny przybycia pod numerem tel. 32/209-04-15 do 17 lub na adres e-mail:  
izba@izbapiel.katowice.pl. Można również bezpośrednio skontaktować się Panią psycholog pod 
numerem 789-274-011 w godz. 9.00-11.00 i 15.00-18.00. Szczegółowe informacje na ten temat 
znajdą Państwo na stronie internetowej Izby. Mam wielką nadzieję, iż inicjatywa ta zyska apro-
batę wśród członków naszego samorządu i że osoby, które potrzebują pomocy, nie będą miały 
obiekcji by z niej skorzystać.

14 III br. zmianie uległ Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia. Do tej pory, Członek Izby, 
chcąc uczestniczyć w konferencji, musiał sam sfinansować swój udział w niej, a potem ubiegać 
się o zwrot poniesionych kosztów. Natomiast od marca br. każdy Członek Izby może zwrócić się 
o sfinansowanie jego udziału w konferencji (po przedstawieniu stosownych dokumentów, które 
wyszczególnione zostały w rozdziale IV, art. 9 Regulaminu). Aby skorzystać z refundacji, należy 
dokonać aktualizacji danych – jest to obowiązek ustawowy wynikający z art. 46 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej – poprzez dokonanie wpisu w rejestrze za pomocą arkuszu aktuali-
zacyjnego. Można go pobrać w Dziale Rejestru OIPiP w Katowicach lub z naszej strony interneto-
wej. Warto to zrobić, by móc w pełni korzystać z szerokiej gamy pomocy w poszerzaniu wiedzy 
i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oferowanej przez OIPiP w Katowicach. Formą kształcenia 
„szczególnie lubianą” przez Członków naszego samorządu jest udział w konferencjach i szkole-
niach organizowanych przez Izbę, jak i inne instytucje – stąd też wspomniana wcześniej zamiana 
Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia. Warto śledzić naszą stronę internetową, gdyż znaj-
dą na niej Państwo aktualizowane na bieżąco informacje nt. wydarzeń, które będą miały miejsce, 
a muszę przyznać, że jest tego naprawdę sporo.

W ciągu ostatnich 2 tygodni Członkowie Izby brali udział m.in. w XXIV Międzynarodowym 
Kongresie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, zorganizowanym 9 IV br. w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach, pod nazwą „Lecznictwo szpitalne – druga linia ochrony 
zdrowia na platformie OSOZ czyli nowoczesne technologie wspomagania zarządzania zdrowiem 
w leczeniu szpitalnym”. Podczas Kongresu odbyło się 10 sesji tematycznych dot. m.in. medycyny 
i pielęgniarstwa szpitalnego.

Miło mi też stwierdzić, iż jednym z aspektów działalności Śląskiego Forum Samorządów Zawo-
dów Zaufania Publicznego, któremu obecnie przewodniczy nasza Izba, jest współpraca na rzecz 
dialogu i integracji środowisk zawodowych zawodów zaufania publicznego. Jedną z inicjatyw re-
alizujących ten cel było Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe zorganizowane przez Śląską Izbę Ap-
tekarską w Katowicach, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach oraz OIPiP  
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w Katowicach. Miało ono miejsce 11 IV br. w siedzibie KAMSOFT w Katowicach, a uczestnicy 
Posiedzenia mogli posłuchać wykładów tj. „Statyny i suplementy diety w leczeniu hipercholeste-
remii w świetle najnowszych badań”, „Praktyczne aspekty zastosowania kannabinoidów w lecz-
nictwie” oraz „Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)”.

Z kolei pielęgniarki i położne mogły wymienić się swoimi doświadczeniami zawodowymi na 
VI ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Pielęgniarki i Położne – Profesjonalizm 
kluczem do zdrowia matki i dziecka”, która odbyła się 13 IV br. w Hotelu Katowice. Poruszone 
zostały na niej tematy m.in. takie jak „Rodzić można łatwiej”, „Badania cytologiczne”, „Ciąża 
wielopłodowa”, „Nowe Rozporządzenie MZ w sprawie szczepień ochronnych w Polsce”, czy „No-
wotwór szyjki macicy – diagnostyka, testy, leczenie”.

Proszę zwrócić uwagę, iż wspomniałam o kilku konferencjach, które miały miejsce tylko  
w ciągu 2 ostatnich tygodni. W najbliższym czasie, czeka nas wiele równie ciekawych wydarzeń.

Już w dniach 16-17 IV br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu”Pacjent-pielęgniarka, 
partnerzy w działaniu”, której organizatorami są Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Wydział 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum- Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została podzie-
lona na 5 sesji tematycznych: wybrane problemy w ortopedii operacyjnej; rehabilitacja w cho-
robach wewnętrznych; zakażenia szpitalne; ból; nowe trendy w pielęgniarstwie. Dodatkowym 
bonusem są warsztaty dla pielęgniarek, które uzupełnią treść merytoryczną konferencji.

Również pielęgniarki należące do OIPiP w Katowicach, działają w ramach Zespołów proble-
mowych przy ORPiP w Katowicach. Część z Zespołów działa bardzo prężnie, organizując liczne 
spotkania, podczas których pielęgniarki lub położne mogą nie tylko podzielić się własnymi do-
świadczeniami, ale też poszerzyć swoją wiedzę, jak i nabyć nowe kwalifikacje. Jest to niezwykle 
istotne, biorąc pod uwagę fakt, że aktualizacja wiedzy jest naszym obowiązkiem ustawowym.

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego, któremu przewodniczy mgr piel. Iwona Woźniak, 
serdecznie zaprasza na warsztaty pt. Leczenie żywieniowe jako integralna część terapii pacjen-
ta”, które odbędą się 28 V br. w siedzibie Izby. Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie 
zgłoszenia swojego udział do dnia 17 V br.

Z kolei marka JOHNSON’S w dniu 11 VI br. w Hotelu Countryard by Marriot w Katowicach, 
przeprowadzi bezpłatne warsztaty dla położnych pt. „Wybierz łagodność”, które patronatem ho-
norowym objęła OIPiP w Katowicach. Eksperci przekażą uczestnikom wiedzę z zakresu mikrobio-
mu skóry dziecka i komunikacji z matkami w trakcie połogu.

Wszelkie informacje nt. Konferencji organizowanych przez Okręgową Izbę, jak i inne insty-
tucje, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo, na zakończenie niniejszego artykułu, chciałabym złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim koleżankom i kolegom z naszego środowiska zawodowego, za trud i po-
święcenie, które podejmujecie Państwo każdego dnia pełniąc swoje obowiązki zawodowe. W tym 
wyjątkowym okresie Świąt Wielkiej Nocy, szczególne laudacje należą się  tym, którzy swój czas 
dzielić będą między bliskich… i pacjentów, pełniąc dyżury w miejscach swojej pracy. Z własnego 
doświadczenia wiem, jak ciężko jest odejść od świątecznego stołu, przy którym siedzą najbliżsi  
i udać się do pracy. Tym bardziej pragnę Państwa zapewnić, że Państwa poświęcenie nie pozo-
staje niezauważone, szczególnie że bez pielęgniarek i położnych nie byłoby ochrony zdrowia. 
Dlatego, drodzy Państwo, życzę nam wszystkim, by każda pielęgniarka i położna była szanowana 
i doceniana, by było nas coraz więcej oraz byśmy w tak szybko pędzącym świecie zawsze znaleźli 
chwilę dla siebie.

Z wyrazami szacunku   
Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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Szanowni Państwo !!! Drogie Koleżanki i Koledzy !!!

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach  
serdecznie zapraszam  

na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
oraz Dnia Położnej,

które odbędą się 20 maja 2019 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

ul. M. Konopnickiej 1, godz. 15:00.

Przewodnicząca  ORPIP w Katowicach
Anna Janik

Program obchodów:
• 15:00 część oficjalna
• 17:00 poczęstunek
• 18:00 spektakl „ Kobieta na zamówienie” 

Rejestracja  na uroczystość Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej rozpocznie się 
od dnia 06.05.2019 r. za pośrednictwem strony internetowej OIPiP w Katowicach
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WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 21 lutego 2019 roku
1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

1.4. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych.

1.5. Wystąpienie Przewodniczącej OKR.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

2.1. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (4P, 2A).

2.2. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (2P, 1A).

2.3. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (8P, 1A).

2.4. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (8P, 
2A).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Kształ-
cenia.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały nr 72/2018/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
22 lutego 2018 roku w przedmiocie zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu położnej na okres 
trwania niezdolności do wykonywania zawodu 
i umorzenia postępowania w sprawie podjęcia 
uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania za-
wodu położnej na okres trwania niezdolności do 
wykonywania zawodu.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały nr 1025/2017/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 16 
listopada 2017 roku w przedmiocie udzielenia 
zgody na członkostwo w Stowarzyszeniu Śląska 
Misja Medyczna „To-Misja”.

3.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania 

przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych 
w podmiotach leczniczych niebędących przed-

siębiorcami.
3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 

przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych do Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu 
Pracy ORPiP na 2019 rok.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia 
„Regulaminu przyznawania jednorazowej graty-
fikacji emerytalnej w związku z przejściem na 
emeryturę Członków Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach”.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Re-
gulaminu udzielania pomocy w formie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Za-
łącznika nr 1 do uchwały nr 103/2016/VII OR-
PiP w Katowicach z dnia 25 lutego 2016 roku 
w przedmiocie wprowadzenia regulaminów Ko-
misji oraz Zespołów problemowych przy ORPiP  
w Katowicach.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 75/2018/VII ORPiP w Katowicach.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego za rok 2018.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
planu budżetu na rok 2019.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.16. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.17. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na powtórne skorzystanie z leczenia sa-
natoryjnego.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
składu osobowego Zespołu ds. mobbingu.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w dniu 18 grudnia 
2018 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. 
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 14 marca 2019 roku

1.  Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położ-
nej, położnego:
2.1. Podjęcie 27 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. (26P,1A)

2.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu. (2P)

2.3. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
(7P, 2A)

2.4.  Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
(4P,1A) 

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowa-

nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.2. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany za-
pisów Regulaminu przyznawania Statuetki 
„Diamentowego Czepka”.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Za-
łącznika nr 1 do uchwały nr 103/2016/VII 
ORPiP w Katowicach z dnia 25 lutego 2016 
r. w przedmiocie wprowadzenia regulaminów 
Komisji oraz Zespołów problemowych przy 
ORPiP w Katowicach (dot. Regulaminu Udzie-
lania Pomocy w Zakresie Rozwijania Kwalifi-
kacji Zawodowych).

3.5. Podjęcie uchwały przedmiocie rozszerzenia 
Pełnomocnictwa.

3.6. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.7. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
funduszu integracyjnego.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na turnus leczniczo-rehabilitacyjny do Neuro-
-Care w Siemianowicach Śląskich.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wybo-
ru oferty na zakup sprzętu (fantom i części 
zamienne) na potrzeby kształcenia.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dofi-
nansowania udziału w III Edycji Pielgrzymki 
Chorych i Niepełnosprawnych do Lourds dla 
członków samorządu – zespołu wolontariatu 
pielęgniarek.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. 

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 28 marca 2019 roku.
Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do 
Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w 
przedmiocie Regulaminu ORPiP przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-
nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,
2.  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych: 

1) od Nr 193 do Nr 200/2019/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach 
z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek Położ-
nych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 201/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 marca 2019 roku w przedmiocie wypła-
cenia funduszu integracyjnego.

.3. Kartę do głosowania zawierającą infor-
mację o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 28 marca 2019 
roku stwierdzono oddanie 17 głosów „za” podjęciem  
ww. Uchwał. 
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Kalendarium minionych wydarzeń marzec - kwiecień 2019

05.03.2019 Spotkanie z Kadrą Zarządzającą

05.03.2019 Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej - udział Pani Anny 
Janik- Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

07.03.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia

07.03.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

07.03.2019 Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach

7-8.03.2019  IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) - udział 
Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach w roli prelegenta

09.03.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

09.03.2019
Uroczystość Czepkowania studentów kierunku Pielęgniarstwo - Wyższa Szko-
ła Medyczna w Sosnowcu - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach

11.03.2019 Spotkanie  Zespołu ds. mobbingu

12.03.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych

14.03.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

16.03.2019 Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko - Weteryna-
ryjnej

18.03.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

19.03.2019
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji organizowane przez NIPiP w Warszawie, 
udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

20-21.03.2019 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

21.03.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

23.03.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

25.03.2019 XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

27.03.2019 V Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII kadencji - udział 
Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

26.03.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

26.03.2019 Posiedzenie Komisji Socjalnej

29.03.2019
Szkolenie „Normy europejskie jako metoda do oceny skuteczności środków de-
zynfekcyjnych w obszarze medycznym” organizowane przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego

01.04.2019 spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie - udział Pani Anny Janik- Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

04.04.2019
Konferencja naukowa „ Znaczenie e-zdrowia dla nowoczesnej medycyny - szan-
se  i wyzwania”  organizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-
cach - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

Kalendarium minionych wydarzeń marzec - kwiecień 2019
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05.04.2019
Konferencja „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”- 
konferencja z udziałem wojewódzkich forum/ porozumień Samorządów Zawo-
dów Zaufania Publicznego, organizowana przez Mazowieckie Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego

06.04.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

08.04.2019
XIV Ogólnopolska Konferencja Sterylizacja pod hasłem „Edycja VI Podmiot 
Leczniczy -  perspektywa przyszłości”  organizowana przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie - Koło Terenowe w Siemianowicach Śląskich -  udział Pani Anny 
Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

09.04.2019
Konferencja „Metody diagnostyczne stosowane w medycynie perinatalnej” or-
ganizowana przez Zespół ds. położnych w Ośrodku Edukacyjno - Informacyj-
nym OIPiP  w Łaziskach Górnych

10.04.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

10.04.2019 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

10.04.2019 Uroczystość Czepkowania Pielęgniarek PWSZ w Raciborzu - udział Pani Anny 
Janik -  Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

11.04.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

12.04.2019 II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego organizowana przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa ratunkowego

15.04.2019  Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach - 
udział Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

20.04.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

Kalendarium minionych wydarzeń marzec - kwiecień 2019

Konkursy marzec - kwiecień 2019 r

Śląskie Centrum Chorób Serca  w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej – R   Magdalena Lukoszczyk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej i Endowaskularnej   Iwona Wolanowska 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. A. Pawelca Wodzisław Sl. 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III Pulmonologii 
i Rehabilitacji Oddechowej    Lilianna Grabiec

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śl. 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VIII Urazowo 
Ortopedycznego  Sonia Siwy

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Pielęgniarka  Przełożona       Dorota Gmerczyńska 

 Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Konkursy marzec - kwiecień 2019 r
SP ZOZ Szpital  Psychiatryczny w Toszku

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 

Ogólny I  Sylwia Podbrożny

Ogólny II  Aleksandra Grot 

Ogólny III   Krystyna Kloska 

Ogólny IX  Irena Broniszewska

Ogólny X  Celina Najduch 

Ogólny IV  Klaudia Krasucka 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego - Sądowy dla Nieletnich  
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu XVII  Elżbieta Baranek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 

Detoksykacji Alkoholowej XII  Elwira Giemza

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Odwykowo Alkoholowego XIII   Ewa Pawlikowska-Walczak

Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału 

Internistycznego VIII   Iwona Kasprzyk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 

Psychiatrycznego Sądowego VI Jolanta Badura

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 

Psychiatrycznego Sądowego V Ewa Zabłocka 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 

Sądowego Odwykowego VII  Małgorzata Majkut-Maron

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej  

XVI w Dąbrówce Anna Kolibaba

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 

Przewlekłego XV  Elżbieta Tulejew

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 

Przewlekłego    XIV Ewa Cieślik-Stępniak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 

Przewlekłego XI   Ewa Łęgowska 

 Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Obowiązek opłacania składek członkowskich 
przez pielęgniarki i położne

adwokat Kinga Rudnik

Każda pielęgniarka i położna z chwilą uzyskania statusu członka samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych, jest zobowiązana do regularnego opłacania składki 
członkowskiej. Obowiązek ten nałożył ustawodawca w art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o 
samorządzie pielęgniarek i położnych. Członkami samorządu natomiast są pielęgniar-
ki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są 
wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykony-
wania zawodu okręgową radę. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu  
z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Art.  11 ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-

łożnych:
(...)

2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1)  postępować zgodnie z zasadami etyki za-

wodowej oraz zasadami wykonywania 
zawodu określonymi w ustawie z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej;

2)  sumiennie wykonywać obowiązki zawodo-
we;

3)  przestrzegać uchwał organów izb;
4) regularnie opłacać składkę członkow-

ską;
5)  aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek 

i rejestrze położnych.
Tak samo jak przynależność do samorządu  

zawodowego jest obowiązkowa  (art. 2 ust. 3 
ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ) 
i wynika z przepisów prawa, obowiązek opłacania 
regularnie składki członkowskiej wynika z tych 
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przepisów i nie można dobrowolnie z niego zre-
zygnować ani go ignorować. Tylko ustawodawca 
w drodze ustawy może znieść ten obowiązek. Nie 
ma zatem takiego uprawnienia Okręgowa Izba. 

Ponadto Okręgowa Izba nie  jest upoważniona 
do określania wysokości składki członkowskiej. 
Uprawnienie do określania wysokości składki 
członkowskiej oraz zwolnienie niektórych człon-
ków samorządu z jej opłacania posiada wyłącz-
nie Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który 
taką decyzję podejmuje w formie uchwały. Każda 
pielęgniarka i położna, będąca członkiem samo-
rządu, ma obowiązek przestrzegać uchwał Krajo-
wego Zjazdu w zakresie wysokości składki człon-
kowskiej (nieprzestrzeganie uchwał organów 
samorządu  rodzi odpowiedzialność zawodową). 

Regularne opłacanie składki oznacza opłaca-
nie jej za każdy miesiąc kalendarzowy. Opóź-
nienie jednego miesiąca w zapłacie składki sta-
nowi już naruszenie przepisów i nie wywiązanie 
się z tego obowiązku. Regulaminy obowiązujące  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach uzależniają wiele uprawnień dla pie-
lęgniarek i położnych, które regularnie opłacają 
składki członkowskie. 

Jest to np. możliwość skorzystania z jednej z 
form pomocy socjalnej (zapomoga losowa, zapo-
moga z tytułu choroby, zapomoga z tytułu utraty 
pracy, udzielenie pożyczki itp.), możliwość sko-
rzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwa-
lifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych 
(bezpłatny udział w kursie organizowanym przez 
Okręgową Izbę, otrzymanie częściowej refunda-
cji kosztów udziału w kursie u innego organiza-
tora, refundacja uczestnictwa w konferencji) itp. 

Regulaminy udzielenia pomocy wyraźnie 
wskazują na obowiązek regularności w opłacaniu 
składek. Ponadto każda pielęgniarka i położna 
składająca wniosek o przyznanie pomocy, jest 
weryfikowana przez Okręgową Izbę pod kątem 
regularnego opłacania składek członkowskich za 
okres  wymagany zapisami regulaminu. Nie speł-
nienie tego warunku powoduje brak możliwości 
skorzystania z form pomocy określonych w re-
gulaminach Okręgowej Izby. Ponadto regularne 
opłacanie składki wpływa na możliwość uzyska-
nia biernego prawa wyborczego (możliwości kan-
dydowania) podczas wyborów organizowanych 
przez samorząd zawodowy, np. wyborów delega-
tów w rejonach wyborczych, czy wyboru w skład 
poszczególnych organów Okręgowej lub Naczel-
nej Izby. Osoby, które nie opłacały na dzień wy-
borów składki, nawet mimo uzyskania  dużej 
liczby głosów i dokonania zaległych kwot po dniu 
wyborów, nie mogą uzyskać mandatu delegata, 
ani wejść w skład  organów Okręgowej Izby. 

Nałożony ustawą obowiązek regularnego opła-
cania składki członkowskiej oznacza, iż każda 
pielęgniarka i położna musi sama kontrolować 
wykonanie tego obowiązku. W przypadku „wyrę-
czenia” z tego obowiązku przez pracodawcę (któ-
ry sam odprowadza te składki za swojego pra-
cownika – pielęgniarkę lub położną) pielęgniarka 
i położna nadal  jest zobowiązana do kontroli w 
Okręgowej Izbie czy składki są odprowadzane i 
czy są odprowadzane w prawidłowej wysokości 
oraz w sposób regularny. 

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności 
w przypadku nieprawidłowego odprowadzania 
składki za pielęgniarkę lub położną, a skutki bra-
ku wywiązania się z tego obowiązku są odczu-
wane bezpośrednio przez zainteresowaną pielę-
gniarkę lub położną. 

Pielęgniarka lub położna, która nie kontrolu-
je odprowadzania swoich składek przez swojego 
pracodawcę, ponosi za to pełną odpowiedzial-
ność i nie może się bronić stwierdzeniem, iż nie 
wiedziała  (nie miała wiedzy) że jej pracodawca 
nie odprowadza za nią składek, odprowadza je 
w niższej wysokości lub nieregularnie. Odpowie-
dzialność za to ponosi wyłącznie pielęgniarka lub 
położna. 

Skutkiem tego może być np. odrzucenie wnio-
sku o udział w kursie kwalifikacyjnym czy specja-
lizacji, albo odmowa przyznania zapomogi choro-
bowej lub odmowa skorzystania z sanatorium itd. 
Ważne jest zatem, aby w przypadku kiedy za pie-
lęgniarkę lub położną składki odprowadza jej pra-
codawca,  pielęgniarka lub położna dokonywała 
w Okręgowej Izbie kontroli czy składki rzeczy-
wiście są odprowadzane regularnie i w należytej 
wysokości. Odprowadzanie składki w zaniżonej 
wysokości (czyli niezgodnie z uchwałą Krajowego 
Zjazdu) także stanowi naruszenie przepisów pra-
wa, a nadto powoduje zaległość (zadłużenie) po 
stronie pielęgniarki lub położnej i pozbawia moż-
liwości skorzystania z form pomocy oferowanej 
przez Okręgową Izbę. 

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie dnia 20 stycznia 2016 r. uchwalił nową wy-
sokość składek członkowskich, która obowiązuje 
(od dnia 1 lutego 2016 r.) wszystkie pielęgniarki 
i położne z wszystkich okręgowych izb pielęgnia-
rek i położnych na terenie Polski. Uchwała Kra-
jowego Zjazdu wskazuje także na osoby, które 
zostały zwolnione z obowiązku opłacania skła-
dek członkowskich. Podjęto w tym zakresie dwie 
uchwały, tj.

−	 uchwałę nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. VII 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie wysokości składki członkowskiej 
i zasad jej podziału;
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−	 oraz uchwałę nr 22 z dnia 20 stycznia 
2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych w sprawie zmiany uchwały  
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. 
wysokości składki członkowskiej i zasad jej 
podziału. 

Następnie opublikowano tekst jednolity do-
tyczący treści tych uchwał, celem łatwiejszego 
i bardziej przejrzystego czytania tekstu uchwał. 
Uchwały, jak i tekst jednolity do  tych uchwał są 
dostępne na stronie internetowej Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Począwszy od dnia 1 lutego 2016 r. obo-
wiązują nowe zasady w zakresie obowiązku 
opłacania składki członkowskiej przez pie-
lęgniarki i położne, tj:
1. Miesięczna składka członkowska wynosi:

a) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego w przypadku:
- zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na 

podstawie umowy o pracę;
- zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na 

podstawie stosunku służbowego,
- pielęgniarki lub położnej, która nie pro-

wadzi działalności gospodarczej, a wyko-
nuje zawód wyłącznie na podstawie umo-
wy zlecenia;

b) 0,75 %  (obecnie 32,10 zł) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni 
kwartał poprzedniego roku kalendarzowe-
go w odniesieniu do:
- osób wykonujących zawód pielęgniarki 

lub położnej w ramach działalności go-
spodarczej, tj. indywidualnej bądź grupo-
wej praktyki zawodowej, 

- innych członków samorządu zobowiąza-
nych do opłacania składki nie wymienio-
nych w pkt. a)  powyżej, 

- pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód wyłącznie poza terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej, a które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielę-
gniarek i położnych. 

2. W przypadku uzyskiwania dochodu z kil-
ku źródeł wskazanych w pkt. 1, składka 
członkowska odprowadzana jest tylko z 
jednego źródła, tj. źródła, którego wyso-
kość jest najwyższa. 

3. Zwolnione z  obowiązku opłacania składki 
członkowskiej są pielęgniarki i położne:
a) bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pra-

cy i pod warunkiem przedłożenia w Okrę-

gowej Izbie zaświadczenia z urzędu pracy 
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, 
(czyli tylko osoba bezrobotna, nie podlega 
zwolnieniu pielęgniarka lub położna posia-
dająca status osoby poszukującej pracy);

b) które zaprzestały wykonywania zawodu i 
jednocześnie złożyły w Okręgowej Izbie 
wniosek o zaprzestanie wykonywania za-
wodu;

c) wykonujące zawód wyłącznie w formie wo-
lontariatu;

d) przebywające na urlopie macierzyńskim/ 
tacierzyńskim /wychowawczym / rodziciel-
skim;

e) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub 
pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy spo-
łecznej lub będące opiekunami osób otrzy-
mujących świadczenie pielęgnacyjne sta-
nowiące ich jedyne źródło dochodu;

f) będące studentami studiów stacjonarnych  
II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo i nie wykonujące zawodu;

g) pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez 
stosunku pracy;

h) posiadające status emeryta lub rencisty albo 
pobierające świadczenie przedemerytalne.

4. Składkę członkowską uiszcza się na rzecz 
tej Okręgowej Izby, której członkiem jest 
pielęgniarka lub położna.

5. Składki członkowskie płatne są miesięcz-
nie (raz na miesiąc) w terminie do dnia 
15 następnego miesiąca za poprzedni 
miesiąc (czyli składka za miesiąc styczeń, 
płatna jest do dnia 15 lutego itd.) oraz na 
rachunek właściwej Okręgowej Izby. 

Okręgowa Izba posiada uprawnienie do eg-
zekucji przymusowej kwot nieopłaconych skła-
dek. Uprawnienie to wynika z art. 92 ustawy o 
samorządzie pielęgniarek i położnych. Uchwała 
nr 18 Krajowego Zjazdu z dnia 20 stycznia 2016 
r. wskazuje na uprawnienie Okręgowej Izby do 
wszczęcia postępowania administracyjnego wo-
bec pielęgniarki lub położnej, która nie wpłaci-
ła składek za dwa pełne okresy płatności (czyli 
składki za dwa miesiące).

Art.92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych:

 Nieopłacone w terminie składki członkowskie 
i koszty postępowaniaw sprawach odpowie-
dzialności zawodowej podlegają ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 1 lipca 
2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz.U.2015.1640)
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Zakres uprawnień pielęgniarki i położnej
do samodzielnego ordynowania leków  

i wyrobów medycznych oraz wystawiania recept
adwokat Kinga Rudnik

Od roku 2015 uprawnienia pielęgniarki i położnej zostały rozszerzone o możli-
wość samodzielnego ordynowania leków i wyrobów medycznych oraz wystawiania 
recept. Regulacje prawne w tym zakresie wprowadzają przede wszystkim przepisy 
art. 15 a i art. 15 b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.174.1039 ze zm.). 

Ustawa wskazuje, które z pielęgniarek  
i położnych są uprawnione do w ww czyn-
ności. 

I. Pielęgniarki i położne, które posiadają dy-
plom ukończenia studiów drugiego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 
pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, w ramach 
samodzielnego wykonywania świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych  - mają prawo samodzielnie or-
dynować:

1. leki zawierające określone substancje czyn-
ne, z wyłączeniem leków zawierających 
substancje bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, w tym wystawiać 
na nie recepty,

2. określone wyroby medyczne, w tym wysta-
wiać na nie zlecenia albo recepty.

Warunkiem jest tu obowiązek  ukończenia 
kursu specjalistycznego w zakresie preskrypcji i 
ordynacji, tj. Kurs specjalistyczny Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Wykaz substancji czynnych zawartych w wyżej 
wskazanych lekach, wykaz środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego poda-
nych powyżej oraz wyrobów medycznych, przy-
wołanych powyżej (pkt. I.1 i I.2) określa Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych 
zawartych w lekach, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych ordynowanych przez pielęgniarki  
i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, 
na które mają prawo wystawiać skierowania 
pielęgniarki i położne (Dz.U. 2018.299). Wykaz 
określony w ww rozporządzeniu zawiera katalog 
zamknięty: a) substancji czynnych zawartych 
we wskazanych lekach, b) środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz c) 
wyrobów medycznych, co oznacza, że pielęgniar-
ce i położnej nie wolno (pod odpowiedzialno-
ścią prawną) ordynować innych niż  wymienione  
w tym rozporządzeniu. 

II. Z kolei pielęgniarki i położne posiadające 
dyplom ukończenia studiów co najmniej pierw-
szego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub po-
łożnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadają-
ce tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji - mają pra-
wo wystawiać:

1. recepty na leki, z wyłączeniem leków za-
wierających substancje bardzo silnie dzia-
łające, środki odurzające i substancje psy-
chotropowe, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne, niezbędne do kontynuacji le-
czenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistycz-
ny w tym zakresie;

2. zlecenia na wyroby medyczne.

III. Pielęgniarki i położne ze wskazanymi wy-
żej uprawnieniami  – mają także prawo wy-
stawiania: 

1. recept osobom, o których mowa w art. 
43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, na za-
sadach określonych w tej ustawie oraz w 
ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844), 
z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania 
recept przez położną świadczeniobiorcom, 
o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

2. recept na leki, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
roby medyczne na zasadach określonych  
w art. 95b, art. 96a i art. 96b ustawy z dnia 
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz  
z 2017 r. poz. 1015 i 1200).

Wykaz badań diagnostycznych, o których 
mowa powyżej (pkt. III.1),  również określa  Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych 
zawartych w lekach, środków spożywczych spe-
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cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i 
położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na 
które mają prawo wystawiać skierowania pielę-
gniarki i położne (Dz.U. 2018.299). Wykaz okre-
ślony w ww rozporządzeniu zawiera katalog za-
mknięty, co oznacza, że pielęgniarce i położnej 
(pod odpowiedzialnością prawną) nie wolno or-
dynować  innych (nie wymienionych w tym roz-
porządzeniu) leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych, ani wystawiać skierowania na inne 
(nie wymienione w tym rozporządzeniu)  badania 
diagnostyczne.

Obowiązek ukończenia kursu specjali-
stycznego, o którym mowa powyżej w pkt. 
I, II i III nie dotyczy pielęgniarek i położ-
nych, które w ramach kształcenia w szko-
łach pielęgniarskich i w szkołach położnych 
lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego 
nabyły wiedzę objętą takim kursem (tj. Kur-
sem specjalistyczny Ordynowanie leków i wypi-
sywanie recept dla pielęgniarek i położnych). 

IV. Pielęgniarki i położne posiadające tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dy-
plom ukończenia studiów co najmniej pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnic-
two mają prawo wystawiać skierowania na 
wykonanie określonych badań diagnostycznych, 
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z 
wyjątkiem badań wymagających metod diagno-
stycznych i leczniczych stwarzających podwyż-
szone ryzyko dla pacjenta.

Dodatkowe obowiązki nałożone przez 
ustawodawcę na pielęgniarkę i położną.

Dodatkowe obowiązki, jakie muszą spełnić 
pielęgniarki i położne, to:

1. w przypadku wystawiania recept na leki, 
środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, wyroby medyczne 
określone w wykazach, o których mowa w 
art. 37 ustawy o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych, gdzie pielęgniarka i położna są 
obowiązane do odnotowania na recepcie 
odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrób medyczny występuje w wykazach 
w co najmniej dwóch odpłatnościach, o 
których mowa w art. 6 ust. 2  tejże  usta-
wy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych.

2. w przypadku wystawiania recepty, pielę-
gniarki i położne są obowiązane do szcze-
gółowego uzasadnienia w dokumentacji 
medycznej przyczyn dokonania adnota-
cji, o której mowa w art. 44 ust. 2 zdanie 
drugie ustawy o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych.

Zasady wystawiania recept i zleceń

Czynności zawodowe opisane w pkt. I powy-
żej, pielęgniarka i położna wykonuje:

1. po uprzednim osobistym badaniu fizykal-
nym pacjenta

2. lub badaniu za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączno-
ści,

3. a także po analizie dostępnej dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Natomiast w ramach czynności zawodowych 
opisanych w pkt. I powyżej, pielęgniarka i położ-
na bez dokonania badania pacjenta, może:

1. wystawić receptę niezbędną do kontynuacji 
leczenia,  jeżeli jest to uzasadnione stanem 
zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w do-
kumentacji medycznej,

2. oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne jako kontynuację za-
opatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest 
to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 
odzwierciedlonym w dokumentacji me-
dycznej.

W takim  przypadku recepty, zlecenia lub wy-
druk, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo far-
maceutyczne, mogą być przekazane przez pielę-
gniarkę i położną bezpośrednio:

1. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta 
albo osobie upoważnionej przez pacjenta 
do ich odbioru;

2. osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy 
podmiotowi udzielającemu świadczeń zdro-
wotnych, że recepty, zlecenia lub wydruk 
mogą być odebrane przez osoby trzecie bez 
szczegółowego określania tych osób.

Takie upoważnienie lub oświadczenie odno-
towuje się w dokumentacji medycznej pacjenta 
albo dołącza do tej dokumentacji. Dodatkowo in-
formację o wystawieniu recepty lub zlecenia w z 
pominięciem badania pacjenta, zamieszcza się w 
dokumentacji medycznej tego pacjenta. A infor-
mację o osobie, której przekazano taką receptę 
lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji me-
dycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumen-
tacji.

Zatem, najważniejsze dla pielęgniarki i położ-
nej, jest ścisłe przestrzeganie zasad opisanych w 
powołanych wyżej przepisach prawnych. Jakie-
kolwiek ich przekroczenie rodzi skutki w postaci 
odpowiedzialności prawnej. W szczególności w 
ramach opisanych w artykule czynności zawodo-
wych pielęgniarki i położne nie są uprawnione do 
wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów, 
co niestety w praktyce ma miejsce.  W sytuacji 
takiego niezgodnego z prawem postępowania, 
należy natychmiast zaprzestać nieprawidłowego 
postępowania.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań 
diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki  

i położne

Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane 
przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą", oraz na które pielęgniarki i położne 
mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które 
mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, 
oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 2 do 
rozporządzenia.
§ 3. Ustala się wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa w 
art. 15a ust. 1 ustawy, mają prawo wystawiać recepty i zlecenia, stanowiący załącznik nr 3 do 
rozporządzenia.
§ 4. Ustala się wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa 
w art. 15a ust. 6 ustawy, mają prawo wystawiać skierowania, stanowiący załącznik nr 4 do 
rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

Lp. Grupa leków Substancje czynne Postać i droga podania

1 2 3 4

1 leki przeciwwymiotne

1. Ondansetronum wszystkie dostępne 
postacie

2. Aprepitantum wszystkie dostępne 
postacie

3. Thiethylperazinum wszystkie dostępne 
postacie

2 leki przeciwzakaźne do 
stosowania miejscowego

1. Nystatinum postacie do podawania na 
skórę i błony śluzowe

2. Metronidazolum postacie na skórę i błony 
śluzowe

3 ginekologiczne leki 
przeciw zakaźne

1. Nystatinum postacie do podawania 
dopochwowego

2. Natamycinum postacie dopodawania 
dopochwowego

3. Clotrimazolum postacie dopodawania 
dopochwowego

4. Metronidazolum postacie dopodawania 
dopochwowego

4 leki stosowane w 
niedokrwistości Acidum Folicum postacie do podawania 

doustnego
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5
leki przeciw zakaźne  
stosowane w 
chorobachgardła

Phenoxymethylpenicillinum postacie do podawania 
doustnego

6
leki przeciw zakaźne  sto-
sowane w chorobach ucha 
i zatok

Amoxicillinum postacie do podawania 
doustnego

7
leki przeciw zakaźne  sto-
sowane w chorobach dróg 
moczowych

Trimethoprim postacie do podawania 
doustnego

8

leki przeciw zakaźne 
stosowane w chorobach 
przyzębia i tkanki okost-
nej

Doxycyclinum postacie do podawania 
doustnego

9 
leki przeciw zakaźne 
stosowane w chorobach 
skóry

Oxytetracyclinum + Hydrocor-
tisoni Acetas

postacie do podawania na 
skórę

10 środki znieczulające 
działające miejscowo

1. Lidocainum postacie podawane na 
skórę i błony śluzowe

2. Lidocainum roztwór do wstrzykiwań**

3. Lidocainum + Prilocainum postacie do podawania na 
skórę i błony śluzowe

11 leki przeciwbólowe
1. Tramadolum postacie do podawania 

doustnego i 
doodbytniczego

2 . Tramadolum + 
Paracetamolum 

12 anksjolityki Hydroxyzinum postacie do podawania 
doustnego

13 leki przeciwpasożytnicze

1. Mebendazolum postacie do podawania 
doustnego

2. Pyrantelum postacie do podawania 
doustnego

3. Crotamitonum postacie do podawania na 
skórę

14 leki rozszerzające oskrz-
ela

1. Salbutamolum postacie do podawania 
wziewnego

2. Ipratropii Bromidum postacie do podawania 
wziewnego

15 witaminy Cholecalciferolum postacie do podawania 
doustnego

16 płyny infuzyjne

1. sól fizjologiczna dożylnie we wlewie 
kroplowym

2. glukoza 5% dożylnie we wlewie 
kroplowym

3. płyn Ringera dożylnie we wlewie 
kroplowym

4. płyn wieloelektrolitowy 
(PWE)

dożylnie we wlewie 
kroplowym

*  Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do 
aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek 
refundowany - z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

**  Dotyczy położnych.
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Załącznik nr  2
WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KTÓRE 
MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA 
KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

Lp.  Nazwa rodzajowa

1 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza – Hydrolizaty białek mleka

*  Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne 
powinny korzystać z aktualnie bowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

Załącznik nr 3
WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.

O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

Lp. Nazwa wyrobu medycznego

1 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, 
łącznik i dren)

2 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
3 Cewniki zewnętrzne
4 Cewniki urologiczne

5 Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe 
hydrofilowe cewniki urologiczne

6 Worki do zbiórki moczu z odpływem

7 Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny 
sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)

8 

Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym 
lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny 
sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, 
półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty 
do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii

9 Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, 
wkłady anatomiczne)

10 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku  
w obrębie stopy

11 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie 
podudzia

12 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie 
uda

13 Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym
14 Peruka

15 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie 
przedramienia

16 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie 
ramienia

17 Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny 
górnej

18 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
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19 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
20 Kula łokciowa ze stopniową regulacją
21 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
22 Kula pachowa
23 Trójnóg albo czwórnóg
24 Laska dla niewidomych (biała)
25 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
26 Opatrunki (emplastrii)
27 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny korzystać 
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061 oraz z 2018 r. poz. 281) oraz z aktualnie obowiązującego 
tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Załącznik nr 4
KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 6 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA

Lp. Rodzaj badania Nazwa badania diagnostycznego

1 
Badania hematologiczne morfologia krwi obwodowej ze wzorem 

odsetkowym i płytkami krwi odczyn opadania 
krwinek czerwonych (OB)

2 

Badania biochemiczne i 
immunochemiczne w surowicy 
krwi 

sód 
potas 
kreatynina 
glukoza
hemoglobina glikowana (HbA1c) 
doustny test tolerancji glukozy (DTTG) 
białko C-reaktywne (CRP) 
badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) 
badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM) 
badanie przeciwciał anty-HCV, anty-HBs 
badania w kierunku kiły (VDRL)

3 Badania układu krzepnięcia czas protrombinowy (INR)

4 Badania moczu ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową 
osadu

5 Badania kału badanie w kierunku obecności pasożytów 
badanie w kierunku stwierdzenia krwi utajonej

6 

Badania mikrobiologiczne 
wydzieliny z dróg rodnych*

badanie stopnia czystości pochwy  
badanie w kierunku dwoinki rzeżączki (GC) 
badanie w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis 
badanie w kierunku infekcji HPV

7 Badania mikrobiologiczne szybki test lateksowy 
posiew moczu z antybiogramem

8 Badania z zakresu serologii 
grup krwi 

oznaczenie grupy krwi ABO i antygenu Rh D 
oznaczenie przeciwciał anty-Rh

9 Badania radiologiczne**  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i boczne
10  Badania elektrokardiograficzne EKG w spoczynku
11 Badania inne próba tuberkulinowa RT23

* Dotyczy położnych.
** Dotyczy pielęgniarek.
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XXXVII Okręgowy Zjazd  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się w dniu  
25 marca 2019r. w hotelu Park Inn by Radisson w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 
1 A. Delegaci zaczęli przybywać na miejsce już o godzinie 8.00 rano, celem dokonania 
rejestracji i pobrania mandatu.

O godzinie 9.00 Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach Pani Anna Janik dokonała otwarcia obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych i powitała wszystkich Delegatów oraz przybyłych gości. 

Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani  
Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Pani  
Barbara Płaza Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Pani 
Krystyna Ptok Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
Pan Jacek Kozakiewicz Wiceprezes Śląskiej Izby 
Lekarskiej, Pan Krzysztof Orlik Prezes Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Pan Piotr 
Brukiewicz Prezes  Śląskiej Izby Aptekarskiej. 
Zabierając głos goście podkreślali szczególną 
rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochro-
ny zdrowia, dziękowali za dotychczasową dobrą 
współpracę oraz życzyli Delegatom owocnych ob-
rad, osiągania swoich celów i podejmowania mą-
drych i trafnych decyzji. 

Zgodnie z Porządkiem Obrad przystąpiono 
do wyboru Przewodniczącego Zjazdu. Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach Pani Anna Janik wysunęła 
kandydaturę Pani Jadwigi Kazus (mandat nr 
120), która została przyjęta przez Delega-
tów. Następnie dokonano wyboru Prezydium 
Zjazdu. Zastępcą Przewodniczącej Zjazdu zo-
stała Pani Mirosława Malara (mandat nr 178), 
Sekretarzem Zjazdu wybrano Panią Bożenę  
Bednarczyk (mandat nr 11). 

Realizując Porządek Obrad XXXVII Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach dokonano wyboru poszczególnych Komisji 
Zjazdowych: 

Przewodniczącą Komisji Mandatowej zosta-
ła Pani Bogusława Siciarz (mandat nr 265), 
Zastępcą Przewodniczącej Komisji Pani Ilona 
Zawisza (mandat nr 363), Sekretarzem Komi-
sji Pani Kamila Czechowska–Tomala (mandat 
nr 42), członkami Komisji były Pani Monika  
Truchan (mandat nr 323) oraz Pani Anna  
Stolarczyk (mandat nr 286).

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wnio-
sków została Pani Dorota Paruzel (mandat nr 
221), Zastępcą Przewodniczącej Komisji Pani  

Dorota Czechowska (mandat nr 41), Sekre-
tarzem Pani Katarzyna Koperwas (mandat  
nr 130), oraz Pani Barbara Raczak (mandat  
nr 247) – Członek Komisji.

Decyzją Zjazdu, Przewodniczącym Komi-
sji Nadzoru nad Głosowaniami został Pan Piotr  
Gzocha (mandat nr 92),  Zastępcą Przewod-
niczącego Komisji została Pani Jadwiga Zasuń 
(mandat nr 362) pełniąca również obowiązki 
Sekretarza Komisji. Członkami Komisji, pełnią-
cymi też funkcje Asesorów, zostali: Pani Urszula 
Piekorz (mandat nr 227), Pani Ewa Don (man-
dat nr 51), Pani Danuta Siemiątkowska (mandat 
nr 312), Pani Renata Żmudzińska  (mandat nr 
372), Pani Marlena Szastok-Gazda (mandat nr 
293) oraz Pani Jolanta Dyla (mandat nr 60).

Po wyborze składów poszczególnych Komi-
sji, do pracy przystąpiła Komisja Mandatowa. 
W czasie, gdy liczyła ilość Delegatów obec-
nych na sali, głos zabrała Wiceprezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Mariola  
Łodzińska. Poruszyła temat wzrostu wynagro-
dzeń pielęgniarek i położnych, omówiła trwa-
jące prace nad poradą pielęgniarską, poradą 
laktacyjną dla położnych oraz nad określeniem 
świadczeń, które powinny wykonywać pielę-
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gniarki zatrudnione w Domach Pomocy Społecz-
nej, by mogły one kontraktować świadczenia  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Po wystąpieniu Wiceprezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Marioli  
Łodzińskiej, głos zabrała Przewodnicząca Ko-
misji Mandatowej, która oznajmiła, iż na sali 
obecnych było 223 Delegatów, co stanowiło 60% 
uprawnionych do głosowania, tak więc Komisja 
Mandatowa stwierdziła, że Zjazd jest władny do 
prawomocnego podejmowania uchwał. 

Po przyjęciu Porządku Obrad, Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach Pani Anna Janik 
przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z dzia-
łalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach za rok 2018, następnie podzięko-
wała Wiceprzewodniczącym, Skarbnikowi oraz 
Sekretarzowi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach za wspólną pracę w mi-
nionym roku.

Następnie przedstawiono Uchwałę Nr 1/2019 
XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. 
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach, która została przyjęta 
211 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymują-
cym się”. 

Po Uchwale Nr 1/2019, Delegaci przystąpili 
do głosowania kolejnych uchwał:

- Uchwały Nr 2/2019 XXXVII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 25 marca 2019r. w przedmiocie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej: 216 głosów „za” oraz brak 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

- Uchwały Nr 3/2019 XXXVII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 25 marca 2019r. w przedmiocie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Okręgowego 

Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: 
217 głosów „za” oraz brak głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się”,

- Uchwały Nr 4/2019 XXXVII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 25 marca 2019r. w przedmiocie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
w Katowicach: 216 głosów „za” oraz brak gło-
sów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Kolejnym punktem przyjętego Porządku Ob-
rad było wystąpienie Skarbnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani  
Czesławy Brylak-Kozdraś. 

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach Pani Iwona 
Borchulska (mandat nr 19) zapytała czy Prze-
wodnicząca i Sekretarz Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach otrzymu-
ją trzynastą pensję? Odpowiedzi udzieliła Pani 
Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oświad-
czając, iż otrzymują zgodnie z zasadami wyna-
gradzania przewodniczących, wiceprzewodni-
czących, sekretarzy i skarbników okręgowych 
rad pielęgniarek i położnych ustalonymi i przy-
jętymi do stosowania mocą uchwały Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Kolejne pytanie Wiceprzewodniczącej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach Pani Iwony Borchulskiej dotyczyło róż-
nicy w wysokości środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia pomiędzy rokiem 2017 a 2018. 
Przewodnicząca Pani Anna Janik wyjaśniła,  
że zgodnie z sugestiami Członków Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
jako pracodawca zdecydowała o podwyższeniu 
wynagrodzeń pracowników Biura. 

Delegaci przystąpili do głosowania Uchwały  
Nr 5/2019  XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 25 marca 
2019r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za rok obrotowy 2018 Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Padło 176 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” oraz 
33 głosy „wstrzymujące się”. 

Przed głosowaniem nad projektem budże-
tu na rok 2019 Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach, o głos poprosiła 
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach  Pani Iwona  
Borchulska (mandat nr 19). Wnioskiem złożo-
nym do Komisji Uchwał i Wniosków zwróciła 
się do Delegatów o podjęcie decyzji w kwe-
stii zwrotu Ogólnopolskiemu Związkowi Za-
wodowemu Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Śląskiego kwoty 14 734,68 zł, która została 
wydatkowana na opłacenie usług mecenasa zaj-
mującego się sprawą mobbingową 17 pielęgniarek  
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zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym  
im. Hagera w Tarnowskich Górach. Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach Pani Anna Janik dodała, że wszel-
ka pomoc dla pielęgniarek i położnych jest za-
wsze sprawą priorytetową, jednakże musi mieć 
ona umocowanie prawne. Skarbnik Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani 
Czesława Brylak-Kozdraś wniosła, by w projekcie 
budżetu dodać pozycję „obsługa prawna w zakre-
sie mobbingu” z kwotą 15 000,00 zł i o tą kwotę 
zmniejszyć rezerwę budżetową.

Delegaci przystąpili do głosowania Uchwa-
ły Nr 6/2019 XXXVII Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w przed-
miocie budżetu na rok 2019 Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wo-
bec 192 głosów „za”, 14 głosów „przeciw” oraz  
11 głosów wstrzymujących, Uchwała Nr 6/2019 
została  przyjęta. 

Zgodnie z Porządkiem Obrad, kolejnym jego 
punktem były odpowiedzi na interpelacje i za-
pytania Delegatów. Głos zabrała Pani Danuta 
Kowalska (mandat nr 137) zadając pytanie, 
jakie umiejętności nabywa osoba, która ukoń-
czyła Akademię Zarządzania? Przewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach  Pani Anna Janik odpowiedziała, 
że uczestnicy nabywają wiedzę oraz umiejęt-
ności w zakresie zarządzania. Akademia zosta-
ła utworzona w związku z licznymi sygnałami 
od Kadry Zarządzającej,  że brak jest kursów  
i szkoleń w zakresie zarządzania dedykowanych 
osobom mającym objąć lub pełniącym funkcje 
kierownicze w pielęgniarstwie i położnictwie oraz  
w celu realizacji zapisów zawartych w Strategii 
na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w 
Polsce. Pani Hanna Dobrowolska (mandat nr 50) 
wyjaśniła, że organizujemy różne kursy, które 
nie dają kwalifikacji, ale aktualizują i poszerzają 
wiedzę uczestników, co jest obowiązkiem usta-
wowym pielęgniarek i położnych. Pani Danuta 
Kowalska spytała też, co zostało poczynione  
w związku z faktem, iż ustawa Ministra Zdrowia 
dotycząca wynagrodzeń powoduje rozdźwięk  
w środowisku między osobami z tytułem spe-
cjalistów a osobami bez tytułu. Pani Mariola  
Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie poprosiła o wy-
jaśnienie Panią Krystynę Ptok Przewodniczącą 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych, która wyjaśniła, iż Ustawa 
ta uzyskała negatywną opinię zarówno Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych, jak i Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, obie instytucje wnosiły  do Ministra 
o dokonanie zmiany współczynników wynagro-
dzeń, jednak ostateczne zapisy zostały podjęte 
wbrew woli środowiska zawodowego pielęgnia-
rek i położnych.

Delegat o mandacie nr 193 Pani Marlena 
Szastok-Gazda złożyła do Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach Wniosek  
nr 2 w sprawie rezygnacji z publikacji „Akty praw-
ne” w formie papierowej, którą zastąpić miałaby 
zakładka „Akty prawne” na stronie interneto-
wej Izby. Wniosek nr 2 poparło 115 Delegatów, 
głos „przeciw” oddało 34 Delegatów, natomiast  
30 osób „wstrzymało się” od głosu.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 
Pani Dorota Paruzel odczytała złożony przez Pa-
nią Marlenę Szastok-Gazda do Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Wniosek 
nr 3 w sprawie wzrostu świadczenia dla osób 
przechodzących na emeryturę z 500 zł na 1000 
zł. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głoso-
wania, którego wyniki wyglądały następująco: 
61 głosów „za”, 43 głosy „przeciw” oraz 111 gło-
sów „wstrzymujących się”.

Ostatnim z dokumentów odczytanych i gło-
sowanym przez Delegatów był Apel Nr 1 XXXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 marca 2019 r. w spra-
wie zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dn.  
15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.) 
w zakresie organizatorów kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnej skierowany do 
Ministra Zdrowia, w którym proponuję się, by  
organizatorami kształcenia mogły być wyłącz-
nie: uniwersytety medyczne, państwowe wyż-
sze szkoły zawodowe prowadzące działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk me-
dycznych, organy samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych, podmioty lecznice po uzy-
skaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe. Apel 
nr 1 został przyjęty 180 głosami „za” (13 głosów 
„przeciw”, 11 osób „wstrzymało się” od głosu).

Po wyprowadzeniu Sztandaru Przewodniczą-
ca Zjazdu, Pani Jadwiga Kazus zakończyła ob-
rady XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach Pani Anna Janik 
podziękowała wszystkim za przybycie oraz za 
sprawne przeprowadzenie Zjazdu życząc Weso-
łych Świąt Wielkiej Nocy.
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APEL NR 1
XXXVII Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: 
zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów  
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Skierowany do:     Ministra Zdrowia

Delegaci XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują o zmianę 
treści przepisu art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie ograniczenia dla podmiotów, 
które mogą być organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumie-
niu przepisów tej ustawy i aktów wykonawczych.

Proponujemy aby organizatorem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogły 
być wyłącznie:

1. Uniwersytety medyczne, 
2. Państwowe wyższe szkoły zawodowe prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą   

w dziedzinie nauk medycznych,
3. Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
4. podmioty lecznicze po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności re-
gulowanej.

UZASADNIENIE
Obecny stan prawny umożliwia praktycznie każdemu przedsiębiorcy uzyskanie statusu orga-

nizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wymagany jest jedynie wpis do 
rejestru działalności regulowanej, który – niestety – nie pozwala na automatyczne przyjęcie, 
iż dany podmiot jest podmiotem rzetelnym i prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie. 
Powyższe rozwiązania – jak pokazały ostatnie wydarzenia – doprowadziły do wielu sytuacji,  
w których pielęgniarki i położne podejmujące kształcenie nie mogły go ukończyć lub – w nie-
których przypadkach – nawet rozpocząć i to zawsze z przyczyn leżących wyłącznie po stro-
nie organizatora kształcenia (m.in. jego problemów finansowych). Niejednokrotnie do organów 
samorządu zawodowego docierały informacje o likwidacji podmiotów będących organizatorami 
kształcenia po przyjęciu opłat, a zanim jeszcze kształcenie się rozpoczęło. Ponadto pielęgniarki 
i położne sygnalizowały także o fatalnych, wręcz urągających warunkach, w jakich odbywały się 
zajęcia w ramach kształcenia podyplomowego. 

Dokonując wyboru rodzaju kształcenia oraz jego organizatora pielęgniarki i położne nie mają 
żadnej możliwości sprawdzenia jego wiarygodności, rzetelności i poziomu merytorycznego. Obo-
wiązujące przepisy nie dają bowiem ku temu żadnych instrumentów prawnych, co stwarza ryzy-
ko podejmowania przez niektórych organizatorów kształcenia nieuczciwej działalności lub lekce-
ważącego podejścia do jego prowadzenia. 

W tym miejscu warto także wskazać na pojawiające się coraz częściej na rynku oferty pro-
wadzenia kształcenia w formie e-learningowej, które nie są w stanie przygotować pielęgniarek  
i położnych do wykonywania nowych obowiązków. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż kształcenie podyplomowe jest nie tylko obowiązkiem 
ustawowym ale i niezwykle istotnym – wobec systematycznego rozwoju medycyny - elementem 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, organizator kształcenia winien dawać gwarancję 
najwyższej jakości świadczonych usług – zarówno pod względem merytorycznym i organizacyj-
nym. Stąd postulowana zmiana jest jak najbardziej uzasadniona i konieczna. 

PRZEWODNICZĄCY
XXXVII Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Jadwiga Kazus

SEKRETARZ
XXXVII Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Bożena Bednarczyk
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Internet, blogi, własne zdanie  
i zawodowy profesjonalizm

Hanna Paszko
Członek Komisji Etyki przy NRPiP 

„Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach do promowania kultury bezinteresowności 
i daru, niezbędnych do przezwyciężania kultury zysku i odrzucenia. ( - ) Wiemy, że zdrowie jest 
relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni, i solidarności. To jest 
dobro, którym w pełni można się cieszyć wyłącznie wtedy, gdy się nim dzieli. „  / 1. / 

- Papież Franciszek 

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wiem o tym, że wiele Koleżanek i wielu Kolegów, zastana-
wia się nad tym, jak ten NOWY dokument powinien wyglądać i co powinien zawierać w 
swoich zapisach. Bardzo wiele zmienia się w ciągu jednej doby, nowość goni nowość. 
Jak ująć tematy, potrzeby, zobowiązania – w  jedną całość ? Czy jest to możliwe ? 

Jaki ma być ten nowy, nowoczesny i pod każdym względem współczesny kodeks etyki ? 

Medialne spojrzenia, tabletowe migaw-
ki, skrócone wiadomości pisane w pośpiechu, 
manekin w roli chorego  człowieka, wirtualne 
przyjaźnie, wirtualne – hasłowe możliwości!!!  
Internetowa rzeczywistość – stała się  po-
wszechnie stosowaną. Stała się codziennością. 
Nie dziwimy się, że pielęgniarskie myśli, niepo-
koje, wątpliwości, niezadowolenia a nawet my-
śli bardzo osobiste związane z  rozczarowaniem 
– krążą w wirtualnym świecie. Bardzo szybko. 
Są dostępne, na wyciągnięcie ręki, prawie dla 
każdego człowieka. Wywołują przeróżne ludz-
kie emocje. Nie jeden raz, własne zdanie, wła-
sny osąd, dominuje w wirtualnych niekończą-
cych się dyskusjach. 

Cieszy fakt, że pielęgniarki mają własne, 
dobrze rozbudowane strony internetowe, pi-
szą blogi, działają aktywnie na różnych forach, 
udzielają porad z dziedziny profilaktyki zdro-
wia. Szybkie nowoczesne łącza, szybki dostęp 
do wiedzy i komunikatorów, to zwyczajność, 
bez której pozostawanie w aktualności zawodo-
wej – jest dzisiaj niemożliwe. Pamiętać jednak 
trzeba i należy, aby w tej wyjątkowej fascy-
nacji nowościami i możliwością zaprezentowa-
nia własnego zdania (osądu!) w szybki sposób, 
nie ujawnić ( nieraz przypadkowo) tajemnicy 
zawodowej!!! Nie zachłysnąć się możliwością 
przekazywania bardzo szczegółowych infor-
macji (nieraz nawet filmików!), które dotykają 
godności osobistej człowieka cierpiącego. 

Doskonale wiemy, że tajemnica zawodo-
wa, to nie tylko informacja dotycząca jednost-
ki chorobowej, rodzaju wykonanego zabiegu i 
procesu leczenia. To także, wszystkie te infor-
macje, które pozyskiwane są w czasie procesu 
leczenia i rehabilitacji. Informacje  pozyskiwa-
ne od człowieka chorego lub jego rodziny. Moż-
na powiedzieć, że tajemnica zawodowa jest 

esencją empatycznej zawodowej troski ! 
Dlatego, wiele osób  zastanawia się nad ca-

łością zagadnienia. Nad tym,  jaki  ten NOWY  
kodeks powinien być taki? Czy może być no-
woczesny (ze względu na powszechną dostęp-
ność) tylko na internetowych łączach, szybki, 
poprawnie napisany  i skrócony do niezbędne-
go minimum? Czy raczej rozszerzony w swoich 
zapisach, rozbudowany i wyjaśniający wszyst-
kie omawiane kwestie ? A  może jeszcze bar-
dziej uszczuplony w treści, niż ten aktualnie 
obowiązujący, bardziej skrócony, dodatkowo 
zaopatrzony w komentarz ? 

O tym, że nowelizacja kodeksu etyki jest 
potrzebna, zgodnie mówiono w środowisku za-
wodowym już od kilku lat. Jednak dyskusje  o 
tym,  w jakim kierunku zmiany powinny pójść, 
nie były wtedy jednoznaczne. Dyskusja trwa-
jąca  teraz, jest twórczą częścią zainteresowań 
całego środowiska zawodowego. Możemy po-
znać wiele opinii. Dyskusja  połączona z pracą 
nad PROJEKTEM obejmuje merytoryczne wska-
zania, wątpliwości, oczekiwania i możliwości. 
Wspólnie wypracowany, nowy dokument ma 
być  dokumentem nie tylko na potrzeby dnia  
dzisiejszego, lecz także na przyszłość ! Przecież 
zmiana kodeksu, jest trudną i bardzo odpo-
wiedzialną pracą. Życzmy sobie wszyscy, aby 
owocem tej pracy był  dobry dokument - dla 
obecnie pracujących oraz dla kolejnych poko-
leń polskich pielęgniarek i polskich położnych. 

W tym miejscu postawię pytanie: czy tylko pol-
skich ? 
Czy nowy kodeks etyki powinien stać się doku-
mentem obowiązującym także dla osób, które 
przyjadą pracować do Polski z innych krajów 
Europy ? 
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Pytań wiele i same mnożą się nieustannie. 
Jestem głęboko przekonana, że  środowisko 
zawodowe (po raz kolejny) wypracuje doku-
ment na miarę współczesnych czasów, ocze-
kiwań i wymagań. Mamy za sobą przepiękną 
zawodową historię i pokolenia wspaniałych 
poprzedniczek. Pamiętamy, że pionierką pielę-
gniarstwa na świecie  była wyjątkowa kobieta 
Florence Nightingale. To ona opracowała tekst 
pierwszego pielęgniarskiego ślubowania – któ-
re stało się  pierwowzorem naszego później-
szego przyrzeczenia. 

 
„Ślubowanie Florence Nightingale: 

Przyrzekam uroczyście przed Bogiem w 
obecności tu zebranych, że w życiu moim 
będę zawsze postępować nieskazitelnie, 
a w pracy zawodowej zawsze będę zasłu-
giwać na zaufanie. Będę daleka od tego 
wszystkiego co szkodliwe i zgubne, ni-
gdy sama nie zażyję, ani też nikomu nie 
podam tego, co mogłoby mu zaszkodzić. 
Będę dokładać wszelkich starań, aby przy-
czynić się do podnoszenia poziomu moje-
go zawodu, a także będę zachowywać w 
tajemnicy wszystkie informacje dotyczą-
ce spraw osobistych i rodzinnych pacjen-
ta, które zostaną mi powierzone w czasie 
praktyki zawodowej. Będę lojalnie poma-
gać lekarzowi w jego pracy oraz pracować 
z poświęceniem dla dobra tych, którzy 
będą powierzeni mojej opiece.” /2/ 

Aktualnie obowiązujący, etyczny dokument, 
jest bardzo potrzebny w pracy  oraz przy wy-
jaśnianiu wątpliwości, co do postępowania 
pielęgniarki / położnej. Przy sprawdzaniu oraz 
przy  orzekaniu  o tym „ co etycznym jest, a 
co etycznym nie jest „  To drogowskaz, który 
broni przedstawicieli  dwóch zawodów. Nie re-
spektowanie zasad ujętych w zapisach kodek-
su, jest wykroczeniem i podlega karze. Wiemy, 
że pewnych zadań lub czynności, które zostały 
wpisane  w kodeks, nie należy wykonywać. 
Na przykład: rozdział II, punkt 2.:

„Pielęgniarce / położnej nie wolno wy-
konywać zleceń lekarskich bez wyraźne-
go polecenia na piśmie umożliwiającego  
identyfikację lekarza i pacjenta z wyjąt-
kiem sytuacji nagłych, stanowiących za-
grożenie życia pacjenta”. 

Ten, wcześniej zaakceptowany przez całe 
środowisko zawodowe dokument, stanowi za-
wodowy priorytet. Jest swoista zawodową 
dumą. Jest szanowany i przestrzegany. Jednak 
od jego zatwierdzenia przez uczestników Kra-
jowego Zjazdu, minęło już dużo lat. Nie ma w 
nim zapisów, które wtedy nie były potrzebne, a 

dzisiaj pojawiła się potrzeba ujęcia tych kwestii. 
Na przykład, w aktualnie obowiązującym 

kodeksie, nie ma takich zapisów: 
1.- Nie ma  zapisów dotyczących pielęgniarek 

i położnych, obywateli innych krajów. 
2.- Nie ma aktualnych  zmian, które nastąpiły 

w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położ-
nej. 

3.- Nie ma zapisów dotyczących szczegóło-
wej i szczególnej  roli etycznej pracownika 
uczelni przygotowującego studentów do 
przyszłej pracy.

4.- Nie ma zapisów dotyczących zadań etycz-
nych dla pielęgniarki / położnej - pracow-
nika naukowego oraz dla  badacza nauko-
wego. 

Współczesna kandydatka do zawodu, pełna 
zainteresowania człowiekiem i naukami przy-
rodniczymi, powinna także posiadać rozwinię-
tą świadomość własną. Najpierw co do same-
go wyboru przyszłego zawodu a później co do 
istoty i znaczenia własnego wyboru. W tym 
wypadku, nie należy  decydować o wyborze 
kierunku kształcenia, na zasadzie chwilowej 
fascynacji  lub „ przypadkowej decyzji „! Pie-
lęgniarstwo  i położnictwo – to zawody na całe 
życie, to wybór wyjątkowej, własnej życiowej 
drogi. A świadomość wyboru zawodu, zawsze 
jest priorytetem osobistej decyzji i własnego 
działania 

Trzymając w ręku upragniony dyplom, 
współczesna pielęgniarka i położna wie (jest 
świadoma i odpowiedzialna za wybór !) do 
czego się zobowiązuje. Wypowiadając słowa 
zawodowego przyrzeczenia: „ Z głębokim 
szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi 
tytuł pielęgniarki / położnej i uroczyście 
przyrzekam: „... -  może już tylko iść do przo-
du. Może kreślić własny zawodowy autoportret  
i wędrować własną ścieżką kariery zawodowej. 

Pamiętając o historii, myśląc o przyszłości 
– zawodowej i osobistej, wypracujmy  dzisiaj, 
z pełną świadomością i odpowiedzialnością, 
NOWY -  ponadczasowy dokument etyczny. 
Niech odbije się w nim  piękno zawodu pielę-
gniarki i zawodu położnej. 

Niech nowoczesności, będzie potrzebną 
podporą. 

Niech nauka wskazuje nowe kierunki rozwo-
ju i skutecznej pomocy w działalności dla dobra 
drugiego człowieka. 
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Artykuł „Medycyna szkolna XXI wieku” - przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 12/2018  
str.: 6-11, autor: Katarzyna Walczak-Szepczyńska.

Nowe technologie i rozwiązania
Medycyna szkolna XXI wieku

część I
Medycyna szkolna to niewątpliwie obszar, który potrzebuje reaktywacji. Sensowne 
rozwiązania, racjonalne zmiany przystające do potrzeb i oczekiwań powinny być prze-
prowadzane nieodzownie w konsultacji ze środowiskiem pielęgniarskim. O perspekty-
wach i nowych możliwościach mówi Jolanta Zając, uczestnicząca w pracach nad sys-
temem ESMS, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania z 28–letnim stażem.

Pewne jest, że gabinet profilaktyki zdrowot-
nej – dobrze jeżeli funkcjonuje takowy na tere-
nie szkoły – jest niezwykle potrzebną enklawą 
dla dzieci. Tu pielęgniarka, jako pracownik z 
profesjonalnym przygotowaniem medycznym, 
może fachowo diagnozować zdrowie uczniów, 
wykonując badania przesiewowe, realizować 
opiekę nad dziećmi z problemami zdrowotnymi, 
udzielać pomocy przedlekarskiej i porad ambu-
latoryjnych, podejmować profilaktykę, a także 
działać na rzecz promocji zdrowia, edukując  
w zakresie zdrowego stylu życia. O ile wy-
kształcenie i kompetencje pielęgniarek szkol-
nych są w Polsce na najwyższym, światowym 
poziomie, o tyle, na tle powszechnej, także w 
służbie zdrowia, cyfrowej rewolucji i następu-
jącej sukcesywnie od 2006 roku informatyzacji 
polskiej szkoły, duch nowych czasów wydaje 
się wciąż omijać szkolny gabinet.

W 2018 roku 70% szkół korzystało z dzien-
nika elektronicznego jako podstawowego na-
rzędzia dla pracy nauczycieli i dla rodziców, do 
kontaktu ze szkołami. Digitalizowane są sto-
łówki szkolne czy biblioteki. Medycyna szkol-
na pozostaje jedynym obszarem, który do tej 
pory nie został objęty informatyzacją, choć 
wszyscy mogliby na tym wiele zyskać: pielę-
gniarki, dyrektorzy szkół, samorządy, dzie-
ci, rodzice. Pojawia się szansa, by to zmienić. 
Rozwinąć i unowocześnić medycynę szkolną,  
a przede wszystkim ułatwić pracę pielęgniar-
kom w środowisku nauczania i wychowania 
przy wykonywaniu badań przesiewowych, 
może Elektroniczny System Medycyny Szkol-
nej, który chce udostępniać szkołom Fundacja 
Medicover. Przykład dała Gdynia, która jako 
pierwsza w Polsce zdecydowała się wdrożyć ten 
program. 

Dlaczego warto otworzyć się na nowe tech-
nologie, a także co zrobić, by medycyna szkol-

na miała więcej szans na lepsze jutro? Pyta-
my o to Jolantę Zając, pielęgniarkę środowiska 
nauczania i wychowania z 28–letnim stażem, 
która uczestniczy w pracach nad systemem.

Jolanta Zając – sekretarz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Przewod-
nicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania, pielęgniarka szkol-
na w Szkole Podstawowej nr 67 w Gdańsku, 
pracowała również w szpitalach na oddziałach 
kardiologii i hematologii. Od 18 lat kieruje 
Niepublicznym Zakładem Medycyny Szkolnej, 
obejmującym opieką ponad 20 tysięcy uczniów 
w 47 placówkach oświatowo-wychowawczych 
na terenie Gdańska. Opracowuje na bazie wie-
loletniego doświadczenia i obserwacji wiele ra-
portów i analiz dotyczących kształtu opieki nad 
dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania  
i wychowania. Widząc zagrożenia braku opieki 
pielęgniarskiej w szkołach, w 2016 roku na ze-
braniu Narodowej Rady Rozwoju przedstawiła 
opracowanie ,,Obecny stan Medycyny Szkolnej 
w Polsce wraz z propozycjami na przyszłość, 
aby uniknąć bieżących problemów i je rozwią-
zać”. Laureatka nagrody głównej VIII edycji 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pra-
cowników gdańskiej służby zdrowia. Pełna pa-
sji wobec wykonywanego zawodu oraz pracy  
z dziećmi. 

Gdzie jesteśmy? 

Liczy się, że na 11 000 szkół przypada 7753 
pielęgniarek i higienistek szkolnych. Pielęgniar-
ka w środowisku nauczania i wychowania, aby 
otrzymać wynagrodzenie za pełny etat, musi 
mieć pod swoją opieką 880–1100 uczniów. 
Szkoły o liczbie dzieci 1100 należą do rzadko-
ści. W tej sytuacji pielęgniarki często realizują 
świadczenia w dwóch lub trzech placówkach, 
bywa, że oddalonych od siebie, między którymi 
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muszą się przemieszczać w ciągu dnia. 

Wyzwaniem dla przyszłości medycyny szkol-
nej pozostaje obecna średnia wieku pielęgnia-
rek szkolnych, która wynosi 54 lata. Wiele z 
pracujących nadal w zawodzie w niedługim 
czasie uzyska uprawnienia emerytalne. Należy 
również wziąć pod uwagę, iż wśród pielęgnia-
rek szkolnych są emerytki aktywne zawodowo, 
gdzie część zapowiada odejście z pracy, a pie-
lęgniarki, które uzyskają prawa emerytalne, 
nie wszystkie podejmą pracę zawodową. Sza-
cuje się, iż w najbliższych latach na emeryturę 
odejdzie ogółem 50 tys. pielęgniarek. 

– Czy w medycynie szkolnej jesteśmy w XXI 
wieku? Marzyłabym, żebyśmy w nim byli za-
równo pod względem jak najlepszego wyposa-
żenia gabinetów, jak i mniejszej liczby dzieci 
na etat pielęgniarki, abyśmy mogły realizować 
swoje obowiązki w atmosferze spokoju z zacho-
waniem ciągłości realizacji świadczeń – mówi 
Jolanta Zając. – W medycynie szkolnej zadań 
do zrealizowania jest bardzo dużo. Diagno-
zowanie problemów zdrowotnych, szkolnych, 
społecznych i opieka nad dziećmi, które je po-
siadają. Wykonywanie testów przesiewowych, 
kierowanie postępowaniem poprzesiewowym, 
prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej w 
klasach I–VI szkół podstawowych. Sprawowanie 
opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i 
niepełnosprawnością. Współpraca z gronem pe-
dagogicznym – pedagogiem, psychologiem czy 
nauczycielami wychowania fizycznego są przez 
pielęgniarkę szkolną realizowane na co dzień. 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole 
nie służy tylko pielęgniarce w trakcie realizacji 
zadań, ale przede wszystkim jest azylem dla 
dziecka, które źle się czuje. Tu może spokoj-
nie oczekiwać na rodzica, czasem – na karetkę 
pogotowia. Oczywiście, może z niego korzy-
stać i korzysta także personel szkoły. Niekie-
dy są sytuacje, że przychodzą do niego dzieci 
z różnorakimi problemami, na przykład takie, 
które nie mogą znieść hałasu w czasie prze-
rwy. Nie wyobrażam sobie pracy w szkole, w 
której nie ma gabinetu. W takiej sytuacji, ba-
dania odbywają się w bibliotece, w pokojach 
nauczycielskich lub innych pomieszczeniach. 
Jest to dyskomfort dla uczniów, brak prywat-
ności, intymności i poufności działań. Dzieci 
niechętnie poddają się wówczas badaniom, są 
skrępowane. Badania wady postawy są wów-
czas nierealne. W takich warunkach, często na 
prośbę wychowawcy, pedagoga, psychologa 
szkolnego, bardzo trudno współuczestniczyć 

w diagnozowaniu u dziecka problemów spo-
łecznych, szkolnych, podejrzeń o samookale-
czenia, przemoc fizyczną, psychiczną, czy za-
żywanie środków uzależniających. Dyrektorzy 
szkół winni być bezwzględnie zobligowani do 
utworzenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej  
i pomocy przedlekarskiej w każdej szkole. 
Komfortem byłaby poczekalnia, jednak dobrze 
wyposażony gabinet – to podstawa. 

Widoczna jest zwiększająca się liczba proble-
mów zdrowotnych u uczniów, zwłaszcza: ast-
my oskrzelowej, padaczki, cukrzycy, zaburzeń  
w rozwoju psychicznym oraz innych chorób wy-
magających opieki specjalisty. Są dzieci, które 
mają po kilka problemów zdrowotnych. Przez 
28 lat mojej praktyki nigdy nie miałam dziec-
ka ze stwardnieniem rozsianym. W tej chwili 
spotykam się już z drugim takim przypadkiem 
u ucznia. W Gdańsku mamy szkołę, w której 
jest ośmioro dzieci z cukrzycą typu 1! Wobec 
dzieci z tak licznymi problemami zdrowotnymi 
niezbędna jest aktywna postawa pielęgniarki. 
Systematyczna, zaplanowana kontrola ich sta-
nu zdrowia oraz udzielanie uczniom, a także 
ich rodzicom odpowiednich porad i zaleceń. 
To dlatego wręcz konieczne jest zmniejszenie 
liczby dzieci na etat pielęgniarki szkolnej. Przy 
tak ogromnym deficycie, gdy tylko wojewódz-
two podkarpackie i Radom mają wystarczają-
cą ilość obsady, dobrze wyposażony gabinet 
mógłby też podziałać jako dodatkowy czynnik 
zachęcający – rozważa Jolanta Zając. Kondy-
cję medycyny szkolnej wzmacnia wiedza pra-
cujących w niej pielęgniarek (lub pielęgniarzy) 
i ich kwalifikacje – tu poprzeczka jest bardzo 
wysoko postawiona i kompetencje są bardzo 
wysokie. Jednak obecnie obowiązujące zapisy 
dotyczące kwalifikacji pielęgniarek do pracy 
w środowisku nauczania i wychowania stano-
wią barierę w pozyskiwaniu kadr. Pielęgniarka 
ze specjalizacją z pielęgniarstwa pediatryczne-
go nie może realizować świadczeń w szkole. 
Problem tkwi w braku kadry medycznej zain-
teresowanej pracą w medycynie szkolnej. Gdy-
by powrócił zapis poprzednio obowiązujący,  
iż pracę w szkole może podjąć pielęgniarka, 
która wyraża gotowość ukończenia kursu kwali-
fikacyjnego w dziedzinie środowiska nauczania  
i wychowania w ciągu 2 lat od rozpoczęcia pra-
cy, moim zdaniem pozyskanie osób chętnych 
do pracy w tym zawodzie byłoby znacznie ła-
twiejsze. Natomiast doskonalenie zawodowe, 
cykliczne szkolenia, kursy – ich oferta jest sze-
roka. Uważam, że izby pielęgniarskie bardzo 
wspierają i wspomagają podnoszenie kwalifi-
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kacji, wychodzą na wprost oczekiwaniom i za-
potrzebowaniom. 

Także sprzęt, podstawowe wyposażenie ga-
binetu w tej chwili jest dobre. Zmiany, któ-
re zaszły na przestrzeni lat oceniam na plus. 
Dwie subwencje oświatowe, jesienią 2017 
roku i w 2018 roku, zrobiły bardzo dużo do-
brego. Właściwie każdy sprzęt, jeżeli dyrekcja 
szkoły wystąpiła o dotację – został w gabinecie 
wymieniony. Są wagi elektroniczne, podświe-
tlane tablice do badania wzroku, nowe szafy 
na leki, dokumentację. Z subwencji nie można 
było kupić tylko jednego – sprzętu kompute-
rowego, gdyż nie było go w wykazie, a uła-
twiłoby to znacznie wprowadzenie zapowia-
danego publicznego systemu elektronicznego, 
który jak wskazują doniesienia, stanie się dla 

nas obowiązkowy. Z posiadanych informacji 
wynika, że liczne środki finansowe z powodu 
ich nie wykorzystania wróciły do Ministerstwa. 
Mam nadzieję na kolejną subwencję oświato-
wą, gdzie będzie możliwość zakupienia kom-
puterów.

ESMS i patronat NIPiP

Wprowadzany na początek w Gdyni Elektro-
niczny System Medycyny Szkolnej, w skrócie 
ESMS, to łatwe w obsłudze narzędzie informa-
tyczne do badań przesiewowych uczniów klas 
III i VII, które pielęgniarkom szkolnym chce 
udostępniać Fundacja Medicover. Ta organiza-
cja pożytku publicznego, działająca w środo-
wisku medycznym i pielęgniarskim, wspiera 
innowacje i rozwój w służbie zdrowia. Robi to 
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między innymi poprzez przygotowywanie pol-
skiej edycji corocznego konkursu o Nagrodę 
Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia 
Nursing Award, QSNA). Od 2007 roku Fun-
dacja prowadzi też duże programy profilak-
tyczno-edukacyjne, pomaga społecznościom 
lokalnym poprzez projekty, które w sposób 
pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do 
polepszenia stanu zdrowia i świadomości spo-
łeczeństwa. Autorskim rozwiązaniem, które 
wypracowała jest właśnie ESMS. 

Wdrażany pilotażowo we współpracy z Gdyń-
skim Centrum Zdrowia system jest sprawdzo-
nym już na gruncie szkół programem kompu-
terowym, który był wykorzystany w badaniach 
przesiewowych 24 000 uczniów podstawówek 
i gimnazjów w Gdyni, Warszawie, Lublinie  
i Wrocławiu, w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób 
Cywilizacyjnych „PoZdro!”. Fundacja Medico-
ver prowadzi ten program pro bono od 2013 
roku. Do projektu ESMS włączyła się Naczel-
na Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła 
przedsięwzięcie swoim patronatem. 

ESMS ma ułatwić pracę pielęgniarkom szkol-
nym, ale też unowocześnić medycynę szkolną. 
Zwiastuny są pozytywne. Fundacja deklaruje, 
iż system powstał, by służyć społeczeństwu,  
a wpisanie narzędzia w funkcjonowanie i re-
alia powszechnej medycyny szkolnej były 
dopracowywane przez ostatni rok w licznych 
konsultacjach ze środowiskiem pielęgniarskim 
oraz w porozumieniu z jednostkami samorządu 
terytorialnego, które również mają skorzystać  
z rozwiązania. Właśnie dobiegły końca szko-
lenia dla pielęgniarek w Gdyni z obsługi tego 
systemu. 

Jak działa ESMS? System zbiera dane 
ucznia, wprowadzane do systemu przez pie-
lęgniarkę szkolną podczas badania przesiewo-
wego, analizuje wpisane parametry i od razu 
daje jasną odpowiedź na pytanie, czy wynik 
znajduje się na czerwonym czy na zielonym 
tle, a tym samym, czy jest prawidłowy, czy 
też wymaga dalszej konsultacji lub diagno-
styki. Narzędzie umożliwia przekazywanie 
przez pielęgniarkę rodzicowi indywidualnego, 
czytelnego raportu, tzw. Karty Kompleksowej 
Analizy Zdrowotnej (KAZ) – można ją obejrzeć 
na stronie www.esms.fundacjamedicover.
pl. Opiekunowie otrzymują w ten sposób ja-
sny i szczegółowy obraz stanu zdrowia dziec-

ka wraz z opisem i zaleceniami postępowania 
prozdrowotnego. 

Wyniki badań, wydrukowane przez pielę-
gniarkę, trafiają do rodziców w zamkniętej ko-
percie, poprzez wychowawcę. Karta badania 
profilaktycznego KAZ ma pomóc w wystanda-
ryzowany, prosty, zarazem angażujący uwagę 
sposób komunikować się z opiekunami. 

Z kolei zbiorczy raport statystyczny o sta-
nie zdrowia dzieci w danej szkole czy dzielni-
cy, który pielęgniarka może wygenerować po-
przez system w podziale na przyjęte kryteria, 
na przykład płeć, czy wiek trafia do dyrekcji 
placówek oświatowych oraz władz samorządo-
wych. Nie ma w nim danych osobowych. 

Wdrożenie programu może więc dać wgląd 
w sytuację zdrowotną uczniów na zupełnie 
innym poziomie niż dotychczas. Umożliwi to 
skuteczniejszą ewaluację, lepsze wydatkowa-
nie budżetu i pomoże w planowaniu celowa-
nych programów profilaktycznych. Posłuży też 
zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz 
systemu edukacji. 

Gdynia jest pierwszym, ale jak ma nadzieję 
Fundacja Medicover, nie jedynym miejscem w 
Polsce, gdzie zacznie działać ESMS. Do współ-
pracy i zgłaszania zapotrzebowania na system 
zaproszone są wszystkie samorządy. 

Co istotne, podczas wdrożenia Fundacja 
zapewnia techniczne wsparcie dla każdej pie-
lęgniarki. Praktyczne szkolenia z ćwiczeniami 
z obsługi systemu realizowane są w niewiel-
kich grupach. Przewidziana jest także pomoc 
osób asystujących pielęgniarkom (tak zwa-
nych ambasadorów): poprzez specjalną infoli-
nię, przez pierwszy rok mają one pozostawać 
do dyspozycji w przypadku zapytań użytkow-
ników systemu. 

Jednostka samorządu terytorialnego na 
etapie zamówienia decydować będzie, w ja-
kiej formule i zakresie działać będzie ESMS  
w podległych jej szkołach. Możliwe są dwa 
warianty: podstawowy – badania przesiewo-
we uczniów pozostaną w dotychczasowym 
wymiarze, jednak realizowane będą już przy 
pomocy komputerów i drukarek oraz systemu 
informatycznego ESMS, rozszerzony – zaleca-
ny przez Fundację Medicover, bo pozwalający 
lepiej zobrazować stan zdrowia uczniów, prze-
widujący maksymalnie trzy nowe elementy 
badania przesiewowego.
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Komunikacja w zespole
Mgr Jolanta Świderek 

Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 
Piel koordynująca  Blok Operacyjny Kardiochirurgii GCM Katowice -Ochojec 

Istnienie komunikacji zespołowej jest jednym z najważniejszych elementów tworze-
nia i utrzymywania prawidłowego funkcjonowania w zespole. Komunikacja jest prze-
kaźnikiem wielu wydarzeń społeczności organizacji i poszczególnych zespołów. Wyko-
rzystując praktykę innych przedstawicieli zespołów pozwala uzupełnić, to co umknęło 
pojedynczym osobom. 

Komunikacja jest jednym z najważniejszych 
narzędzi pracy zespołu, wykorzystywanej do 
analizowania wszelkich problemów meryto-
rycznych pracy zespołu. Pomaga w podejmo-
waniu decyzji i koordynowaniu pracy zespo-
łowej z przyjętymi celami. Dzięki komunikacji 
zespołowej istnieje możliwość do właściwego 
diagnozowania wewnętrznych problemów i ba-
rier. Komunikacja jest instrumentem służącym 
do nawiązywania relacji pomiędzy innymi ze-
społami w organizacji oraz sumowania pracy w 
określoną całość, jako efekt pracy całej firmy. 
Otwartość w komunikowaniu się poszczegól-
nych komórek w przedsiębiorstwie sprzyja wła-
ściwemu przebiegowi informacji, swobodnej 
wymianie poglądów, a nade wszystko podnosi 
wydajność. W zbyt formalistycznej i biurokra-
tycznej strukturze funkcjonującej w firmie jest 
ona zagrożona. Właściwej, nieskrępowanej ko-
munikacji sprzyja brak izolacji przestrzennej, 
ale także regularne organizowanie spotkań. 
Optymalna wielkość zespołu zmniejsza ryzyko 
powstania barier w komunikacji. W grupach 
liczących dwadzieścia osób zwiększa się ilość 
przeszkód w komunikowaniu, głównie natury 
psychologicznej. Im większy zespół, tym więk-
sze ryzyko powstawania konfliktów wewnątrz 

zespołowych. W zarzadzaniu pracą zespołową 
należy tak dobierać członków zespołu, aby licz-
ba sprzyjała efektywnej pracy, a nie była przy-
czyną braku właściwej komunikacji.

Efektywne komunikowanie w zespole jest 
procesem w dwojaki sposób ważnym dla kie-
rowników. Pośredniczy w realizowaniu podsta-
wowych funkcji kierowniczych jak: planowanie, 
organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. 
Komunikacja zajmuje większość czasu pracy 
menedżera. Dzięki temu procesowi kierownicy 
mają możliwość realizowania większości swo-
ich obowiązków. 

Komunikowanie jako proces pozwala kie-
rownikom w zarządzaniu grupą, tłumacząc 
abstrakcyjne zamierzenia, cele w sposób akty-
wizujący podwładnych do działania oraz scala 
organizację w podążaniu w jednym wspólnym 
kierunku. Proces komunikowania sprzyja ro-
zumieniu zmian zachodzących wewnątrz jak 
i poza organizacją. Początek komunikowania 
się następuje, gdy nadawca wyraża chęć prze-
kazania myśli, opinii faktu innej osobie – od-
biorcy. Komunikaty mogą przyjmować formę 
prostą i sprecyzowaną, bądź złożoną i abstrak-
cyjną. Sens komunikatu często bywa zakodo-
wany w treści np. w słowach, mimice, gestach, 

  

Początek 

2 Zakodowanie 

1 Treść 

8 
Rozszyfrowanie 

(Odbiorca) 

3 Przekaz kanałami 4 Rozszyfrowanie 

5 Treść 

6 Zakodowanie 

(Nadawca) 

7 Przekaz kanałami 

Szum 
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artystycznych formach wyrazu i mowie ciała, 
czy czynnościach fizycznych. Zakodowana in-
formacja kanałami przekazu trafia do nadaw-
cy. Najczęściej wykorzystywanymi kanałami 
jest bezpośrednie spotkanie, zebranie, forma 
notatki, listy, sprawozdania, oraz komunikacja 
telefoniczna. Przyjęta wiadomość zostaje prze-
twarzana w sposób zrozumiały dla odbiorcy, 
choć w sposób nie zawsze zgodny ze znacze-
niem dla nadawcy. Podczas drogi komunikat 
jest narażony na zakłócenia w postaci „szu-
mu”. Zakłócenie może nastąpić na skutek gło-
śnej rozmowy, przejeżdżającego samochodu 
czy kaszlu. Formą zakłócenia jest zagubiony 
list w stercie otrzymywanych przesyłek, awaria 
linii telefonicznej, nagłe zakończenie rozmowy 
przez inne nagłe wydarzenia. 

Proces komunikowania się
Najczęściej spotykanymi formami komuni-

kacji są: komunikacja pionowa, komunikacja 
pozioma, sieci komunikacyjne oraz „winorośl”.

Komunikacja pionowa biegnie w górę i 
w dół struktury organizacyjnej. Pracownicy 
komunikują się z osobami na wyższym oraz 
niższym poziomie w pionie zarządzania. Ko-
munikacja tego typu przebiega tylko pomiędzy 
dwiema osobami, nawet przez kilka szczebli. 
Rozróżniamy komunikacje pionową w górę, 
która obejmuje: wnioski, informacje, prośby, 
wyrażane opinie i sugestie przez kierowników 
mające znaczenie dla przełożonych wyższego 
szczebla. Komunikacja ta częściej ulega zakłó-
ceniom, poprzez np. brak zaufania i zbyt duży 
dystans pomiędzy podwładnym a przełożo-
nym. Wyróżniamy także komunikację pionową 
w dół mającą znaczenie dla kierownika niż-
szego szczebla, którą są zalecenia dotyczące 
określonych obowiązków ogólne i szczegółowe, 
opinie i oceny zwrotne. Komunikacja pozioma 
funkcjonuje w poziomym szczeblu organizacji. 
W jej zakres wchodzą najbliżsi współpracow-
nicy na równorzędnych stanowiskach, a także 
współpracownicy innych działów w tej samej 
organizacji. 

Komunikacja pozioma umożliwia efek-
tywniejsze zarządzanie i współpracę, jest 
szczególnie ważna w koordynowaniu pracy w 
zespołach roboczych, których członkowie po-
chodzą z wielu komórek. Kolejnym rodzajem 
komunikacji są tzw. sieci komunikowania 
się. Sieci komunikowania się to forma przebie-
gu informacji wewnątrz małego zespołu. Opi-
suje się sieci otwarte i zamknięte.

Sieci komunikacji zamknięte. 

Sieci komunikacji otwarte
 

Nieformalne sieci informacyjne, spotykane 
w organizacjach zwane winoroślami, przeni-
kają czasem całą organizację. Najbardziej zna-
ne typy winorośli to: łańcuch kiści oraz łańcuch 
plotki. Łańcuch kiści powstaje gdy dokonywane 
jest przekazanie informacji przez jedną osobę 
wybranym kilku następnym obiorcom. Niektó-
re z tych osób przekazują informację innym 
lub zatrzymują ją dla siebie. W łańcuchu plotki 
informacja rozchodzi się poprzez jedną osobę 
wielu innym. Informacja może zostać zacho-
wana lub przekazana dalej.

 Kolejnym rodzajem komunikacji jest krą-
żenie informacji po firmie, kierownik lub me-
nedżer pozyskuje je poprzez osobisty kontakt 
z pracownikami niższego szczebla w hierarchii.

 Nieformalna wymiana informacji, następuje 
w środowisku poza formalnym miejscem pra-
cy np. podczas wspólnych wypadów na grzyby, 
zawodów sportowych czy wycieczek w góry.

 Efektywne komunikowanie się wciąż wy-
maga w dużym stopniu wielu umiejętności. 
Sprawna komunikacja polega na umiejętności 
w sztuce mówienia, jak i słuchania. Podczas 
wymiany informacji wykorzystujemy swój wła-
sny, naturalny styl komunikacji. W komunika-
cji dwóch osób im więcej wspólnego stylu, tym 
komunikacja jest prostsza i bardziej jasna. 

 Na podstawie badań psychologicznych moż-
na określić i zrozumieć, ale także przewidzieć 



3434

styl komunikacji. Wyróżniono dwa aspekty za-
chowania określające sposób procesu komuni-
kacji: pewność siebie – jako stopień asertyw-
ności oraz otwartość – jako okazywanie swoich 
uczuć i emocji. W trakcie zderzania się tych 
dwóch aspektów zachowania powstają czte-
ry podstawowe style komunikacji: przyjacie-
la, doradcy, analityka, wodza. Określając styl 
komunikowania należy posiąść umiejętność 
określenia kontroli stopnia interakcji i stopnia 
otwartości. W pierwszej kolejności ocenia się 
stopnień pewności siebie. Analizując stopień 
pewności i stopień otwartości można scharak-
teryzować osoby pewne siebie oraz osoby nie-
pewne siebie, szczegółowo przedstawione w 
tabeli.
Charakterystyka stylów komunikacji 

Sprawne komunikowanie się w zespole wy-
maga wypracowania umiejętności komunika-

cyjnych. W zespole jest to efekt skuteczności 
działania jej członków. Wypracowując ten efekt 
należy nabyć umiejętność prezentacji własnego 
zdania i jego obronę, umiejętność prowadze-
nia narad, jako ważny aspekt pracy zespołowej 
oraz negocjacje. Pozytywne komunikowanie w 
zespole wymaga umiejętności przeprowadza-
nia, nawiązywania i podtrzymywania dyskusji, 
rozmowy. Komunikatywność ma szczególne 
znaczenie w prowadzeniu rozmów służbowych, 
w relacji szef – podwładny. Komunikatywność 
przełożonego jest weryfikowana przy działaniu 
selekcyjnym, podczas gdy podwładni miewają 
problemy z wyrażaniem własnych przemyśleń. 
Tego typu niedomagania zostają złagodzone 
przez sposób prowadzenia rozmowy.

 Komunikowanie się w zespole ma wiele 
postaci: rozmowy ustnej oraz 
pisemnego komunikatu. Roz-
mowa umożliwia łatwiejszy 
kontakt na poziomie instru-
mentalnym, faktycznym oraz 
afektywnym. Podczas rozmo-
wy istnieje możliwość natych-
miastowej obserwacji, reakcji, 
informacji zwrotnej i ukierun-
kowania wypowiedzi. Stwarza 

także możliwość sugerowania myśli. Formą 
utrudnienia w tej formie wypowiedzi, wyni-

Styl komunikacji stopień pewności
Przyjaciele  
i Analitycy 

• Osoby pewne siebie z tendencją do jednoznacznej komunikacji, nie chętnie 
wyrażają swoje opinie 

• Mówią w sposób cichy, poważny i przemyślany, chętniej słuchają niż mówią 
• Rzadko gestykulują i utrzymują kontakt wzrokowy 
• Rozpoczynają od słów: „może powinniśmy”,   „moglibyśmy”, „ jak wynika z 

doświadczeń”
Doradcy i Wodzowie • Osoby pewne siebie i stanowcze z tendencją do niejednoznacznej , szczerej 

i dobitnej komunikacji, 
• Wypowiadają się jasno i swobodnie 
• Mówią głośno i wyraźnie, czasem w sposób porywczy, żywo gestykulując 
• Rozpoczynają od słów: „uważam, że”, „jestem pewien”, „nie zgadzam się”, „ 

moim zadaniem musimy”

Stopień otwartości 
Przyjaciel i doradca • Komunikacja  otwarta i wrażliwa, towarzyski, pełny wyrazu, rozmowny, nie 

ma problemu z wyrażaniem swoich uczuć 
• Styl przyjacielski i doradca utrzymujący kontakt wzrokowy , żywa gestyku-

lacja 
• Mówi modelując głos , zmieniając tempo mówienia, głośność, i poziom wy-

sokości głosu 
• Wplata  słowa: „ boję się o…”, „ jest to dla mnie ważne” 

Analityk i wódź • Komunikuje się w sposób chłodny, oficjalny i zadaniowy 
• Osoba skryta, mało pobudliwa – skrywa uczucia i emocje 
• Mówi jednostajnie, utrzymując podobną wysokość głosu i ton 
• Nie chętnie utrzymuje kontakt wzrokowy, gestykulację i mimikę ogranicza do 

minimum  
• Wplata słowa: „ zasadniczym celem jest…”, „ moje doświadczenie wskazuje na …”
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kającą z bezpośredniego kontaktu może być 
stres, a także interakcja na zachowania od-
biorcy. Komunikacja pisemna ma charakter 
formalny. Formy pisemne to głównie: oficjal-
ne pisma, instrukcje, akty prawne, decyzje, 
e-maile wyrażane na poziomie drukowanym i 
masowym Internetu. Pisemna forma wyrazu 
we współczesnym bezpośrednim komuniko-
waniu się stanowi tylko 10 procent środków 
przekazu. Forma trudniejsza i mniej efektyw-
na, choć wiele organizacji wykorzystuje oby-
dwie formy komunikowania. Wadą tego typu 
kontaktu w zespole jest brak obserwacji mowy 
ciała i posługiwania intonacją głosu.

 Bardzo ważną formą komunikacji zespo-
łowej jest organizacja pracy i sprawne prze-
prowadzanie wspomnianych powyżej zebrań i 
narad. Zebrania służące jedynie do przekazy-
wania informacji, są mało efektywne. Informa-
cje i dane potrzebne członkom zespołu należy 
przekazywać drogą e-mailową, ustną i zawia-
domieniami. Posłużą do skupienia się na spra-
wach merytorycznych i zadawaniu pytań czy 
składaniu propozycji w czasie zebrania. 

Głównym celem zebrań jest skupienie na 
kwestiach planowania, rozwiązywania proble-
mów, wyciąganiu wniosków i podejmowaniu 
decyzji. W celu sprawnego komunikowania za-
leca się korzystanie z modeli i wzorców prze-
prowadzania efektywnych spotkań. 

W celu ułatwienia pozytywnej komunikacji 
podczas zebrań jest stworzenie listy zachowań 
ułatwiających/ utrudniających przebieg spo-
tkania. Listę tworzą sami członkowie zespołu 
biorąc odpowiedzialność za przebieg zebrań.

Facylitator odpowiedzialny za komunikacje 
w zespole i powodzenie zebrania potrafi we 
właściwy sposób pokierować dyskusją. Poprzez 
zadawanie merytorycznych pytań w dyskusji, 
popycha zespół do osiągnięcia celu zebrania. 
Poniżej przedstawiam listę fraz ułatwiających 
komunikację i prowadzenie zebrania.

 
 Frazy ułatwiające komunikację w cza-

sie zebrań
 Komunikowanie się w zespole nazywa się 

umiejętnością tworzenia relacji -budowania 
dobrego kontaktu. Dobry kontakt jaki nawią-
zywany przez co najmniej dwie osoby może 
oznaczać pozytywne odczucia np. komfortu, 
ciepła i podobnych doświadczeń. Członkowie 
zespołu pozostający w dobrej relacji są bar-
dziej otwarci i prawdopodobnie bardziej sobie 

ufają. W kontaktach słabszych odczuwa się 
relacje chłodniejsze, które mogą tworzyć dy-
stans. Każdy rodzaj komunikacji z drugą oso-
bą, czy to rozmowa telefoniczna, elektroniczna 
wymiana informacji, buduje kontakt. Jakość 
tego kontaktu można wyrazić w postaci skali. 
Poziom kontaktu przesuwa się na osi w górę 
lub w dół, różnicując rozpiętość wrażeń i od-
czuć. Dobry kontakt jest sprawą ważną w two-

rzeniu klimatu otwartości i zaufania, pomaga-
jąc wyrażać siebie bardziej naturalnym.

Skala kontaktu
Umiejętność budowania dobrych relacji leży 

u podstaw tworzenia silnego zespołu. Słabe 
relacje między członkami są oznaką zdystan-
sowania lub świadczą o inności. Doskonalenie 
umiejętności pogłębiania kontaktu powoduje 
wzrost wpływania na zespół i jego efektyw-
ność.

 Świat relacji jest zbiorem wszystkich relacji 
w świecie, których nie można podzielić, roz-
łączyć. Relacje formalne i relacje nieformalne, 
są ściśle ze sobą powiązane i nakładają się na 
siebie. Najpowszechniejszą relację funkcjonu-
jącą nie tylko w zespołach pracowniczych, ale 
zachodzącą, także w relacjach nieformalnych 
jest zaufanie.

 Koordynując pracą zespołu pielęgniarek 
operacyjnych w Bloku Operacyjnym Kardio-
chirurgii wiem, jak dobra organizacja pracy i 
sprawne komunikowanie się wpływa na efek-
tywność naszej pracy. 

Komunikowanie się jest procesem, który 
wymaga codziennej dbałości i usprawniania, 
aby czas spędzony w naszych szpitalach, po-
radniach, domach opieki itp. dawał nam dużo 
satysfakcji i sprzyjał budowaniu zaufania i na-
wiązywaniu trwałych przyjaźni wśród pielę-
gniarek i innych członków zespołów. 

Piśmiennictwo u autorki.
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Fundacja Puls-Med BLISKO CIEBIE zaprasza 
na III Rybnicką Konferencję Medyczną 

„WIELOKIERUNKOWOŚĆ W SPECJALISTYCZNEJ OPIECE PALIATYWNEJ„

25 kwietnia, godz. 9.00 - 15.00
Restauracja Europa Rybnik, ul. Żołędziowa 100

GOŚĆ SPECJALNY Jan Mela, podróżnik, społecznik, założyciel fundacji POZA HORYZONTY
Zapisy online https://puls-med-konferencja-19.konfeo.com

Zrób to od razu - liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji https://www.facebook.com/fundacjapulsmedbliskociebie/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na miejscu kupisz cegiełki  
oraz płytę CD „Każdy dzień jest początkiem”.

Cały dochód przeznaczymy na budowę hospicjum stacjonarnego w Rybniku.
Więcej informacji pod nr tel. 605 565 793  

https://www.facebook.com/events/1005000539701932/



38

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego
 

zaprasza do udziału w szkoleniu  

„Leczenie żywieniowe jako integralna część terapii pacjenta”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. 

o godzinie 15.15. 
w  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

 ul. Francuska 16.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  

proszę o zgłoszenie swojego  udziału  
do dnia 17.05.2019 r., numer telefonu 32 2591 679.

Zespół ds. Położnych 
serdecznie zaprasza na cykl szkoleń 

z zakresu wiedzy położniczej, ginekologicznej  
i neonatologicznej oraz dziedzin pokrewnych.

Szkolenia odbywać się będą co dwa miesiące 
(w drugi wtorek miesiąca) 

w Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych, ul. Wodna 10, 
wstęp dla położnych, członków OIPiP w Katowicach bezpłatny.

Piąte z cyklu szkolenie odbędzie się się w dniu 11.06.2019 r. 
w godz. 14:00 - 16:30, 

szkolenie poprowadzi dr Magdalena Gruszczyńska "Zasady komunikowania  
z pacjentką z chorobą nowotworową w fazie terminalnej."

Rejestracja możliwa tylko poprzez formularz elektroniczny  
dostępny tutaj: https://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/
konferencje-i-spotkania-oipip/3152-cykl-szkolen-dla-poloznych-3 
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kondo l e n c j e

Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach, w na-
szej pamięci pozostaniesz na zawsze

W głębokim smutku żegnamy Naszą Drogą
Koleżankę Jolantę Wójcik.  

Wyrazy współczucia  Rodzinie i Bliskim  
Jej sercu  składają  Pielęgniarki ze Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Barbary w Sosnowcu 

Łącząc się w smutku i żalu
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie Syna
Koleżance Sylwii Gerono 

składają Uczestnicy i Kierownik
Specjalizacji Pielęgniarstwo Rodzinne

Pielęgniarce Oddziałowej Annie Kopyckiej 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmieci Ojca 
składają współpracownicy ze Szpitala GCM 

w Katowicach – Ochojcu

Bliscy sercu zawsze pozostają w naszej pamięci
Naszej Koleżance - Oddziałowej Klinicznego Oddziału  

Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Pracy 
mgr Dorocie Brzezina wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy składają  
Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe oraz wszyscy 

pracownicy Szpitala Specjalistycznego Sp. Z.o.o. w Zabrzu

To nie był czas…
To nie była pora…

Naszej Koleżance Małgorzacie Kowalskiej  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Męża składają  
współpracownicy z Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii  Górnośląskiego  
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 

W tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą.

Gdyby miłość matki mogła uzdrawiać,  
a łzy wskrzeszać – byłbyś z nami

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy informację o śmierci  Syna
Naszej Koleżanki Bogusi Kowalskiej.

Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia ale 
niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach.

Szczere wyrazy współczucia składają  
Naczelna Pielęgniarka oraz pielęgniarki i położne 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
Bo miłość to nieśmiertelność

Naszej Koleżance Pielęgniarce Katarzynie Owczarskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają pielęgniarki i położne Wojewódzkiego Szpitala  

pecjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach
wraz z Naczelna Pielęgniarką

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Pielęgniarki Oddziałowej 
Dr  Iwony Otremby-Zawrzykraj 

i Jej Rodziny z powodu śmierci Brata
 Grzegorza Otremby składa

Prof. Jan Szewieczek z Zespołem
Oddziału Geriatrii GCM w Katowicach

Koleżance Mirosławie Duda wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci Męża, 

składają Pielęgniarka Oddziałowa,  
Pielęgniarki Oddziału Izby Przyjęć 

Poradni Kliniki Chirurgii Szczękowo-twarzowej  
 SPSKM im. A. Mielęckiego w Katowicach

Od śmierci potężniejsza jest miłość
Św. Jan Paweł II

Naszej Koleżance Pielęgniarce
Kierownikowi Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Lidii Zaporowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Pielęgniarki i Położne  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

Pamięć jest największą miłością
Naszym Koleżankom  

Pielęgniarce  Ewie Zięba
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Syna
i Pielęgniarce Wiolettcie Piskorowskiej

równie szczere wyrazy żalu z powodu śmierci
Brata

Łączymy się z WAMI w  smutku. 
Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego  MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia dla  
Gabrieli Dytkowicz z powodu śmierci Męża 

składają Dyrekcja, koleżanki z Oddziału Chirurgicznego  
oraz współpracownicy  

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach SPZOZ



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy) tel. 32 256 56 00

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2019 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

3.01.2019 r.  7.03.2019 r.  16.05.2019 r. 18.07.2019 r  3.10.2019 r.  5.12.2019 r.

17.01.2019 r. 21.03.2019 r. 30.05.2019 r. 1.08.2019 r. 17.10.2019 r. 19.12.2019 r.

31.01.2019 r.   4.04.2019 r.  6.06.2019 r. 22.08.2019 r.  31.10.2019 r.  

7.02.2019 r.  18.04.2019 r. 27.06.2019 r 5.09.2019 r. 7.11.2019 r.

21.02.2019 r.  2.05.2019 r. 4.07.2019 r.  19.09.2019 r. 21.11.2019 r.   

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Posłożnych
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

05.02.2019 02.04.2019 04.06.2019 06.08.2019 01.10.2019 10.12.2019

19.02.2019 16.04.2019 18.06.2019 20.08.2019 15.10.2019

05.03.2019 07.05.2019 02.07.2019 03.09.2019 05.11.2019

19.03.2019 21.05.2019 16.07.2019 17.09.2019 19.11.2019

www.izbapiel.katowice.pl e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


