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Szanowni Państwo 

          Koleżanki i Koledzy 
 

 Przekazujemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn Informacyjny, który 

zawiera informacje z posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

oraz jej Prezydium, a także z posiedzeń Zespołów Problemowych i wydarzenia z drugiego 

i trzeciego kwartału roku 2014. Wydarzenia spotkania uzupełniają szereg zadań 

realizowanych codziennie przez Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Siedleckiego wynikających z przepisów prawnych regulujących wykonywanie zawodu 

pielęgniarki i położnej, realizowanych na rzecz wszystkich członków samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych.   

Jednocześnie zachęcamy do współpracy i przedstawiania zagadnień związanych 

z naszymi zawodami, w naszym biuletynie. 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Siedleckiego  

 

 

 

 

 

KALENDARIUM  
OKRĘGOWEJ RADY  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

REGIONU SIEDLECKIEGO   
1 kwietnia   2014 r. – 30 czerwca  2014 r. 

 

Data Wydarzenie 

2 kwietnia 
Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. Kształcenia  

i Doskonalenia Zawodowego. 

8 kwietnia Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 

9 kwietnia Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. 

10 kwietnia 
Udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego  

Szpitalowi  Miejskiemu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.  

16 kwietnia 

Wiosenne szkolenie pediatryczne – konferencja dla pielęgniarek  

i położnych  podstawowej opieki zdrowotnej, oddziałów noworodkowych, położnych 

oddziałów położniczo - ginekologicznych, pielęgniarek oddziałów pediatrycznych. 

23 kwietnia 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Marii Posiadała w egzaminie kończącym kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, Organizator Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Marii Posiadała w egzaminie kończącym kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania  

i wychowania  - program dla pielęgniarek, Organizator TWP OR w Siedlcach. 

Hanna Sposób 
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5 maja 
Udział przedstawicieli ORPiP w konferencji z okazji Dnia Położnej  

i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowanej przez Zarząd Krajowy  OZZPiP. 

8 maja 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Edyty Mączarskiej w egzaminie kończącym kurs 

specjalistyczny – Resuscytacja noworodka – program dla pielęgniarek i położnych, 

organizator Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  Sp. z o.o. 

12 maja 
Uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  organizowana  

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 

16 maja 

Udział  Przewodniczącej  Hanny Sposób i Wiceprzewodniczącej Jolanty Stańczuk  

w uroczystej konferencji z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  na 

zaproszenie  ORPiP w Białej Podlaskiej  

20 maja 
Udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Komisji Nauki, Kształcenia  

i Rozwoju Zawodowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

21 maja 

Udział Przewodniczącej w konferencji z udziałem Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. 

Temat konferencji: Pakiet kolejkowy i zmiany w leczeniu i diagnostyce onkologicznej. 

Konferencja przygotowana przez SPZOZ w Siedlcach. 

22 maja 

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki i Położnej organizowana przez  

pielęgniarki i położne zatrudnione w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach   

Sp. z o.o.   

24-26 maja 
Pielgrzymka pracowników służby zdrowia na Jasna Górę z udziałem POCZTU 

SZTANDAROWEGO SIEDLECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA. 

27 maja 

Uroczysta Konferencja z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  

z udziałem   Prezes Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyny  Rogala–

Pawelczyk, Viceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Teresy Kuziara, Sekretarz 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Jolanty Walewander, Przewodniczącej OZZPiP 

Lucyny Dargiewicz.  

2 czerwca 
Konkursy na stanowiska  pielęgniarki oddziałowej w oddziałach Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. 

3 czerwca 

Konkursy na stanowiska  pielęgniarki oddziałowej w oddziałach Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. 

Udział przedstawiciela ORPiP  mgr Anety Dmowskiej – Pycka w egzaminie kończącym kurs  

„Kompleksowa opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” 

organizowanego w ramach projektu pt.: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry 

pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego 

się społeczeństwa, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

4 czerwca 
Alchemia słowa – konferencja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Łukowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  

5 czerwca 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Edyty Mączarskiej w komisji egzaminacyjnej 

przeprowadzającej egzamin kończący kurs specjalistyczny- Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa – program dla pielęgniarek i położnych. Organizator TWP OR w Siedlcach. 

6 czerwca 

Udział Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w uroczystościach 

związanych ze 100-leciem Szpitala Powiatowego im . Jędrzeja Śniadeckiego w Mińsku 

Mazowieckim. 

6 czerwca Dyplomatorium w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. 

7 czerwca 
Udział przedstawicieli ORPiP w Jubileuszu 5-lecia Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

z Chorobą Alzheimera w Kukawkach na zaproszenie Dyrekcji Domu.  

12-14 czerwca 
Udział przewodniczącej ORPiP i przedstawicieli OIPiP w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich 

„Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju” w Krakowie.  

17 czerwca 
Udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. 

23 czerwca Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 
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24 czerwca 
Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. Kształcenia  

i Doskonalenia zawodowego. 

25 czerwca Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. 

27 czerwca 
Szkolenie z zakresu pielęgnowania pacjenta ze stomią jelitową, organizowane przy 

współpracy firmy POFAM. 

KALENDARIUM  
OKRĘGOWEJ RADY  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

REGIONU SIEDLECKIEGO   
1 lipca 2014 r. – 30 września 2014 r. 

 

Data Wydarzenie 

3 lipca 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Anety Dmowskiej –Pycka w egzaminie kończącym kurs 

„Kompleksowa opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” 

,organizowanego w ramach projektu Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry 

pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem 

starzejącego się społeczeństwa, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  

Sp. z o.o.  

11 lipca 
Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat 

w okresie ostatnich 6 lat. 

25 lipca 

Posiedzenie Prezydium ORPiP Regionu Siedleckiego. 

Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat. 

29 lipca Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 

18 sierpnia 
Udział przewodniczącej ORPiP  w posiedzeniu Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 

Zawodowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

28 sierpnia 
Egzamin po przewie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat 

w okresie ostatnich 6 lat. 

2 września Posiedzenie Prezydium ORPiP Regionu Siedleckiego. 

8 września 

Udział przedstawicieli ORPiP w II Konferencji Szkoleniowej w dziedzinie promocji zdrowia 

i edukacji zdrowotnej pt.: Człowiek w zdrowiu i w chorobie – wyzwania promocji zdrowia 

i edukacji zdrowotnej” organizowanej przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  

Sp. z o.o. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 

i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

9 września 
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków. Patologii 

Noworodka i Wcześniaka w SPZOZ w Łukowie. 

12 września 

Udział Przewodniczącej w konferencji „Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego - 

dotkniętego Chorobą Alzheimera” realizowanej w związku z 20 - leciem Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera i 15-leciem Domu Pomocy Społecznej  

w Ptaszkach  na zaproszenie Prezes Siedleckiego Stowarzyszenia. 

16-17 września Udział przewodniczącej ORPiP  w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych. 

18 września 

Udział Przewodniczącej w uroczystościach związanych ze 100-leciem Szpitala  

im. J. Śniadeckiego w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, kolejna konferencja w Roku 

Jubileuszowym.  

19 września 
Udział przewodniczącej ORPiP w seminarium organizowanym przez NZOZ „Centrum” 

w ramach X Naukowego Zjazdu Położnych Regionu Siedleckiego. 

20 września 

X naukowy Zjazd Położnych Regionu Siedleckiego z udziałem Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyny Rogala - Pawelczyk i Zastępcy Prezydenta 

Miasta Siedlec Pani Anny Sochackiej  

22 września 
Udział przedstawicieli ORPiP w konferencji  z okazji 15 lat samodzielności zakładów opieki 

zdrowotnej na zaproszenie Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP. 

23 września Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej celem kwalifikacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
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pielęgniarstwa zachowawczego – program dla pielęgniarek, prowadzonego przez OIPiP 

Regionu Siedleckiego. 

24 września 

Udział przedstawiciela ORPiP w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs specjalistyczny - 

Organizator TWP OR w Siedlcach. 

Posiedzenie Komisji ds. pomocy Socjalnej. 

Posiedzenie zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. Kształcenia  

i Doskonalenia Zawodowego. 

Warsztaty w ramach projektu Bezpieczny Maluch. 

25 września Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. 

26 września 

Udział Przedstawicieli ORPiP w uroczystej konferencji z okazji  

25-Lecia Oddziału Kardiologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach 

Sp. z o.o.  

24-25 września 
Udział przedstawicieli komisji ds. opieki długoterminowej w międzynarodowej konferencji 

w Toruniu. 

26-27 września Udział przedstawicieli ORPiP w Diabetica - Expo 2014. 

29 września 
Udział przedstawicieli ORPiP w warsztatach organizowanych przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

 

 

 
Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Siedleckiego 

w dniu 9 kwietnia 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

310/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

311/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

312/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

313/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

314/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

315/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

316/VI/2014 
w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich  6 lat  

317/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia finansowego za rok obrotowy 2013 

318/VI/2014 W sprawie pokrycia straty finansowej netto za rok bilansowy 2013 

319/VI/2014 
W sprawie organizacji konferencji z okazji Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i oraz wiosennego szkolenia pediatrycznego 

320/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

321/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 

322//VI/2014 w sprawie oddalenia przyznania pomocy socjalnej 

323/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 

324/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 

325/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 

326/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 

327/VI/2014 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych  
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Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 25 czerwca 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

328/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 

Siedleckiego 

329/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

330/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

331/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

332/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

333/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

334/VI/2014 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 lat 

335/VI/2014 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 lat 

336/VI/2014 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 lat 

337/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

338/VI/2014 w sprawie  organizacji X Zjazdu Naukowego Położnych 

339/VI/2014 w sprawie przyznania pomocy socjalnej 

340/VI/2014 w sprawie przyznania pomocy socjalnej 

341/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów przeglądu kserokopiarki 

342/VI/2014 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotu prowadzących kształcenie podyplomowe 

343/VI/2014 
w sprawie skierowania na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 

lat w ostatnich 6lat 

  

Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 25 września 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

344/VI/2014 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków 

345/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 

Siedleckiego  

346/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

347/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

348/VI/2014 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

349/VI/2014 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

350/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

351/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów konferencji członka organu 

352/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

353/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

354/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

355/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

356/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów doposażenia biura 

357/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów X Naukowego Zjazdu Położnych Regionu Siedleckiego  
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Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 8 maja 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

195/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do Rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

196/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do Rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

197/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

198/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

199/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

200/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

201/VI/2014 
w sprawie pokrycia kosztów związanych z udziałem przedstawicieli ORPiP w uroczystościach  
100- lecia w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim 

202/VI/2014 
w sprawie  dofinansowania obchodów  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. 

203/VI/2014 
w sprawie dofinansowania obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
w SP ZOZ w Łukowie 

204/VI/2014 
w sprawie dofinansowania obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim 

 

Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 27 maja 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

205/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

206/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 

Siedleckiego 

207/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

208/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów zakupu emblematów czepka 

 

Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 30 lipca 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

209/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

210/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

211/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

212/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

213/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

214/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

215/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
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216/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

217/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

218/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

219/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

220/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

221/VI/2014 
w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji kwalifikacyjnej na 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

222/VI/2014 
w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji kwalifikacyjnej na 

specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego 

223/VI/2014 
w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji kwalifikacyjnej na 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

224/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów konferencji dla członka organu ORPiP Regionu Siedleckiego 

225/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP 

 

Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego 
w dniu 2 września 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

226/VI/2014 
sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego  

227/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP 

228/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 

Siedleckiego 

229/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 
Siedleckiego 

230/VI/2014 
w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

231/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

232/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

233/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

234/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

235/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

236/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

237/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

238/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

239/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

240/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

241/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

242/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 

243/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 

244/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 

245/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

– Organizator kształcenia Fundacja Twórczych Kobiet 

246/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP  OR w Siedlcach  

247/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach  

248/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach  

249/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach  

250/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 

251/VI/2014 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących kształcenie podyplomowe 
– Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 

252/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Rady do Rady Społecznej 

253/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów zakupu aktualizacji programu antywirusowego na 3 stanowiska 

254/VI/2014 
w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP Regionu 

Siedleckiego. 
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Konkursy na stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych 

 

 Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Siedleckiego uczestniczyli 

w postępowaniach konkursowych  na pielęgniarskie  objęte 

konkursem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie. 

W związku z przeprowadzonymi postepowaniami konkursowymi nastepujące osoby 

objęły stanowiska: 

Pani  Aneta Rybicka - stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków. 

Patologii Noworodka i Wcześniaka. 

Pani Agnieszka Baranowska - stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 

Reumatologicznego. 

Pani  Maria Biernacka - stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału  Wewnetrzno-

Kardiologicznego. 

Pani Jadwiga Bielczuk  - stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej  Oddziału Detoksykacyjnego.  

Pani Renata Dźwigała - stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego. 

Pani Elżbieta Skwarek - stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego z Psychiatryczna Izbą Przyjęć. 

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Siedleckiego wszystkim Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym 

gratuluję oraz życzę wielu sukcesów i satysfakcji   

z realizacji zadań przewidzianych na objetym stanowisku.  

 

Hanna Sposób  

Przewodnicząca Komisji Konkursowych  

 

 

 
 

 

Sprawozdanie  Komisji  ds. Kształcenia 
i  Doskonalenia  Zawodowego 

 

 

W Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych w Warszawie w kwietniu, maju oraz wrześniu 2014 r. 

odbyły się kolejne egzaminy specjalizacyjne w poszczególnych 

dziedzinach pielęgniarstwa, kończące szkolenia specjalizacyjne. Nasze koleżanki pielęgniarki  

i położne również znalazły się na liście specjalistów. 

Wśród specjalistów są  pielęgniarki i położne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego 

w Siedlcach Sp. z o.o., Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach: 
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1. Maria Bieńkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

2. Ewa Boruta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

3. Grażyna Choińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

4. Elżbieta Demianiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

5. Małgorzata Danilczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

6. Ewa Dziewulska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

7. Bożena Jodełka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

8. Marzena Krukowska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

9. Katarzyna Maliszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

10. Monika Mielańczuk– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

11. Bożena Ornowska-Lechicka– specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  

12. Joanna Postrzygacz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

13. Mariola Brandeburg – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki. 

14.  Hanna Brzezik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki. 

15. Dorota Olszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki. 

16. Monika Pytlik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki. 

17. Mirosława Saczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki  

18. Katarzyna Rydzewska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki. 

19. Renata Ciekot –  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. 

20. Monika Smuniewska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. 

21. Bożena Świnarska-Czop –specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 

22. Anna Fierasiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych gratuluje Paniom uzyskanego tytułu  

specjalisty, osiągniętego sukcesu. Cieszymy się, że podjęta dwa lata temu decyzja  

w sprawie wyboru szkolenia podyplomowego, w formie specjalizacji była dobrą decyzją  

i przyniosła oczekiwane rezultaty. 

 Poza szkoleniami specjalizacyjnymi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa 

pielęgniarki i położne uczestniczyły w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych 

realizowanych przez ośrodki kształcenia podyplomowego działające w obszarze Naszej 

Okręgowej Izby oraz w innych ośrodkach w Polsce.  

 Po raz pierwszy były prowadzone kursy specjalistyczne „Kompleksowa opieka nad 

pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” w ramach projektu pt.: Rozwój 

kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych 

będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Kursy realizował Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

W ofercie zakresie kursów specjalistycznych pojawiły się nowe propozycje – kurs 

specjalistyczny: Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – program 

dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny: Żywienie enteralne i parenteralne,- program dla 

pielęgniarek, kurs specjalistyczny: Szczepienia noworodków – program dla położnych, kurs 

specjalistyczny: Leczenie ran – program dla położnych, kurs specjalistyczny: Podstawy 

diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie  i ginekologii – program dla położnych  
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 Podwyższenie kwalifikacji to również uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa  

w ramach tzw. studiów pomostowych. Każdego roku  wyższe wykształcenie zawodowe 

uzyskują  kolejne osoby, dzięki realizacji studiów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 

Wyższa w Siedlcach. 

W dniu 6 czerwca dyplom licencjata pielęgniarstwa odebrały 31 pielęgniarek, natomiast 

w ramach egzaminów dyplomowych w sesji letniej dyplom licencjata uzyskało 59 

pielęgniarek.  

 Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego przy ORPiP Regionu Siedleckiego do 

dnia 30 września  zaopiniowała pozytywnie 303 wnioski o refundację kształcenia w tym: 20 

dotyczyły specjalizacji, 92 kursów kwalifikacyjnych, 178 kursów specjalistycznych, 2 kursów 

dokształcających, 5 studiów na kierunku pielęgniarstwo, 6 udziału w konferencjach. 

Od września pielęgniarki SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, Samodzielnego 

Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz SPZOZ w Węgrowie 

dzięki staraniom kadry kierowniczej uczestniczą w kursach współfinansowanych z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego.  

 

Beata Żyluk  

Przewodnicząca  

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  

 

 

   PPPooożżżeeegggnnnaaannniiieee   ŚŚŚppp...   IIIlllooonnnyyy   TTTuuułłłooodddzzziiieeeccckkkiiieeejjj   
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

pani Ilony Tułodzieckiej.  

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 

Mazowieckim pożegnaliśmy Ilonę Tułodziecką – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  

i Położnych II i III Kadencji tj. w latach 1995-2003, pielęgniarkę naszej Okręgowej Izby, 

osobę, dla której praca na rzecz samorządu zawodowego była szczególną wartością. Rolę 

zawodową wypełniała z pasją. Od początku istnienia samorządu zawodowego, pomimo 

licznych obowiązków zawsze była bardzo aktywnym członkiem naszej Izby, była dla nas 

liderem, wzorem pielęgniarki, koleżanki i przyjaciela.  

Jako Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych często kierowała do nas różne 

słowa, którymi zachęcała nas do działania. W grudniu 1999 r. mówiła: „Nikt nie zrealizował 

marzeń działając bez wielkiego entuzjazmu. Świat należy do odważnych i energicznych, ludzi 

z pasją i zapałem. Ten wygrywa, kto wkłada cała duszę, codziennie pokonuje swe słabości, 

wierzy w sukces, jest wytrwały i konsekwentny. Najtrudniejsza chwila nadchodzi zawsze po 

odniesieniu zwycięstwa". Pani Ilona na zawsze pozostanie w naszych sercach jako Osoba 

pełna radości, serdeczności i życzliwości. 
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Kartki z kalendarium… 
 

111...   WWWiiiooossseeennnnnneee   ssszzzkkkooollleeennniiieee   pppeeedddiiiaaatttrrryyyccczzznnneee      

111666   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa   222000111444   rrr...      
   

Realizacja szkolenia każdego roku możliwa jest dzięki wzajemnej 

współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego, 

Firmy Nestle Polska S.A. i Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. 

Wiosenne szkolenia pediatryczne  kierowane są do pielęgniarek i położnych podstawowej 

opieki zdrowotnej, pielęgniarek oddziałów noworodkowych i pediatrycznych, położnych 

oddziałów położniczo ginekologicznych. 

W tym roku tematyka szkolenia obejmowała:  

1. Najczęstsze problemy pielęgnacyjne i infekcyjne okresu niemowlęcego.  

2. Dylematy młodych rodziców w pytaniach i odpowiedziach – schemat żywienia, 

profilaktyka chorób cywilizacyjnych.  

3. Programowanie żywieniowe, a podaż białka we wczesnym okresie niemowlęcy. 

4. Dlaczego smoczkom  mówimy Tak,  a odbijaniu po jedzeniu Nie.  

Wykłady realizowali: dr n. med., Paweł Grzesiowski ( Szpital Św. Zofii w Warszawie), mgr 

Elżbieta Banaś (Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka), mgr Katarzyna Grygorowicz 

– doradca ds. żywienia firmy Nestle Polska S.A. Mgr Bożena Kierył – prywatna praktyka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Paweł Grzesiowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarki i Położne     Mgr Katarzyna Gregorowicz 
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222...   MMMiiięęędddzzzyyynnnaaarrrooodddooowwwyyy   DDDzzziiieeeńńń   PPPiiieeelllęęęgggnnniiiaaarrrkkkiii   iii   DDDzzziiieeeńńń   PPPooołłłooożżżnnneeejjj...      
 

Konferencja zorganizowana została w sali kinowej NoveKino w Siedlcach. 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wskazała Hasło: Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, 

kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia. 

W tym dniu licznie zgromadziliśmy się o godzinie 10.00 aby przez chwilę być razem. 

Wysłuchaliśmy przemówień i przyjęliśmy życzenia od przybyłych do nas Gości oraz 

obejrzeliśmy film "Niebo istnieje... naprawdę", który zrealizowany został na podstawie 

światowego bestselleru. To prawdziwa historia Coltona Burpo (Connor Corum) - chłopca, 

który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Wyjątkowa opowieść o podróży 

chłopca do nieba i z powrotem.  

Był to dla nas szczególny dzień, z uwagi na listę osób które do nas przybyły.  

Była z nami dr n. med. Grażyna Rogala Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, Teresa Kuziara - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Joanna 

Walewander - Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Lucyna Dargiewicz – 

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Profesor 

Krystyna Pawłowicz Poseł na Sejm RP, Pani Helena Nowak – Przedstawiciel Biura  Poselskiego 

Krzysztofa Tchórzewskiego, Pan Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce z Panem 

Henrykiem Niedziółko – Przewodniczącym Rady Miasta Siedlce, Władza Uczelni Collegium 

Mazovia  dr Bożena Piechowicz-Rektor , profesor Mieczysław Szostek Dziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu, Pani Renata Kornacka Kierownik Delegatury w Siedlcach Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Pani Józefa Rychlik Wicestarosta Siedlecki, Pan Sokół jako Przedstawiciel Rady 

Powiatu Łukowskiego, Dyrektorzy podmiotów leczniczych: Pan Leszek Szpakowski- Dyrektor 

SPZOZ „RM-Meditrans”, Mirosław Leśkowicz - Dyrektor SPZOZ w Siedlcach, lek. Ryszard 

Przybylski - Zastępca Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, Pan Henryk Brodowski - 

Dyrektor SPZOZ w Łosicach, Pan Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala 

wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. W uroczystości wzięła udział delegacja z ORPiP z Białej 

Podlaskiej w osobach: Elżbieta Celmer vel Domańska Przewodnicząca i Grażyna Papińska – 

Skarbnik.  

Listy okolicznościowe nadesłała Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu 

Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia i Pani Ilona Tułodziecka Prezes Naczelnej Rady 

II i III Kadencji. List od Pani Ilony jest dla nas ważnym dokumentem i stanowi przesłanie na 

dalsze lata działalności samorządowej.   

 
Zaproszeni Goście, Pielęgniarki i Położne 
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Zaproszeni Goście oraz Pielęgniarki i Położne 
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Zaproszeni Goście: Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce, Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk 

Prezes NRPiP w trakcie powitania. 

 

 

   
 

 

 

 

 

      
   

 

Pani Renata Kornacka – kierownik 

Delegatury NFZ z Hanną Sposób 

Zaproszeni Goście: dr Bożena Piechowicz     

Rektor Collegium Mazovia 

Profesor Mieczysław Szostek - Dziekan WNoZ 

Władze NRPiP: Pani Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk  

Wiceprezes Pani Teresa Kuziara,  

Sekretarz Pani Joanna Walewander 

 

Zaproszeni Goście, Pielęgniarki i Położne 
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333...   XXXIIIIII   KKKooonnngggrrreeesss   PPPiiieeelllęęęgggnnniiiaaarrreeekkk   PPPooolllssskkkiiiccchhh...      
 

W dniach 12 -14 czerwca 2014 r. w Krakowie odbywał się Kongres Pielęgniarek 

Polskich pod hasłem: Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. 

W sesji kształcenie  i rozwój zawodowy pielęgniarek Przewodnicząca Hanna Sposób 

zaprezentowała pracę „Wykorzystanie  specjalistycznych umiejętności pielęgniarki opieki 

długoterminowej w realizacji świadczeń zdrowotnych wobec pacjenta objętego opieką”. 

W sesji etyka, odpowiedzialność, samodzielność - Renata Piekarska, studentka 

studiów II stopnia na  Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach zaprezentowała plakat pt.:Które kompetencje 

etyczne mają znaczenie w praktyce pielęgniarskiej?  - Filozoficzne rozważania. OIPiP Regionu 

Siedleckiego reprezentowała również Dorota Fajnas. 

To wielkie wydarzenie naukowe organizowane jest przez Polskie Towarzystwo 

Pielęgniarskie. Obrady przebiegały jednocześnie w kilku salach wykładowych.  

Przedstawiono dorobek naukowy w postaci prezentacji ustnych i plakatowych. 

Prezentowany materiał  zawierał prace poglądowe i badawcze wielu ośrodków naukowych  

z całej Polski i ośrodków zagranicznych.  

W sesji inauguracyjnej wykład wygłosiły: Profesor Jean Watson, Jean Watson jest 

pielęgniarką. W 1964 roku zdobyła tytuł licencjata pielęgniarstwa (BScN), a w 1966 roku tytuł 

Magistra Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, tytuł doktora uzyskała w 1973 roku. Stworzyła 

Centrum Ludzkiej Troskliwości w Kolorado, a w 2008 roku założyła fundację pod nazwą 

Instytut Nauki o Trosce im. Jean Watson (Watson Caring Science Institute USA) oraz Laura 

Serrant-Green. Laura Serrant-Green jest profesorem Pielęgniarstwa Społecznego i Zdrowia 

Publicznego na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Uniwersytetu 

Wolverhampton (Wielka Brytania). 

 

           
Profesor Jean Watson      Profesor Laura Serrant-Green   
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Hanna Sposób podczas prezentacji pracy         Profesor Jean Watson z uczestniczkami Kongresu  

                                                                (Hanna Sposób i Pielęgniarki Studentki II stopnia  

                                                                 Kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Mazovia) 

 

     
Hanna Sposób, Renata Piekarska, Dorota Fajnas 

 

Artykuł na podstawie wystawionego plakatu. Opracowanie Renata Piekarska. 

(Literatura u autorki) 

 

KTÓRE KONCEPCJE ETYCZNE  MAJĄ  ZNACZENIE 

W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ ? FILOZOFICZNE ROZWAŻANIA 

Gdy medycyna traci kontakt z filozofią i etyką, 

to dotyka ją los rośliny odciętej od korzeni – usycha. 

Julian Aleksandrowicz 

WPROWADZENIE 

Obecny wiek to czas trudny pod względem etycznych dylematów i decyzji jakim musi 

sprostać pielęgniarstwo XXI wieku w obliczu pacjenta. Jego humanistyczny model podejmuje 

wyzwanie i uwzględnia w swoim wymiarze takie wartości jak: troska, bezinteresowność  

i szacunek dla drugiego człowieka. Wartości te są od wieków kardynalne dla filozofów i ich 
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przedstawicieli - etyków. Moralna wrażliwość z uwzględnieniem sumienia i respektowaniem 

przyjętych norm i zasad etycznych odgrywa decydującą rolę w podejmowaniu decyzji etycznie 

ważnych szczególnie w środowisku pielęgniarskim. 

 

WNIOSKI 

 W holistycznie pojmowanej etyce pielęgniarskiej powinny być uwzględnione wszystkie 

przedstawione poniżej koncepcje. 

 Żadna z nich nie powinna ubiegać się o wyłączność, ponieważ każda przedstawia 

w swoim wymiarze inne aspekty życia człowieka. 

 Częścią wspólną wszystkich teorii etycznych pomimo zróżnicowania ich pod względem 

ideowym, czy też filozoficznym jest szeroko rozumiany humanizm stanowiący podstawę 

troski o człowieka. 

 Znajomość koncepcji etycznych jest niezbędna dla pielęgniarek, które pracują z ludźmi 

chorymi i cierpiącymi. 

 

ETYKA EGZYSTENCJALNA 

 Przedstawiciele: Karl Jaspers (1883-1969), Gabriel Marcel (1889-1973) 

 Respektowanie potrzeby społecznej komunikacji opartej na życzliwym i osobistym 

kontakcie z człowiekiem. 

 Protestowanie przeciwko urzeczowieniu człowieka, gdzie ważna jest konkretna osoba 

pozostająca w trudnej sytuacji egzystencjalnej. 

 Znaczenie sytuacji granicznych w życiu człowieka: choroby, cierpienia, śmierci. 

 Ukazanie duchowości człowieka jako wartości moralnej, religijnej i ideowej.  

 Wskazanie na miłość i prawdę, która w połączeniu z ideą braterstwa i gotowością 

niesienia pomocy jest bezapelacyjnie pożądana. 

 

ETYKA TROSKI  

 Ukazanie biblijnej postaci Miłosiernego Samarytanina z przypowieści w Ewangelii św. 

Łukasza  jako wzorca z uwzględnieniem, że jest to wyraz ideału, a nie bezwzględnego 

obowiązku tzw. postawa skromnego Samarytanina; (Tom L. Beauchamp). 

 Wskazanie na bezinteresowną opiekę nad potrzebującym w imię takich wartości jak: 

miłosierdzie i dobroczynność. 

 Afirmowanie wrażliwości na ludzką słabość i krzywdę bez względu na rasę, narodowość, 

przynależność klasową, bez możliwości zysku i zapłaty za udzieloną pomoc. Jak 

zauważył Julian Aleksandrowicz: Cóż żyjemy w czasach tak skomplikowanych moralnie, 

że trudno odróżnić dobro od zła i tylko garstka ludzi myśli uczciwie o sprawach 

społecznych, wykraczając poza swój prywatny interes 

 Uwzględnienie religii i związanych z nią spraw moralnych, które dotyczą ludzi 

wszystkich czasów i kultur.  

 Wskazanie na służbę drugiemu człowiekowi jako nadrzędny cel rozwoju medycyny. 

 Definiowanie troski i koherentnego z nią bezinteresownego umiłowania  człowieka jako 

wartości ponadczasowej. 

 

ETYKA LOGOTERAPII  

 Przedstawiciel: Viktor E. Frankl (1905-1998) 

 Potrzeba opieki holistycznej. 

 Założenie, że człowiek posiada szczególne własności.  

 Rozpatrywanie życia w kategorii dobra i zła. 
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 Powołanie człowieka do odpowiedzialności przez wolność. 

 Ukierunkowanie wrażliwości na wartości wyższe za pośrednictwem miłości, która jest 

tworem ludzkiego życia. 

 Uwzględnienie sumienia jako decydenta w sprawie odpowiedzialności. 

 Wskazanie na odkrywanie Boga i poszukiwanie sensu życia poprzez ponoszenie 

odpowiedzialności za życie własne i innych ludzi. 

 Skierowanie uwagi w stronę opieki medyczno--psychologicznej. 

 

ETYKA SPOLEGLIWEGO OPIEKUNA  

 Przedstawiciel-Tadeusz Kotarbiński(1886-1981) 

 Uwzględnienie genezy sumienia o charakterze wybitnie humanistycznym, ponieważ: 

       To ono jest sędzią nad sędziami. Ono wydaje w każdej, moralnej sprawie sąd surowy, 

 bezwzględny, ostateczny.(T. Kotarbiński) 

 Kontynuowanie etyki chrześcijańskiej, szczególnie zalecane w opiece pielęgniarskiej, 

gdzie rola sumienia wrażliwego na potrzeby innych pozostaje niezastąpiona, dlatego: 

       Jedynie ci, którzy uznają pewne normy moralne i starają im sprostać, cierpią gdy im 

 się to nie uda. Tylko oni będą doświadczać obciążającego sumienia i odczuwać 

 potrzebę szacunku dla samego siebie.(T. L. Beauhamp) 

 Sprawowanie opieki w sposób godny, adekwatny do pokładanego w nas zaufania. 

 

ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PERSONALIZMU 

 Przedstawiciele: św. Tomasz z Akwinu (1224-1274), Karol Wojtyła (1920-2005) 

 Manifestowanie osoby, jej godności, prawa naturalnego i sumienia. 

 Przedstawienie prawa naturalnego  w kontekście norm moralnych, które bronią 

godności człowieka, jego życia, praw i obowiązków. 

 Ukazanie koncepcji osobowości człowieka jako niepowtarzalnej i jedynej w swoim 

rodzaju. 

 Wskazanie na wrażliwość  sumienia w aspekcie duchowości drugiego człowieka, bez 

względu na wyznawaną religię. 

 Uznanie godności osobowej człowieka za podstawę norm moralnych, niezależnie od 

uwarunkowań społecznych, etnicznych lub światopoglądowych. 

 

 

 

 

444...   111000000---llleeeccciiieee   SSSzzzpppiiitttaaalllaaa   PPPooowwwiiiaaatttooowwweeegggooo   www   MMMiiińńńssskkkuuu   MMMaaazzzooowwwiiieeeccckkkiiimmm...      
   

Rok 2014 jest Rokiem Jubileuszowym Szpitala Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego. 

Harmonogram uroczystości był bardzo bogaty i wieloetapowy. 24 stycznia w ramach 

obchodów jubileuszu 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim została 

zorganizowana uroczystość mająca na celu przypomnienie i uczczenie znanego lekarza, 

chemika, biologa i publicysty Jędrzeja Śniadeckiego, który od 1953 r. jest Patronem Szpitala 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 

W dniu 11 kwietnia podsumowano konkurs „Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim 

w ołówku, na plakacie i w obiektywie". W konkursie mogli wziąć udział uczniowie gimnazjów 

powiatu mińskiego. Konkurs polegał na wykonaniu odręcznego rysunku ołówkiem lub plakatu 

dowolną techniką, a nawet zrobienie ciekawego zdjęcia przedstawiającego Szpital Powiatowy 
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w Mińsku Mazowieckim. Prace konkursowe przekazano Stowarzyszeniu „Nasz Szpital” i będą 

zdobiły szpitalne korytarze. 

W dniu 4 czerwca rozstrzygnięto konkurs plastyczny, w którym brali udział uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, temat: „Moje miasto Mińsk Mazowiecki 

- najciekawsze miejsca". Konkurs zorganizowano we współpracy z Mińsko-Mazowieckim 

Stowarzyszeniem Nasz Szpital". 

W dni 6 czerwca Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński oraz Starosta Miński Antoni 

Jan Tarczyński przekazali Dyrektorowi Mieczysławowi Romejko Sztandar Szpitala 

Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego. 

Uroczystości nadania sztandaru rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy poświęconej 

pamięci pielęgniarek – sióstr Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, które niemal przez 

czterdzieści lat pracowały w Szpitalu Powiatowym.  

 

 
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci pielęgniarek 

 

       

Poczet Sztandarowy: piel. Ewelina Śluzek, 

lek. Łukasz Zyskowski, poł. Kamila Szulich 
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Uroczystości prowadziła Pani Barbara Trynkiewicz - Naczelna Pielęgniarka, wchodząca w skład 

Komitetu Organizacyjnego obchodów.  

 

W tym dniu pielęgniarki: Bożna Ciężkowska, Anna Jackiewicz, Krystyna 

Karkowska, Zdzisława Kępska, Maria Niemiałtowska, Beata Niedziałkowska, Mariola 

Katarzyna Rek, Bożena Ruta, Małgorzata Świątek zostały odznaczone odznaczeniem 

srebrnym „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, Panu 

dyrektorowi Mieczysławowi Romejko Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przekazała 

pamiątkowy puchar oraz życzenia dla całego personelu Szpitala. Przewodnicząca Hanna 

Sposób odczytała list  okolicznościowy przekazany przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  

i Położnych. 

 

 
Odznaczenia 
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Od lewej: dyrektor Mieczysław Romejko, poł. Maria Niemiałtowska – Członek ORPiP, 

Barbara Trynkiewicz – Naczelna Pielęgniarka, Członek ORPiP, Hanna Sposób – Przewodnicząca  

 

 

 
Pani Mariola Katarzyna Rek – Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w trakcie nadania odznaczenia.  
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Odznaczone pielęgniarki i położne SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

 

Trwające od początku 2014 r. obchody stulecia Szpitala Powiatowego w Mińsku 

Mazowieckim  zostały  zakończone 18 września, uroczystością, na którą przybyło ponad 200 

zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciele administracji, służby zdrowia oraz wielu 

innych instytucji  z terenu województwa mazowieckiego, a także delegacja z białoruskiego 

powiatu oszmiańskiego, gdzie pochowany jest patron Szpitala Jędrzej Śniadecki. W tym dniu 

w uroczystościach gościem była Pani dr Grażyna Rogala Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych. 

 

 

Od prawej: Pan Antoni Jan Tarczyński, starosta Miński, Pan Aleksander Soplinski podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Zdrowia, Pan Dariusz Piątek – Wicewojewoda, Pani Janina Ewa Orzyłowska, 

Wicemarszałek, Pani Grażyna Rogala Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  

Hanna Sposób – Przewodnicząca ORPiP Regionu Siedleckiego 
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555...   WWWrrręęęccczzzeeennniiieee   CCCeeerrrtttyyyfffiiikkkaaatttuuu   AAAkkkrrreeedddyyytttaaacccyyyjjjnnneeegggooo   dddlllaaa   SSSzzzpppiiitttaaalllaaa   
SSSaaammmooodddzzziiieeelllnnneeegggooo   PPPuuubbbllliiiccczzznnneeegggooo   ZZZaaakkkłłłaaaddduuu   OOOpppiiieeekkkiii   ZZZdddrrrooowwwoootttnnneeejjj   
www   SSSiiieeedddlllcccaaaccchhh...      

 

W dniu 10 kwietnia 2014 r.w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo 

Humanistycznego w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego 

Szpitalowi SPZOZ w Siedlcach. Certyfikat został uroczyście przekazany Panu Dyrektorowi 

Mirosławowi Leśkowiczowi przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana  

Cezarego Rzemka. Certyfikat oznacza, że Szpital realizuje świadczenia zdrowotne na wysokim 

poziomie, zgodnie z określonymi wymogami standardów akredytacyjnych.   

W uroczystości, w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Siedleckiego uczestniczyła Hanna Sposób – Przewodnicząca.  

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych został odczytany i przekazany 

Dyrektorowi list okolicznościowy, wyrażający uznanie dla dyrekcji i całej załogi,  w tym dla 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych w tym podmiocie leczniczym. 

 

 

 

666...   IIInnniiicccjjjaaatttyyywwwyyy   zzz   dddzzziiieeedddzzziiinnnyyy   ppprrrooommmooocccjjjiii   zzzdddrrrooowwwiiiaaa   iii   eeeddduuukkkaaacccjjjiii   zzzdddrrrooowwwoootttnnneeejjj   
–––   wwwaaażżżnnnyyy   eeellleeemmmeeennnttt   ppprrraaacccyyy   zzzeeessspppooołłłuuu   ttteeerrraaapppeeeuuutttyyyccczzznnneeegggooo   www   ssszzzpppiiitttaaallluuu...   
IIIIII   kkkooonnnfffeeerrreeennncccjjjaaa   zzz   zzzaaakkkrrreeesssuuu   ppprrrooommmooocccjjjiii   iii   eeeddduuukkkaaacccjjjiii   zzzdddrrrooowwwoootttnnneeejjj...      

 

 

Inicjowanie przedsięwzięć promujących zdrowy styl 

życia, tworzenie warunków ułatwiających zachowania 

prozdrowotne, profilaktyka chorób, realizowanie programów 

zdrowotnych, edukacja zdrowotna to m.in. założenia 

Projektu Szpital Promujący Zdrowie, który realizuje  

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.. 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. należy do Krajowej Sieci Szpitali 

Promujących Zdrowie (Health Promoting Hospitals)  od  13 lipca 2013r. i jest jedną 

z 24 placówek w całej Polsce realizujących ten projekt zainicjowany przez Światową 

Organizację  Zdrowia. 

Placówki należące do Sieci Szpitali Promujących Zdrowie  prowadzą szereg inicjatyw 

nakierowanych na podnoszenie świadomości zdrowotnej i poprawę stanu zdrowia wśród 

pacjentów, personelu medycznego oraz społeczności lokalnej w obszarze promocji zdrowia, 

profilaktyki i edukacji zdrowotnej, co stanowi ważny element polityki zdrowotnej zwłaszcza na 

poziomie lokalnym. 

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest jednym ze stałych elementów 

działalności profesjonalistów medycznych wynikająca z ich funkcji zawodowych 

i kompetencji.  

W terminach promocja zdrowia i edukacja zdrowotna zauważamy różnicę, promować 

zdrowie to znaczy kształtować zachowania szerszego środowiska, natomiast edukowanie jest 

oddziaływaniem na jednostkę. Oba te powszechnie stosowane sformułowania odnoszące się 

do zdrowia mają jeden cel - podnosić świadomość zdrowotną i tym samym wpływać na 

poprawę stanu zdrowia, jego wzmacnianie i potęgowanie zarówno u pojedynczych osób jak  

i społeczeństwa. 
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Na proces działań edukacyjnych składa się wiele szczegółowych zadań i czynności, 

prowadzonych w różnych formach odpowiednio przystosowanych do indywidualnych potrzeb 

i możliwości pacjentów. Celem tych działań przekazanie pacjentowi wiedzy pozwalającej 

zrozumieć celowość proponowanych mu działań, umiejętności niezbędnych do samokontroli, 

jak również systematyczne motywowanie, wspieranie osób zdrowych i chorych do działań 

korzystnych dla zdrowia.  
Transformacja systemu ochrony zdrowia powoduje zmianę pozycji pacjenta, który staje 

się partnerem w działaniach dla lekarza, pielęgniarki i pozostałych członków zespołu 

terapeutycznego.  

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna realizowana w szpitalu będąca integralnym 

elementem opieki nad pacjentem stwarza możliwość zaangażowanie się pacjenta i jego 

rodziny w proces terapeutyczny zwiększając  jego skuteczność.  

Działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane 

w szpitalu kierowane są również do młodzieży w ramach Programu Szkoła Promocji 

Zdrowia. 

Założenia metodyczne programu wpisują się w myśl powiedzenia – „Czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, dlatego treści edukacyjne przekazywane licealistom 

skupiają się wokół zasad, że zdrowie w głównej mierze zależy od nas samych, od naszych 

postaw, wyborów i zachowań sprzyjających zdrowiu lub antyzdrowotnych. 

Przykłady działalności na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zostały 

przedstawione 8 września 2014 r. podczas II konferencji szkoleniowej pod hasłem 

„Człowiek w zdrowiu w chorobie - wyzwania promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej”, zainicjowanej przez Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej działający 

w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Spółka z o. o. we współpracy z Oddziałem 

Ortopedyczno-Urazowym, Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym  

i Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym. 

Wystąpienia prelegentów będących przedstawicielami agendy ministerstwa zdrowia, 

środowiska akademickiego, profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny oraz pracowników 

naszego szpitala były płaszczyzną  do przedstawienia aktualnej wiedzy, wspólnej wymiany 

doświadczeń i doskonalenia działań w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.  

Podczas konferencji zaprezentowano tematy dotyczące aktywności Mazowieckiego 

Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. w obszarze promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej realizowane przez Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej o których mówiła 

pielęgniarka Aneta Urban. Zagadnienie dotyczące motywacji do zachowań prozdrowotnych  

przedstawiła  prof. Ewa Wilczek-Rużyczka - Konsultant krajowy w dziedzinie 

pielęgniarstwa psychiatrycznego. Przedstawicielka Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi  

p. Alicja Petrykowska omówiła temat dotyczący profilaktyki antytytoniowej 

(ze szczególnym uwzględnieniem informacji o e-papierosach), informacje dotyczące zdrowia 

Polek na podstawie „Raportu Polki 2013 – zdrowie i jego zagrożenia” przedstawiła Prezes 

Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Pani Małgorzata Stelmach. Wyzwania dla sytemu 

ochrony zdrowia w dziedzinie opieki nad pacjentem geriatrycznym przedstawiła p. Halina 

Żmuda – Trzebiatowska z Centrum Kształcenie Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych w Warszawie. 

Przedstawiciele oddziałów szpitalnych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk 

dotyczących: postępowania edukacyjnego z pacjentem po udarze mózgu – pielęgniarka 

Anna Kaczorowska, program edukacji chorych na osteoporozę przedstawiła pielęgniarka 

Monika Mrozek. Projekt Szkoła rodzenia zaprezentowała położna Dorota Kaczorowska –

Szostek. 
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W konferencji uczestniczyły 103 osoby, byli to przedstawiciele siedleckich 

i powiatowych placówek ochrony zdrowia, przedstawiciele uczelni i szkoły medycznej, 

instytucji samorządowych, izby pielęgniarskiej. 

Przedstawione podczas konferencji argumenty łączące wiedzę  merytoryczną połączoną 

ze spojrzeniem praktycznym wskazują na priorytety w działaniach związanych z promocją 

zdrowia i edukacją zdrowotną, jakimi są: zaangażowanie pacjenta i personelu medycznego 

w te działania; skuteczna komunikacja, zmotywowanie do przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych i dotyczących stylu życia, wykonywanie badań kontrolnych, poprawa jakości 

życia jednostek i społeczeństwa. 

 

Opracowanie:  

mgr pielęgniarstwa Aneta Urban 

Zespól Promocji i Edukacji Zdrowotnej 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

 

 

  
  prof. Ewa Wilczek-Rużyczka           mgr Halina Żmuda- Trzebiatowska  

 
 

 
Kadra pielęgniarska 
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Pielęgniarka spec. Monika Mrozek  Położna Dorota Kaczorowska-Szostek 

 

   

Od lewej. Pani Beata Szlendak, Pani Halina Żmuda-Trzebiatowska, Pani Hanna Sposób, Pani Anna 

Garucka, Pani Aneta Urban, Pani Dorota Kaczorowska–Szostek, prof. Ewa Wilczek-Rużyczka, 

Pani Małgorzata Stelmach, Pani Alicja Petrykowska, Pani Anna Kaczorowska, Pani Urszula Panek. 
 

 

 

777...   XXX   NNNaaauuukkkooowwwyyy   ZZZjjjaaazzzddd   PPPooołłłooożżżnnnyyyccchhh   RRReeegggiiiooonnnuuu   SSSiiieeedddllleeeccckkkiiieeegggooo...      
 

Hasło przewodnie: 

„Z myślą o zdrowiu, wyzwania położnej wobec współczesnej medycyny i świata” 

   

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego oraz „Centrum 

Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o. o. były w tym roku organizatorami X Naukowego Zjazdu 

Położnych Regionu Siedleckiego. Zjazd odbył się w Przyworach Dużych w Biesiadnym Sioło 

Państwa Rafalskich.  
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Naukowe Zjazdy położnych zostały zainaugurowane 4 kwietnia 2006 roku. W 2006 

roku kolejny raz położne spotkały się 6 października. Na zjazd wybrano Dom Biesiadny  

w Przyworach Dużych.  

Z roku na rok spotkania cieszyły się coraz większym zainteresowaniem położnych  

i pielęgniarskiej kadry kierowniczej.  

W każdym naukowym zjeździe uczestniczyły osoby znane  w środowisku medycznym 

oraz władze samorządowe i dyrektorzy podmiotów leczniczych. Sesjom naukowym 

towarzyszyły prelekcje firm działających na rzecz zdrowia kobiet i dzieci.  

 X Jubileuszowy Zjazd swoją obecnością uświetnili również: prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Zastępca Prezydenta 

Miasta Siedlce Anna Sochacka,  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w latach 2003-2011 Halina Głuchowska, Prezes TWP OR w Siedlcach dr Jerzy Żądełek 

Dyrektor TWP OR w Siedlcach Czesław Jarecki-Sikorski, dr n. med. Jolanta Golach, 

Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, mgr Małgorzata Rutkowska, przedstawiciel Dyrektora 

SPZOZ w Siedlcach. 

List okolicznościowy nadesłała dr med. Grażyna Bączek – konsultant wojewódzki  

w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów znakomitych wykładowców: prof. dr hab. 

n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

prof. dr hab. n. med. Jacka Gronwalda z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie,  dr n. med. Magdaleny Mazurek-Kociubowskiej z Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, lek. Artura Prusaczyka specjalista ginekologii i położnictwa, V-ce Prezes 

Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., dr n. med. Konrad Floraczak  

(UM w Gdańsku), mgr położnictwa Ewy Prokurat – z NZOZ „Centrum” w Siedlcach.  

Obchody X Jubileuszowego Zjazdu Położnych prowadziła Monika Golańska  Naczelna 

Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” , Ewa Prokurat, mgr 

Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Siedleckiego. 

Odbyły się dwie sesje naukowe pn.: „Położnictwo w kontraktach NFZ” oraz 

„Diagnostyka w chorobach onkologicznych”, Inicjatywę organizacji zjazdu wsparły firmy 

medyczne:  Miralex Sp.zo.o., Mead Johnson Polska Sp. z o. o., Medela Polska Sp. z o. o.,  

TU INTER Polska S.A., NESTLE Polska S.A., Bank Komórek Macierzystych, SOLPHARM, 

Hurtownia Artykułów Dziecięcych MADAR w Siedlcach.  

 W spotkaniu uczestniczyły położne z podmiotów leczniczych funkcjonujących  

w obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego  

i Kierownicza Kadra. 

Spotkanie położnych regionu Siedleckiego pozwoliło na wymianę doświadczeń, 
pogłębienie i ujednolicenie posiadanej wiedzy zgodnie z najnowszymi standardami  

w położnictwie i ginekologii, m.in. w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i po porodzie, 

karmienia piersią, opieki nad pacjentkami z rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania na 

nowotwory piersi i jajnika, realizacji programów profilaktycznych na Mazowszu, wykorzystania 

nowych technologii w ocenie cytologicznej, roli kolposkopii we wczesnej diagnostyce i leczeniu 

raka szyjki macicy. 

Integrację uczestników zjazdu zakończyły warsztaty w zakresie pierwszej pomocy 

w stanach zagrożenia życia ciężarnej, noworodka i niemowlęcia prowadzone przez firmę 

MEDIKURS Kamil Kasiak. 
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Pani dr n. med. Grażyna Rogala Pawelczyk, Prezes NRPP z Panią mgr położnictwa Ewą Prokurat, 

położną, która jako pierwsza w OIPiP Regionu Siedleckiego ukończyła studia na kierunku 

położnictwo i otrzymała tytuł magistra położnictwa.   

 

Fotogaleria na stronie www.oipip.siedlce.ikk.pl 

 

 

 

888...   WWWaaarrrssszzztttaaatttyyy   www   rrraaammmaaaccchhh   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   BBBeeezzzpppiiieeeccczzznnnyyy   MMMaaallluuuccchhh...      
 

 

Warsztaty zrealizowane 24 września 2014 r. przy współpracy Firmy NESTLE Polska 

S.A., zajęcia prowadzili przedstawiciele firmy MEDIKURS Kamil Kasiak. 

Położne i pielęgniarki chętnie zgłosiły się do udziału w szkoleniu. W związku z dużym 

zainteresowaniem  zaplanowano jeszcze szkolenie w dwóch dodatkowych terminach. 

 

 

Uczestnicy projektu    

http://www.oipip.siedlce.ikk.pl/
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Wykładowca i uczestnicy projektu.    

 

 
 

Nasze sprawy 
– stanowiska, opinie, komunikaty. 

 

 

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek  

i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1136) 

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), która weszła w życie z dniem 11 września 

2014 r. nadała nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak  

i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawody poza systemem ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Zgodnie z nowymi przepisami art. 15 a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) w ramach 

samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa będą miały prawo samodzielnie: 

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,  

w tym wystawiać na nie recepty, 

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty,  

– jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

Natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia  

i rehabilitacji pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo wystawiać 

recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz środków spożywczych specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs 

specjalistyczny w tym zakresie (art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej) .  

Ponadto, pielęgniarki i położne, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo, będą miały prawo do wystawiania skierowań na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 15a ust.6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach 

pielęgniarki i położonej). 

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o których mowa w art. 15a  

ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach 

kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia 

specjalizacyjnego zdobędą wiedze objętą  takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej). 

Ponadto, pielęgniarki i położne przed wykonaniem czynności zawodowych określonych  

w art. 15a, ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej będą 

musiały dokonać osobistego badania fizykalnego pacjenta. Natomiast pielęgniarki i położne 

będą mogły – bez dokonania osobistego badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do 

kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako 

kontynuacje zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia 

pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim jednak przypadku, recepty 

lub zlecenia mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub 

zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent 

oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą 

być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Samo 

upoważnienie lub oświadczenie będzie odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta albo 

dołączone do dokumentacji. Ponadto informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia będą 

zamieszczane w dokumentacji medycznej pacjenta, a informacja o osobie, której przekazano 

taką receptę  lub zlecenie, będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta albo 

dołączona do tej dokumentacji.  

Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 15a ust. 

8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Minister Zdrowia po 

zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady pielęgniarek  

i położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi w drodze 

rozporządzenia: 

1) wykaz: substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. 

2) wykaz badań diagnostycznych, 

3) sposób i tryb wystawiania recept, 

4) wzór recepty, 

5) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przedawkowania,  

6) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji 

- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności  

i obowiązków, konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept,  

w szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej 

realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. 



 
OIPIP SIEDLCE NR 42-43/VI/2-3/2014 

 

 37 

 

W konsekwencji zmian dokonanych w ustawie  z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej ustawodawca wprowadził nowe regulacje w zakresie kręgu osób 

uprawnionych do wystawiania recept refundowanych. Zgodnie z art. 2 pkt. 14 lit. D i e ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 1222 poz. 696, z późn. zm. (do osób 

uprawnionych zostały włączone pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak  

i pielęgniarki i położne wykonujące zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego,  

z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał umowę upoważniającą do wystawiania 

recept refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 

wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych o pielęgniarki i położne jest wynikiem przyznania 

pielęgniarkom i położnym uprawnień do ordynowania leków i wyrobów medycznych, jak 

wynika to z nowego przepisu art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej.  

Ponadto, włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu 

art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych powoduje 

również, że osoby te będą musiały zastosować się do przepisów dotyczących praktyk 

zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy. 

Należy jednak pamiętać,  ze pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z uprawnień 

dotyczących wystawiania recept na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wydawania zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na badania 

diagnostyczne  nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. ponieważ w okresie od dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki  

i położnej oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 11 września 2014 r. do dnia 1 stycznia 

2016 r. powinny zostać przeprowadzone odpowiednie kursy specjalistyczne, przygotowujące 

pielęgniarki i położne do korzystania z nowych uprawnień. 

 

(-) Z upoważnienia  

MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ STANU  

Aleksander Sopliński 

 

 

 

 

Opinia w sprawie wykonywania zawodu przez 

pielęgniarki/położne w ramach swoich obowiązków, czynności 

nie należących do kompetencji zawodowej pielęgniarki/położnej. 

 

Radca Prawny  

OIPiP Regionu Siedleckiego  

 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej reguluje ustawa  z dnia 15 lipca 2011 r.  

o zawodach pielęgniarki i położnej  (t.j. z 2014 r., poz.  1435) w której zostały określone 

zasadnicze kompetencje  pielęgniarki i położnej, na podstawie, których powinny zostać 

określone obowiązki na stanowisku w podmiocie leczniczym.  
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Wykonywanie zawodu pielęgniarki  zgodnie z  Art. 4 ust. 1 polega na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności  na: 

1) Rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

2) Rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;  

3) Planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

4) Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 

ratunkowych; 

5) Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

6) Orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

7) Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.  

Art.  4 ust. 2  stanowi, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:  

1) Nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych; 

2) Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;  

3) Kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek i położnych; 

4) Zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na 

których wykonuje się czynności zawiązane z przygotowaniem organizowaniem lub 

nadzorowaniem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

5) Zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących; 

6) Zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania 

obejmuje nadzór nad ochrona zdrowia; 

7) Pełnienie służby na stanowiskach w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia  

i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, na których wykonuje się 

czynności związane z ochrona zdrowia; 

8) Pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby 

Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się 

czynności związane z przygotowaniem  organizowaniem i nadzorem  nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób 

pozbawionych wolności,  

9) Zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy 

społecznej; 

10) Zatrudnienie na  stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym  

11) Sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu,  

12) Powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy 

pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji  

w charakterze pracownika albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 

związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie  

z obowiązku świadczenia prac.  

Wykonywanie zawodu położnej zgodnie z  Art.  5 ust. 1 polega na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności  na: 

1) Rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki  nad kobietą w przebiegu ciąży 

fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych  

w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 
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2) Kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 

wysokiego ryzyka,  

3) Prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

4) Przyjmowaniu porodów naturalnych w przypadku konieczności także z nacięciem 

krocza, a w przypadku nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

5) Podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych do czasu przybycia lejkarza, 

w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy; 

6) Sprawowaniu opieki nad matką  i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu 

poporodowego; 

7) Badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich 

niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

8) Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

9) Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,  

10) Profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 

11) Rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających 

skierowania do lekarza; 

12) Sprawowaniu opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą; 

13) Prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:  

– przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony 

macierzyństwa i ojcostwa, 

- przygotowanie do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, 

łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia 

Art. 5 ust. 2  stanowi, że  za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:  

1) Nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego położnych lub pielęgniarek; 

2) Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, 

w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną, 

3) Kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek i położnych; 

4) Zatrudnienie w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na 

których wykonuje się czynności związane z przygotowaniem organizowaniem, lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

5) Zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

6) Zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania 

obejmuje nadzór nad ochrona zdrowia; 

7) Zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pom. Społ. 

z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; 

8) Zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym; 

9) Sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 

10) Powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy 

pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji  

w charakterze pracownika albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 

związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie  

z obowiązku świadczenia pracy. 



OIPIP Siedlce Nr 42-43/VI/2-3/2014  

 

40  

 

Według przepisów ustawy i aktów wykonawczych w podmiocie leczniczym za 

organizację opieki i organizację pracy odpowiedzialna jest kadra kierownicza. Do kadry 

kierowniczej  należy zatem decyzja o wykonywaniu czynności pielęgniarskich przez 

pielęgniarkę/ położną realizującą opiekę nad pacjentem. 

Tradycyjny model pielęgnowania i czynności, które miały miejsce przed wejściem 

ustawy o zawodach nie były szczegółowo uregulowane prawnie, dlatego tez zdarzają się 

sytuacje, kiedy pielęgniarka/położna wykonuje polecenia, które nie są przypisane / związane 

z wykonywaniem świadczeń pielęgniarskich/położniczych min. in. komputerowa obsługa 

programów w części nie należącej do pielęgniarki/położnej tj. wpisywanie zleceń lekarskich do 

systemu komputerowego z kart zleceń, zatwierdzanie leków, badań w systemie 

komputerowym kodem innych osób, ponadto wypisywanie zleceń lekarskich, wypisywanie 

skierowań na badania, wypisywanie druków zwolnień lekarskich. Czynności te nie są 

świadczeniami, czynnościami o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej, nie są w wykazie dokumentacji, które pielęgniarka/położna powinna prowadzić. 

Pielęgniarki/położne w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

prowadzą własną dokumentację medyczną, w której dokumentują wszystkie działania 

w realizowane ramach posiadanych kompetencji i uprawnień, zlecenia pisemne wpisane 

w kartach zleceń lekarskich, zatem przyjmowanie zadań niebędących w kompetencji 

pielęgniarki/położnej i niewynikających z obowiązujących przepisów prawnych  jest sprzeczne 

z zasadami wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. System organizacji pracy powinien 

uwzględniać przepisy prawa właściwe dla poszczególnych zawodów medycznych, bez 

obciążania  pielęgniarek i położnych dodatkowymi obowiązkami.  

 

 
 

 

Komunikat - Dostęp do wirtualnej czytelni. 

 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 217/VI/2014 Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych z dnia17 września 2014 r. w sprawie 

zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług  

i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla 

członków samorządu pielęgniarek i położnych, pielęgniarki  

i położne mogą bezpłatnie korzystać ze zbioru 

wirtualnej czytelni IBUK Libra.  

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje 

w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez 

renomowane polskie oficyny. 

Dostęp  do Serwisu IBUK uzyskać można poprzez złożenie wniosku, według wzoru 

będącego załącznikiem do komunikatu i złożenie go w Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Siedleckiego. Po złożeniu wniosku na adres poczty elektronicznej 

otrzymacie Państwo kod PIN.Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl 

W załączeniu dokumenty, które należy przekazać w celu uzyskania dostępu. 

Jednocześnie  zwracam uwagę na  dokładne wypełnienie danych w arkuszu. 

 

http://www.libra.ibuk.pl/
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Komunikat – dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia 

szkoły medycznej. 

 

 
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie 

przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej 

ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną 

kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną 

kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

przed dniem 1 stycznia 2012 r., mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 

2015 r. złożą stosowny wniosek. 

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż stosownie do brzmienia art. 97 ust. 2 powyższej 

ustawy po dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo 

wykonywania zawodu wygasa, jak również ustaje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie 

prawa wykonywania zawodu. 

Komunikat niniejszy jest także adresowany do osób, które posiadają prawo 

wykonywania zawodu wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy i legitymują się 

dokumentem ”zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu”, którego nie wymieniły po 

wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie 

wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru 

zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, (Dz. U. 

Nr 97, poz. 1137). Wyżej wskazane rozporządzenie zostało bowiem zastąpione nowym 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wzorów dokumentów 

o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222). 

Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosków w sprawie stwierdzenia prawa 

wykonywania zawodu lub posiadają zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 

niespełniające wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 

1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej, powinny zgłosić się do właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 

terenie której zamierzają wykonywać zawód. 

 

 

 

 

Komunikat – dotyczy pielęgniarek i położnych wykonujących 

działalność leczniczą w ramach praktyki 

pielęgniarskiej, położniczej, wpisanej do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Siedleckiego. 

 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego zwraca uwagę na 

konieczność znajomości przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością 

leczniczą. W związku z art. 19 ust. 1. pkt 7 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217), pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach 

http://www.nipip.pl/index.php/kontakty/oipip
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działalności leczniczej jako Indywidualna Praktyka, obowiązana jest zawrzeć umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1. 

W związku z art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tj. Dz. U. z 2013, poz. 217) podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą wpisany do 

rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania. 

Zmiany należy zgłaszać poprzez wypełnienie wniosku o wpis zmian wraz z załącznikami 

(dotyczy polisy ubezpieczeniowej) i przesłanie drogą elektroniczną do organu prowadzącego 

rejestr tj. do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. 

Wniosek dostępny po zalogowaniu się na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl 

Proszę o niezwłoczne uzupełnienie danych lub ich aktualizację, w tym w zakresie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wnioski elektronicznie wypełniać można po 

nadaniu przez organ rejestrowy uprawnień do księgi rejestrowej.  

Jednocześnie zapraszam do kontaktu telefonicznego, osobistego w celu wyjaśnienia 

wątpliwości związanych z działalnością. 

 

Hanna Sposób 

Przewodnicząca 
 

 

 

Komunikat – nie tylko dla położnych. 

 

 

Od II kwartału 2014 r. ukazuje się  magazyn „W Czepku Urodzone” będący projektem 

marki JOHNSON'S® Baby zrealizowany we współpracy z Agencją Wydawniczą Musqo.  

Magazyn dedykowany jest przede wszystkim położnym, ale tematyka magazynu jest na 

tyle ciekawa i uniwersalna, że może zainteresować wszystkich, którzy w swojej codziennej 

pracy opiekują się noworodkiem oraz kobietami w ciąży. 

JOHNSON'S® Baby jest światowym liderem w pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci. Od 

samego początku istnienia  produkty firmy spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, 

łagodności i skuteczności, potwierdzone rzetelnymi badaniami. Inwestycja firmy w wiedzę na 

temat rozwijającej się skóry dziecka służy nie tylko produktom ale podnosi świadomość 

potrzeb i wyzwań dla pielęgnacji od pierwszego dnia życia. Tą wiedzą oraz stuletnim 

doświadczeniem JOHNSON'S® Baby chce dzielić się z  Państwem.  

 Jeśli Państwo zainteresowani jesteście bezpłatną prenumeratą indywidualną  lub też 

prenumeratą zbiorczą na adres oddziału szpitala, Firma prosi o wysłanie e-maila na adres 

prenumerata@wczepkuurodzone.pl  wpisując w temacie „prenumerata” z podaniem w treści 

maila zamawianej ilości egzemplarzy oraz adresu do wysyłki.  

 Pani Agnieszka Machnio Professional Programs Manager Johnson&Johnson Poland  

gorąco zachęca do dzielenia się przemyśleniami na temat zawartości pierwszego numeru, 

propozycjami kolejnych artykułów, ciekawymi historiami z codziennej pracy. Czeka na Wasze 

listy pod adresem e-mail: redakcja@wczepkuurodzone.pl.  

Listy można wysyłać również pocztą tradycyjną na adres: 

Agencja Wydawnicza Nusqo, ul. Tuwima 31, 90-020 Łódź. 

Redakcja życzy przyjemnej i owocnej lektury! 

    

Tekst nadesłany przez Redakcję magazynu „W Czepku  Urodzone”. 
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Warto przeczytać !!!  

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 473).  

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć 

rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 522).  

 

3. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144) 

 

4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1245). 

 

5.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014, poz. 1251) 

 

6. UCHWAŁA Nr 238  RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020  

(Monitor Polski  z 2014 r. poz. 118) 

 

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 968) 

 

8. Oświadczenie Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  

i Solidarności Międzypokoleniowej (2012): Dalsze działania Bruksela, 7 grudnia 2012 r. 

 

9. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). 

 

10. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 

11. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia  

17 września 2014 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej(Dz. U. 2014 poz. 1435) 

 

12. USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1135) 
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13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów 

deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej  (Dz.U. 2014 poz. 779). 

 

14 . USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2014 poz. 1004). 

 

1

3

. 

15. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków 

toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz 

podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć ( Dz. U. 2014 poz. 1573). 

 

 16. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

(Dz. U. 2014 poz. 1162) 

 

 17. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2014 poz. 1138) 
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