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Od redakcji
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Przed Nami kolejne w tym roku wydanie Biuletynu. Mam nadzieję, że każdy
znajdzie w tym numerze coś dla siebie.
Jednocześnie zapraszam do współpracy
Wszystkich członków samorządu. Prześlijcie wasze refleksje związane z wykonywaniem zawodu, zgłaszajcie zagadnienia,
które chcielibyście, aby zostały przedstawione na łamach Biuletynu. Informujcie
o ciekawych wydarzeniach organizowanych w Waszych miejscach pracy. Piszcie
i przesyłajcie nam swoje ciekawe historie,
zdarzenia wesołe i wzruszające. Zapraszam Was do wspólnego redagowania kolejnych numerów Biuletynu.
Wielkimi krokami nadchodzi jesień
i długie wieczory, które można wykorzystać
na utrwalenie chwil z życia, które chcemy
zachować dla potomnych.
Życzę miłej lektury
Dorota Kosiorek
Redaktor Naczelny
Biuletynu OIPiP w Olsztynie
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Z PRAC OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR
z siedzibą w Olsztynie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
wakacje pomału dobiegają końca, a wraz z nimi sezon letnich urlopów, choć wielu z nas tradycyjnie
zaplanowało urlop na wrzesień. Tym
wszystkim życzę pięknej pogody
i dobrego wypoczynku. O tym jak
udało nam się zachęcić koleżanki
i kolegów do wspólnego, czynnego
wypoczynku możecie przeczytać
w artykule „Majowe i czerwcowe
wydarzenia wokół Barczewa“. Okazało się, że wcale nie trzeba daleko
jechać by odkryć urokliwe miejsca,
wspaniałe zabytki i odpocząć aktywnie w miłym gronie. Tegoroczne
lato było gorące, nie tylko z powodu panujących temperatur, ale też
emocji jakie wywołały nowelizacje
przepisów prawa. W biuletynie prezentujemy ustawę z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja dokonana została 29 czerwca 2022 r, min. wprowadziła nowe współczynniki pracy
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dla wszystkich grup zawodowych,
w tym pielęgniarek i położnych. Od
1 lipca 2022 r. w umowie o pracę
pracowników wykonujących zawód
medycznych lub pracowników działalności podstawowej, wskazuje
się do której grupy zawodowej jest
zaliczane dane stanowisko pracy.
Podwyżki dotyczą wszystkich podmiotów leczniczych (niezależnie od
źródeł finansowania). W związku
z licznymi nieprawidłowościami, które zaistniały w trakcie wprowadzania
ustawy w życie, również ze względu
na miejsce wykonywania zawodu
przez pielęgniarki i położne, np. żłobek czy DPS, prezentujemy Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 r.
Od lipca, duże emocje (nie tylko
wśród świeżo upieczonych absolwentów pielęgniarek i położnych)
budzi nowa forma dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu. Mam
nadzieje ze szybko przyzwyczaimy
się do nowego kształtu dokumentu
potwierdzającego nasze prawo do
wykonywania zawodu. Z uwagi na
fakt, iż nowy wzór dokumentu PWZ
jest w opracowaniu, Minister Zdrowia wydał 7 lipca br. Komunikat,
informujący że do chwili wydania
PWZ według nowego wzoru, dokumentem potwierdzającym prawo do
wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej jest stosowna uchwała
ORPiP. Należy podkreślić, że PWZ
wydane przed 12 lipca 2022 r (na
poprzednio obowiązującym wzorze) zachowują ważność i nie wymagają wymiany!
W mijającym okresie wakacyjnym informacje na temat dramatycznej wojny na Ukrainie nie pozwalały
tak do końca na beztroski odpoczynek i może dobrze, bo najgorszą rzeczą byłaby nasza obojętność na to,
ze tuż obok cierpią niewinni ludzie.
Wspieramy wszystkie Koleżanki pielęgniarki i położne z Ukrainy zmu-

szone pozostać i pracować w naszym kraju w pozyskaniu uprawnień
do wykonywania zawodu.
Pragnę się pochwalić, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie realizując wcześniejsze
plany, uchwałą nr 158 z dnia 16 maja
2022r utworzyła Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych i zgodnie z uchwałą nr
161 złożyła wniosek o pozyskanie
środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Szczegółowe informacje zawarte w dalszej części Biuletynu. Serdecznie zapraszam do
skorzystania z naszej oferty kształcenia.! Planujemy rozszerzenie naszej oferty zgodnie z oczekiwaniami
środowiska.
W odpowiedzi na liczne zapytania i wątpliwości dotyczące treści
pieczątek zawodowych zamieszczamy Uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która standaryzuje przedmiotowe treści.
Dbając o promocje zawodu pielęgniarki i położnej jesteśmy systematycznymi gośćmi olsztyńskich
przedszkolaków (bo czym skorupka za młodu….) zapoznając ich
z tajnikami nasze wiedzy zawodowej- relacja Komisji Etyki i Historii
Zawodu z wizyty w przedszkolu.
Mimo że Covid prawie zniknął
z przestrzeni medialnej i nie ma już
dramatycznych opisów sytuacji na
temat chorych na COVID-19, to pandemia nas nie opuściła. Niestety, nie
opuszczają nas też problemy związane z organizacją opieki zdrowotnej
nad pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. Wiele z naszych koleżanek i kolegów w ostatnim
czasie ulega zakażeniu, które na pewien czas eliminuje te osoby z pracy
zawodowej. Trudno przewidzieć, jak
dalej rozwinie się sytuacja z pandemią, musimy być przygotowani na
wszystkie możliwe scenariusze, dlatego też zachęcam do zwiększenia swojej odporności poprzez szczepienia!
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Kalendarium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
za okres od 4 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku
4.05.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Olsztynie. Podjęto 5 Uchwał między innymi w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu położnej, w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 2 uchwały w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego
Rejestru Pielęgniarek, w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

5.02.2022 r.

Światowy Dzień Higieny Rąk. Uroczystość pod honorowym patronatem Artura Chojeckiego
Wojewody Warmińsko– Mazurskiego, odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Olsztynie. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

6.05.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony
Kacprzak w ceremonii Białego Fartucha 2022 Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

6-8.05.2022

Wyprawa rowerowa „TUMIANY I OKLICE“ zorganizowana przez Komisję Kultury Sportu i Rekreacji działającej przy ORPiP oraz Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Udział Przewodniczącej ORPiP w Olsztynie.

7.05.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek
w uroczystej Gali wręczenia wybitnym olsztyńskim lekarzom miasta Olsztyna okolicznościowych medali i certyfikatów nadających tytuł Ikona Olsztyńskiej Medycyny.

11.05.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Olsztynie. Podjęto 18 Uchwał między innymi 14 uchwał
w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza, 1 uchwałę w sprawie
wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 1 uchwałę w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce
członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

9.05.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w Konwencie Przewodniczących ORPIP temat wiodący: wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla
obszaru zdrowia Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

16.05.2022

Obiegowe posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ORPiP. Podjęto Uchwałę
w sprawie utworzenia w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
z siedzibą w Olsztynie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

16.05.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

18.05.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 13 Uchwał między innymi 8 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 1 uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza, 2 uchwały w sprawie wykreślenia pielęgniarki
z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, 1 uchwałę w sprawie
wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 1 uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów Konferencji współorganizowanej
przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie i Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
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18.05.2022

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano 58
refundacji na kwotę 63063,46 zł, 26 pożyczek zwrotnych na kwotę 52000,00 zł oraz 19 pożyczek bezzwrotnych na kwotę 20000,00 zł.

25.05.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w spotkaniu w NRPiP w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych”.

25.05.2022

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii
i Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki i Kardiologii w Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

1.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony
Kacprzak w Święcie Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych.

4.06.2022

Szkolenie w OIPiP w Olsztynie nt. „Nowe podejście do leczenia ran”, w którym uczestniczyło
51 pielęgniarek i położnych.

9.06.2022

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ORPiP. Podjęto 4 Uchwały w sprawie
przyznania ryczałtów Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Klubu Seniora, Przewodniczącym Komisji Problemowych oraz Członkom Prezydium, w sprawie zmiany Uchwały nr 4/VII/2015 Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada
2015 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz ich Przewodniczących, Klubu Seniora
i Zespołu Redakcyjnego Biuletynu ORPiP, w sprawie przystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie do działań mających na celu
przygotowanie wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania decyzji finansowych związanych z przystąpieniem Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie do programu „7.1
Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, Wiedza Edukacja Rozwój”.

9.06.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 11 Uchwał między innymi 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, uchwałę w sprawie wykreślenia pielęgniarki
z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, uchwałę w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 2 uchwały w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 2
uchwały w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej pielęgniarce członkowi innej Izby.

10.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Komisji Konkursowej na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

11.06.2022

Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPIP w trakcie spotkania m.in. „Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej” szkolenie przeprowadził mecenas Paweł Strzelec oraz informacje z bieżącej działalności ORPiP w Olsztynie przedstawiała Wiceprzewodnicząca Iwona Kacprzak.

13.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP - Marii Danielewicz w posiedzeniu Rady Społecznej Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku.

14.06.2022

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Udział Przewodniczącej Marii Danielewicz. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

20.06.2022

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
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20-21.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Wyzwania zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych, Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

22.06.2022

Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP. Przyznano
102 refundacje na kwotę 71410,20 zł, 34 pożyczki zwrotne na kwotę 68 000 zł oraz 26 pożyczek bezzwrotnych na kwotę 17500 zł.

22-24.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Członka NRPiP – Iwony Kacprzak
w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

23.06.2022

Udział Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek w Posiedzeniu Rady Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

23.06.2022

Posiedzenie Komisji Nauki, Rozwoju i Kształcenia Zawodowego ORPiP.

25.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczącej Iwony Kacprzak w spotkaniu szkoleniowym Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

25.05.2022

Spływ kajakowy rzeką Pisą pod hasłem „Sobótki po klezmersku“ zorganizowany przez Komisję Kultury Sportu i Rekreacji.

27.06.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz i Wiceprzewodniczącej ORPiP – Iwony
Kacprzak w Absolutorium Studentów Kierunku Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

29.06.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 12 uchwał między innymi 4 uchwały w sprawie stwierdzenia
i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarza, uchwałę w sprawie dofinansowania uczestnikom koszty udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Pediatrycznej „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”,
2 uchwały w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, uchwałę w sprawie
wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, 2 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

30.06.2022

Spotkanie Zespołu redakcyjnego Biuletynu ORPiP w Olsztynie.

6.07.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 5 uchwał między innymi w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia
specjalizacyjnego pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych organizowanego
przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu, 4 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek oraz uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki
pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

8.07.2022

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

9.07.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz oraz Wiceprzewodniczacej ORPiP w Olsztynie
Iwony Kacprzak w Uroczystym Rozdaniu Dyplomów Absolwentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

11.07.2022

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak oraz Sekretarza ORPiP Doroty Kosiorek
w uroczystościach wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych członkom Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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13.07.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP.

14.07.2022

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak w Konwencie Przewodniczących ORPiP:
wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

20.07.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 16 uchwał między innymi 14 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę w sprawie wykreślenia
pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek oraz uchwałę w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki położnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

21.07.2022

Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Iwony Kacprzak w Konwencie Przewodniczących ORPiP

22-23.07.2022

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji działająca przy ORPiP w Olsztynie zachęciła koleżanki pielęgniarki
i położne do udziału w koncertach organizowanych w ramach Dni Olsztyna pod hasłem „ULOTNE“.

29.07.2022

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów: Psychiatrycznego da dzieci i młodzieży, Izby Przyjęć, III Ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

3.08.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 44 uchwały między innymi 10 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej, 30 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 4 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarza,

5.08.2022

Posiedzenie Komisji Konkursowej ORPiP.

10.08.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 29 uchwał między innymi 4 uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej, 13 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 4 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania prawa
wykonywania zawodu pielęgniarza, uchwałę w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek, uchwałę w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Położnych, 2
uchwały w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych, 3 uchwały w sprawie stwierdzenia i wydania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uchwałę
w sprawie zmiany danych wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Żywienie dojelitowe i pozajelitowe organizowanego przez Fundację Pretium z siedzibą we Wrocławiu (II zmiana - rozszerzenie).

17.08.2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 11 uchwał między innymi uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej, 10 uchwał w sprawie stwierdzenia i wydania
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

18.08.2022

Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w spotkaniu z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Instruktorem Sanitarnym w sprawie organizacji szczepień dzieci.

26.08.2022

Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej ORPiP.

30.08.2022

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu.

31.08.2022

XXXIX Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udział Marii Danielewicz oraz Iwony
Kacprzak w porządku obrad min. Nieprawidłowości stosowania ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych. Informacja w sprawie zakończenia postępowania prokuratorskiego
w odniesieniu do zwolnionych pielęgniarek z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św.
Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. oraz informacja w sprawie stanowiska nr 46 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2022 r. – w sprawie podwyższenia stawki za osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz stanowisko nr
47 w sprawie projektu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej.
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UCHWAŁA NR 158 / VII / 2022
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie: utworzenia w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
na podstawie: art. 4 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt 6, 16 ustawy z dnia 1 lipca 2011r o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 628), oraz art. 61 w związku z art. 75 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021, poz. 479) uchwala się, co następuje:
§1
1.

W celu poprawy dostępności do realizacji obowiązku aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych – ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie postanawia utworzyć Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwany dalej
„Ośrodek Kształcenia”.

2.

Siedzibą Ośrodka Kształcenia będzie biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 14K.
§2

Prowadzona działalność Ośrodka Kształcenia będzie realizowana zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
§3
Koszty związane z działalnością Ośrodka Kształcenia będą wydatkowane z budżetu OIPiP w Olsztynie - pkt 10 Fundusz Szkoleniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 157/VV/2022 Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 19 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ORPiP
Dorota Kosiorek				

		
		

Przewodnicząca ORPiP
Maria Danielewicz
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UCHWAŁA NR 161/VII/ 2022
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie:

przystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie do działań mających na celu przygotowanie wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie: art. 31 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011r o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. z 2021 r. poz.628) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie przystąpi do
projektu 7.1
- 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, Wiedza Edukacja Rozwój - projekt
NRPiP pn. Wsparcie Kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		

Sekretarz ORPiP						

		

Dorota Kosiorek					
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Przewodnicząca ORPiP
Maria Danielewicz
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OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
OIPiP w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22
zaprasza na bezpłatne kursy.
Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA”
Termin (edycja I): 17.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Termin (edycja II): 19.10.2022 r. – 19.12.2022 r.
Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE”
Termin: 17.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Kurs specjalistyczny „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU
ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH”
Termin (edycja I): 18.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Termin (edycja II): 19.10.2022 r. – 19.12.2022 r.
Kurs specjalistyczny „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE”
Termin: 01.10.2022 r. – 30.11.2022 r.
Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA ODDECHOWO – KRĄŻENIOWA NOWORODKA”
Termin: 19.11.2022 r. – 30.12.2022 r.
Zapraszamy do uczestnictwa pielęgniarki i położne z terenu działalności
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
W ramach projektu każda pielęgniarka i położna może skorzystać
z jednego bezpłatnego kursu specjalistycznego.
ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)
Kontakt: Natalia Witanowska tel. 784 006 820
mail: smk@oipip.olsztyn.pl
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Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Olsztynie
W dniu 9 czerwca 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie odbyło
się posiedzenie członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W posiedzeniu oprócz członków
Rady oraz Przewodniczących Komisji Problemowych uczestniczyli również zaproszeni goście pielęgniarki
i położne, które przyjęły z rąk Przewodniczącej ORPiP Pani Marii Danielewicz gratulacje i podziękowania.
Pani Maria Łapko, została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz odebrała gratulacje z okazji 50-lecia pracy zawodowej.
Pani Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, która odebrała gratulacje z okazji zwycięstwa w 8 edycji konkursu „Położna na medal”.
Pani Urszula Piskorska, odebrała gratulacje z okazji zajęcia drugiego miejsca w 8 edycji konkursu
„Położna na medal”. Udział w konkursie uświadomił, jak ważny jest cel podnoszenia w społeczeństwie
świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej. Wyróżnienie to pokazuje,
że położna to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne
i związana z nimi odpowiedzialność a jednocześnie promocja zawodu położnej. Jesteśmy dumni, że
tak wybitne położne pochodzą z Warmii i Mazur.
Pani dr n. o zdr. Małgorzata Roman odebrała gratulacje z okazji obrony pracy doktorskiej i uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Rozprawa doktorska pt. „Jakość życia pacjentów po zabiegach ortognatycznych” jest doskonałym materiałem
do stosowania w opiece nad pacjentem.
Pani dr n. o zdr. Katarzyna Młynarska odebrała gratulacje z okazji obrony pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
Rozprawa doktorska pt. „Poszukiwanie czynników wpływających na wykorzystanie przez pielęgniarki
EBN (Evidence-Based Nursing) w praktyce zawodowej” jest przydatnym źródłem wiedzy do stosowania w opiece nad pacjentem.
Pani dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz odebrała gratulacje z okazji obrony pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
Rozprawa doktorska pt. „Analiza zakażeń boreliozą wśród dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2013-2018” jest doskonałym materiałem do
stosowania w opiece nad pacjentem.
Pani dr n. o zdr. Dorota Kosiorek odebrała gratulacje z okazji obrony pracy doktorskiej i uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Rozprawa doktorska pt. „Analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży jako przyczyna hospitalizacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 20162018” jest doskonałym materiałem do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.
Pani Aleksandra Ros odebrała gratulacje z okazji zwycięstwa w II edycji konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Wygrana w konkursie uświadamia, jak ważny jest cel podnoszenia w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej, jest
też promocją zawodu położnej i zwiększa prestiż tego zawodu.
Pani Agnieszka Napieralska odebrała gratulacje z okazji zwycięstwa w czwartej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii Queen Silvia Nursing Award. Pani Agnieszka otrzymała nagrodę za zwycięski pomysł „Video instruktaż”, który ma na celu opracowanie przez pielęgniarki
biblioteki filmów edukacyjnych, dedykowanych rodzinom, które opiekują się pacjentem w warunkach
domowych, jest doskonałym materiałem do samodzielnego zajmowaniem się chorym przez bliskich.
Pani dr n. o zdr. Lucynie Kiełbasie gratulujemy obrony pracy doktorskiej nt. „Ocena jakości monitorowania bólu pooperacyjnego w pielęgniarstwie chirurgicznym (na przykładzie oddziałów zabiegowych)”. Z powodu nieobecności Pani Lucyny na uroczystości gratulacje zostały przekazane w późniejszym terminie.
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Podziękowania
dla Pani Ewy Kamienieckiej - Redaktora Naczelnego Biuletynu
W imieniu członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezydium oraz Pracowników Biura
chciałabym serdecznie podziękować Pani Ewie Kamienieckiej za zaangażowanie i czas poświęcony przy
tworzeniu i redagowaniu „Biuletynu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie”.
Pragnę zaznaczyć, że Pani Ewa przez wiele lat była członkiem Zespołu Redakcyjnego Biuletynu a następnie
Redaktorem Naczelnym. Dziękujmy Pani trud włożony w tworzenie kolejnych numerów Biuletynu, za
poświęcenie, cenne wskazówki, optymizm i uśmiech przez co współpraca z Panią była dla nas wszystkich
przyjemnością. Z pewnością będzie nam tego brakować.
Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu prywatnym.
Przed Panią piękny czas – wierzymy, że dobrze go Pani wykorzysta.
Maria Danielewicz
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
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Z PRAC NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Ministerstwo Zdrowia podało szczegółowy wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla
pielęgniarek i położnych, mogących uzyskać dofinansowanie w 2022 roku. Minimum 2525
pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowanych.
W województwie Warmińsko-mazurskim dofinansowane zostanie 100 miejsc specjalizacyjnych w następujących dziedzinach:
• Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
• Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
• Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
• Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA

USTAWA O NAJNIŻSZYM WYNAGRODZENIU
W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na nowo określiła grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im nowe współczynniki pracy. W związku z licznymi informacjami wpływającymi do NRPiP o nieprawidłowościach
w zakresie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w podmiotach leczniczych związanych z wejściem życie ustawy z dnia 26 maja 2022
r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, NRPiP podjęła
Stanowisko nr 62, w którym zawarte są zalecenia i wytyczne w zakresie prawidłowego stosowania
przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uchwałę oraz Stanowisko prezentujemy poniżej.
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 czerwca 2022r.
Poz. 1352

USTAWA
z dnia 26 maja 2022r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021r. poz. 1801)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) stażysta–lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, o którym mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021r. poz. 790, z późn.
zm.2));
6)

rezydent–lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na zasadach
określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”;

2) w art. 3:
a) w ust. 1we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Do dnia 1 lipca 2021r.” zastępuje się wyrazami
„Do dnia 1 lipca 2022r.”,
b)

po ust.1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w ust. 1.
1b. Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów, o których mowa w ust. 1a, określa
minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie art. 15 i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie
wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniższego wynagrodzenia
zasadniczego ustalonego w sposób określony wu st. 1.”,

c)

uchyla się ust. 3,

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę z dnia 27 sierpnia

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 830, 974

i 1352.
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d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Od dnia 2 lipca 2022r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone
w sposób określony w ust.1 nadzień 1 lipca 2022r.”;

3) w art. 3a po ust.1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w ust. 1.
1b. Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów, o których mowa w ust.1a, określa minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie art.15 i ust. 4 oraz art.16j ust. 5 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie
wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniższego wynagrodzenia
zasadniczego ustalonego w sposób określony w ust.1.”;
4) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Kontrolę wykonywania przepisów art. 3, art. 3a i art. 5 przeprowadza:”;
5) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. W porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, nie wykonującej
zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to:
1) odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy
jej wykonywaniu;
2) uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy;
3) uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.”;
6) po art. 5 dodaje się art. 5a–5c w brzmieniu:
„Art. 5a. Od dnia 1 lipca 2022r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny
lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny,
wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.
Art. 5b. W podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 83 tej ustawy, oraz w art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 oraz z 2022r. poz. 655), przepisy art. 5 i art. 5a stosuje się wyłącznie do pracowników zatrudnionych w komórkach wewnętrznych, które w ramach struktury organizacyjnej tych podmiotów udzielają świadczeń zdrowotnych, oraz pracowników wykonujących
zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
Art. 5c. W przypadku osoby nie wykonującej zawodu medycznego zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 5b, adekwatny średni wzrost wynagrodzenia w ustalonym okresie realizuje się na zasadach określonych dla pracowników resortu obrony
narodowej w ramach środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń tych pracowników w danym roku budżetowym, od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego.”;
18
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7) uchyla się art. 6;
8) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021r. poz.
790, z późn. zm.3)) w art.16j ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zasadniczego
wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, kierując się
koniecznością zapewnienia dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów oraz biorąc
pod uwagę wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy
z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 31hdodajesięart.31hawbrzmieniu:
„Art. 31ha. 1. Prezes Agencji po otrzymaniu zlecenia ministra właściwego do spraw zdrowia,
o którym mowa w art. 31n pkt 2c, dokonuje analizy dotyczącej zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania
tych świadczeń oraz przygotowuje raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej i wydaje rekomendację.
2.

Raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
zawiera:

1) analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców;
2) sposób uwzględnienia w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zmiany kosztów
udzielania tych świadczeń, w szczególności związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021r. poz.1801 oraz z 2022r. poz. 1352);
3) analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów obowiązanych
do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
3.

Prezes Agencji, w terminie 21dni od dnia otrzymania zlecenia, o którym mowa w art. 31n
pkt 2c, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendację wraz z raportem
w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

4.

Minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rekomendacją Prezesa
Agencji zatwierdza tę rekomendację oraz przekazuje ją Prezesowi Agencji w celu opublikowania, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji lub wnosi do niej
uwagi.”;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 830 i 974.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232,

2270, 2427 i 2469 oraz z 2022r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079 i 1265.
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2) w art. 31lc:
a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) stanowisko pracy osoby zatrudnionej u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 4, na
podstawie umowy o pracę lub świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub
w ramach podwykonawstwa, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział
w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze
zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 4, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez
świadczeniodawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji
świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust.4a–4d w brzmieniu:
„4a.Świadczeniodawca,który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
udostępnia Agencji nie odpłatnie, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym
niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie danych, dane dotyczące wszystkich
osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub w ramach podwykonawstwa, obejmujące informacje o wymiarze zatrudnienia i wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia, oraz kosztów
zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę, a także dane dotyczące udzielania oraz
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, obejmują:
1)

stanowisko pracy;

2)

zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę,
w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3)

dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

4c. Wytyczne dotyczące sposobu przekazywania danych, o których mowa w ust. 4a,
określa Prezes Agencji i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.
4d. Dane, o których mowa w ust. 4a, są wykorzystywane przez Agencję w celu realizacji
zadań określonych w art. 31n pkt 1a i 2c.”;
3) w art. 31n po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
„2c)

20

przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania tych świadczeń,
w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;”.
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Art. 4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3u st.1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocą
od dnia 1 lipca 2022r.
2.

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia ws prawie podwyższenia wynagrodzenia, z mocą
od dnia 1 lipca 2022r.:

1) kierownik podmiotu leczniczego;
2) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz. 633, 655, 974 i 1079).
3.

Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów o kreślonych w tym przepisie, w terminie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie 21 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy wyda rekomendację, o której mowa w art. 31n pkt 2c ustawy zmienianej w art.
3, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w prowadzanym niniejszą ustawą.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
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Załącznik do ustawy z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
„Załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik
pracy

1

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją

1,45

2

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem
zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,19

4

Stażysta

0,95

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją,
albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją

6

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym
wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny,
technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem
albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,29

1,02

0,94

7

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny

0,86

8

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny
z wymaganym wykształceniem wyższym

1

9

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny
z wymaganym wykształceniem średnim

0,78

10

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny
z wymaganym wykształceniem poniżej średniego

0,65
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Stanowisko nr 62
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach po l lipca 2022 roku.
Mając na uwadze wpływające do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (“NRPiP”) informacje o nieprawidłowościach w zakresie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych związanych z wejściem życie ustawy z dnia
26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, NRPiP
przedstawia poniższe zalecenia i wytyczne w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ustawy
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych:
1. Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych stosuje się do wszystkich
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach stosunku pracy.
2. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki lub położnej zatrudnionej w podmiocie leczniczym od dnia 1 lipca 2022 r. stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego tj. kwoty 5662,53 złotych, przy czym współczynniki pracy winny zostać ustalone w następujący sposób:
a) pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister
położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 1,29 (grupa 2);
b) pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją,
albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją -współczynnik 1,02 (grupa
5);
c) pielęgniarka, położna z wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat)
oraz pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94 (grupa 6).
3. Pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy.
Nr 3, 4 • VII - XII 2022r.

23

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

4. Zasady ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone w ustawie z dnia 8 czerwca
2017 r., w tym obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wynikające z ustawy, stosuje się do
wszystkich podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy o działalności leczniczej
niezależnie od ich formy organizacyjno prawnej, rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, czy
źródeł finansowania. Tym samym, do stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zobowiązane
są również podmioty lecznicze udzielające wyłącznie świadczeń komercyjnych, nie posiadające
zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również podmioty lecznicze nie wykonujące działalności w rodzaju świadczenia szpitalne.
5. Uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., przysługują wszystkim
pielęgniarkom i położnym pozostającym w stosunku pracy w podmiocie leczniczym, w tym również
osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim (ojcowskim).
6. NRPIP rekomenduje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do postanowień
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgłaszane były do właściwej ze
względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku podmiotów
leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej -do właściwego podmiotu tworzącego.

Uzasadnienie
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z niepokojem obserwuje przypadki nieprawidłowości w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o różnym poziomie
wykształcenia i kwalifikacji, zatrudnionych w podmiotach leczniczych w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych
ustaw.
NRPiP krytycznie ocenia praktyki osób zarządzających podmiotami leczniczymi polegające na nieprawidłowym zaliczaniu pielęgniarek i położnych do grup zawodowych wskazanych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, skutkującą stosowaniem niższych współczynników pracy, a w konsekwencji niższego, niż należne, wynagrodzenia zasadniczego.
Nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, że pielęgniarkom i położnym, które posiadają dodatkowe kwalifikacje, jak specjalizacje, tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa należy przyznać współczynnik pracy 1,02 lub 1,29. I nie można dokonać wypowiedzenia zmieniającego po to, aby zastosować współczynnik pracy 0,94 w miejsce 1,02 i 1,29 uznając, że pracodawcy nie są potrzebne większe
kwalifikacje. Byłoby to wbrew założeniom ustawodawcy oraz zasadom logicznego myślenia. Trudno
bowiem oczekiwać od jakiegokolwiek specjalisty w jakiejkolwiek dziedzinie, że nie będzie korzystał
z wiedzy którą posiadł zdobywając dodatkowe wykształcenie, a ograniczy się do wykorzystania przy
wykonywaniu pracy tylko tej części wiedzy i kompetencji, która wystarcza na objęcie go najniższym
współczynnikiem pracy.
Należy przypomnieć, że wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym podmioty lecznicze, zobowiązane są do udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wskazaniom aktualnej
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wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta). Z kolei pielęgniarki i położne zobowiązane są wykonywać zawód z należytą starannością,
dbałością o bezpieczeństwo pacjenta, oraz ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej ciąży na pielęgniarkach i położnych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Powyższe normy mają charakter bezwzględnie obowiązujący i kierownicy podmiotów leczniczych
zobowiązani są do ich bezwarunkowego przestrzegania.
Podkreślenia wymaga, że z obowiązkiem wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej ściśle skorelowany jest, nałożony przez ustawodawcę w art. 61 ust. 1 ustawy o zawodach, obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
W kontekście powyższych regulacji nie należy zapominać, że podmioty lecznicze obowiązane są do zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska (art.
50 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). Sam zatem fakt zatrudnienia pielęgniarki lub położnej posiadającej określone kwalifikacje zawodowe (np. specjalizacja) na określonym stanowisku jest tożsamy
z koniecznością uznania, że kwalifikacje te są odpowiednie (wymagane) do pracy na tym stanowisku.
Odnosząc powyższe do treści załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wskazać należy, że,
zgodnie z wolą ustawodawcy, współczynnik pracy jest przypisany danemu wykształceniu, które zostało nabyte przez pielęgniarkę lub położną. Dlatego też w treści załącznika do Ustawy ustawodawca
posługuje się sformułowaniami:
•
•
•

„pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty”,
„pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa“,
„położna z tytułem magister położnictwa”.

Ustawa wprost zatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych - ustawodawca wyraźnie więc powiązał
w tej Ustawie wysokość współczynnika oraz kwalifikacji posiadanych przez pielęgniarkę lub położną.
Z uzasadnienia do projektu Ustawy wynika wprost, że celem jej wejścia w życie było zapewnienie
pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym samym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego.
Ustawa ma na celu premiowanie i promowanie poprzez wyższe współczynniki pracy kadrę medyczną
o wyższych kwalifikacjach. Dzięki czemu wzrasta poziom bezpieczeństwa zdrowotnego a pacjentom
zapewniony jest dostęp do profesjonalnej kadry medycznej.
Co istotne, powyższe leży też w interesie samych pracodawców - podmiotów leczniczych, które to
odpowiadają za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zatem, jeżeli podmiot leczniczy będzie kreował sytuacje, w których pacjentami będą zajmować się
pielęgniarki i położne, którym nie uznaje się nabytych, wyższych kwalifikacji twierdząc autorytarnie, że
nie są one wymagane, to nie tylko cel Ustawy nie będzie realizowany, ale przede wszystkim podmiot
leczniczy naraża się na większe ryzyko wystąpienia błędów medycznych i odpowiedzialności odszkodowawczej. Winnymi i odpowiedzialnymi za taką sytuację będą bezpośrednio kierownicy podmiotów
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leczniczych, którzy doprowadzą do degradacji kadry medycznej poprzez nieuznawanie kwalifikacji
i nienależyte wynagradzanie profesjonalnej kadry medycznej.
Jeśli pracownik nie otrzyma wynagrodzenia odpowiadającego posiadanemu wykształceniu, kompetencjom, nabytym kwalifikacjo m, to nie ma obowiązku korzystania z posiadanej wiedzy, skoro nie jest
ona wymagana przez podmiot leczniczy na danym stanowisku. Wtedy, podmiot leczniczy z przyczyn
przez siebie zawinionych - nie stosowanie w sposób należyty zapisów Ustawy - doprowadzi do ziszczenia się swojej odpowiedzialności za zwiększone ryzyko wystąpienia błędów medycznych.
Podkreślenia nadto wymaga, że, stosownie do art. 13 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Należy uwzględnić jaki- w najnowszym orzecznictwie sądów - jest
wzorzec godziwego wynagrodzenia za pracę. Otóż wyjaśnił to chociażby Sąd Apelacyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt III AUa 1286/19) wskazując: Wzorzec godziwego wynagrodzenia, który czyni zadość ekwiwalentności zarobków do rodzaju i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych przez pracownika doświadczenia i kwalifikacji zawodowych będzie uwzględniał,
między innymi, takie czynniki, jak: siatka wynagrodzeń obowiązująca w zakładzie pracy; średni poziom
wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter świadczonej pracy w danej branży; wykształcenie;
zakres obowiązków; odpowiedzialność materialna oraz dyspozycyjność.
Wysokość wynagrodzenia jest zatem wypadkową m.in. wykształcenia, którego nie da się obniżyć poprzez twierdzenie, iż nie jest ono wymagane.
Wypowiedzenia zmieniające dokonywane przez kierowników podmiotów leczniczych pielęgniarkom
i położnym, którym oferuje się niższy współczynnik pracy (0,94) pomimo posiadania wykształcenia
właściwego dla współczynników 1,02 lub 1,29 są nieważne jako mające na celu obejście ustawy (art.
18 k.p. i art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).
Przepisy Ustawy bowiem nie wyłączają stosowania przepisów ogólnych ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy, a zatem i stosowania Kodeksu cywilnego poprzez bezpośrednie odwołanie wart. 300
Kodeksu pracy do Kodeksu cywilnego.
Powyższe skutkuje tym, że nie tylko pielęgniarka i położna, która otrzyma wypowiedzenie zmieniające
warunki pracy/płacy ma prawo:
•
•
•
•

Odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy;
Przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagrodzenie;
Dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, gdy nie przyjmie nowych warunków;
Dochodzić odprawy w związku z tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy;

ale także ma prawo żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za nieważne na podstawie art. 58
§ 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo
mająca na celu obejście ustawy jest bowiem nieważna. Nieważna jest też czynność prawna sprzeczna
z zasadami współżycia społecznego.
Niewątpliwie Ustawa nie przyznaje podmiotom leczniczym uprawnienia do finansowego i zawodowego degradowania pielęgniarek i położnych w myśl jednostronnego decydowania, jakie kwalifikacje są wymagane
na danym stanowisku. A jeśli tak, to skoro do wejścia w życie Ustawy pielęgniarka i położna otrzymywała
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wynagrodzenie odpowiadające jej wykształceniu, to po wejściu w życie Ustawy nie ma żadnego powodu,
aby stan powyższy uległ zmianie. Gdy tak się jednak stanie, jest to działanie mające na celu obejście Ustawy.
Przy podejmowaniu decyzji o przypisaniu pracowników do określonych grup wskazanych w załączniku
do Ustawy pracodawcy winni kierować się postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), dotyczące zasad ustalania wynagrodzenia za pracę,
w tym w szczególności pamiętać, iż wynagrodzenie przysługujące konkretnemu pracownikowi może
być wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze i powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość
i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 Kodeksu pracy).
Pracodawcy są zobowiązani do unikania praktyk dyskryminacyjnych. Przypomnieć należy, że zgodnie
z art. 183c Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową
pracę lub za pracę o jednakowej wartości, przy czym pracami o jednakowej wartości są prace, których
wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym,
a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego „prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także
ich ilości i jakości.” (wyrok SN z 29.08.2017 r., I PK 269/16) Są to „prace, których wykonywanie wymaga
od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.” (wyrok SN z 3.06.2014 r. III PK 126/13)
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d Kodeksu
pracy).
Mając powyższe na uwadze, NRPiP wyraża przekonanie i oczekuje od kierowników podmiotów leczniczych prawidłowego, zgodnego z literą prawa oraz intencją ustawodawcy, stosowania zasad ustalania najniższego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
a także zaniechania niezgodnych z prawem, godzących w prawa pracownicze personelu medycznego,
a także narażających bezpieczeństwo prawne samych podmiotów leczniczych, praktyk polegających
na nieuznawaniu posiadanych przez pielęgniarki położne kwalifikacji oraz niepodejmowaniu działań
dyskryminacyjnych.

Sekretarz NRPiP

Prezes NRPiP

Joanna Walewander

Zofia Małas
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21 marca 2022 r.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek iPołożnych

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do NIPiP w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych informujemy, że od l stycznia 2022 r. ponownie obowiązują normy zatrudnienia personelu
pielęgniarskiego i położniczego (również lekarskiego), określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.).

Przypomnienia wymaga fakt, iż na postawie § 10a. ww. rozporządzenia, świadczeniedawca udzielający
świadczeń w trybie hospitalizacji w okresie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
był zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej
warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.

Wiceprezes NRPiP

Mariola Łodzińska
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Nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów zmienia dotychczas obowiązujące wzory prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Obecnie wzory te są określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Wzory tych dokumentów nie spełniają
wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1660, ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
Celem wprowadzenia w życie nowych przepisów jest umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się
koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.
Nowe przepisy określają wzory następujących dokumentów:
•
•
•
•

„Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”
„Prawo wykonywania zawodu położnej”
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”

Ponadto nowe wzory zostają dostosowane do wymagań określonych w
•
•

ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.)
• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U.
poz. 1281).
Co z dotychczasowymi wzorami
Zgodnie z § 4 ww. Projektu Rozporządzenia dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,
„Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
•

Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego.

•

Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano
dyplomy po 11 lipca 2022 r.

•

Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca, zachowują
swoją ważność i nie wymagają wymiany.

•

Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez ORPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu.

•

Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

30

Nr 3, 4 • VII - XII 2022r.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE

Naczelna
Rada Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 560/VIIP/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia l lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021,
poz. 628.) w związku z art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
2022, poz. 551 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562) w związku z § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. 2020, poz. 666 ze zm.) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa („mgr piel.”) lub magister położnictwa („mgr poł.”),
b) licencjat pielęgniarstwa („lic. piel.”) lub licencjat położnictwa („lic. poł.”),
c) pielęgniarka dyplomowana („piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”),
d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia,
4) numer prawa wykonywania zawodu.
§ 2. Uchyla się Uchwałę nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września
2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		

Sekretarz NRPiP							
Joanna Walewander							

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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Naczelna
Rada Pielęgniarek i Położnych

Uchwala Nr 556/VII/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie promocji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 7.1
Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U, 2021 r. póz. 628) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązuje okręgowe rady pielęgniarek i położnych
do rozpowszechnienia wśród członków samorządu, na obszarze działalności właściwej okręgowej izby
pielęgniarek i położnych, informacji o realizacji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych
systemu ochrony zdrowia”, w tym o calach projektu i zasadach uczestnictwa w projekcie, celem umożliwienia jak największej liczbie pielęgniarek i położnych skorzystania z form kształcenia podyplomowego realizowanych w ramach projektu. Rozpowszechnienie informacji o projekcie może nastąpić
w sposób oraz w formie przyjętej przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych dla komunikacji
z członkami samorządu, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na stronie
internetowej właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wiceprezes NRPiP

Prezes NRPiP

Joanna Walewander

Sebastian Irzykowski
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SYLWETKI KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
Monika Tatko

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Powołany decyzją Wojewody dnia 1 września 2022 roku.
Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dyplom licencjata pielęgniarstwa czerwiec 2012r,
dyplom magistra pielęgniarstwa marzec 2015r. Pielęgniarka Specjalistka
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki od
kwietnia 2017 roku.
Pielęgniarka anestezjologiczna z 10-letnim doświadczeniem w opiece
medycznej. Cechuje się wysokim zaangażowaniem w wykonywanie
obowiązków, empatią w stosunku do pacjentów oraz poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów. Motto zawodowe - budowanie pozytywnych relacji z pacjentami i personelem medycznym.
Od sierpnia 2012 roku związana zawodowo z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie – II Kliniczny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Zadania konsultanta wojewódzkiego:
•

opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji
pielęgniarek, położnych,

•

występowanie z wnioskiem do okręgowych rad samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej,

•

wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego,

•

przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia pielęgniarek, położnych w zakresie wynikającym z programów kształcenia,

•

kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych,

•

kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny,
aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich
efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych,

•

informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta
o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli,

•

powiadamianie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych o stwierdzonych incydentach lub nieprawidłowościach w zakresie wyrobów medycznych,

•

sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego,

•

wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym
stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków,

•

sporządzanie rocznego raportu dokumentującego wykonywanie zadań konsultanta wojewódzkiego.
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PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH
Światowy Dzień Higieny Rąk 2022
W dniu 05.05 2022 roku po
dwu letniej przerwie związanej
z epidemią Sars- Cov2 odbyła
się kolejna edycja programu pod
hasłem „Razem dla wspólnego
bezpieczeństwa – dezynfekujmy
ręce”. Światowy Dzień Higieny Rąk
to święto zapoczątkowane w 2005
roku przez Światową Organizację
Zdrowia w ramach projektu „Higiena rąk to bezpieczna opieka 2005
– 2015”. Program „Higiena Rąk To
Bezpieczna Opieka” działa w 170
krajach świata, Polska przystąpiła
do niego w maju 2013 roku. W tym
roku Komisja Epidemiologiczna
wraz z Komisją do Spraw Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania
i Wychowania działające przy Okrę-
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gowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
z siedzibą w Olsztynie zainicjowały
akcję jednoczasowej dezynfekcji
rąk w szpitalach na terenie naszego województwa. Do akcji promującej higienę rąk przystąpiło wiele
szpitali z województwa Warmińsko
– Mazurskiego. Łącznie w akcji
wzięło udział blisko 3000 osób zarówno pracowników, pacjentów jak
i ich opiekunowie przebywających
w poszczególnych placówkach
medycznych. Jednak nie tylko szpitale brały udział w tym edukacyjnym wydarzeniu. W porozumieniu
z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
wspólnie przeprowadzono akcję
mycia i dezynfekcji rak w placów-
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kach oświatowych naszego województwa. W wydarzeniu wzięło
udział 1583 uczniów i nauczycieli.
Personel medyczny z racji wykonywanej profesji wie jak bardzo ważne
jest prawidłowe mycie i dezynfekcja
rąk, ale dopiero pandemia koronawirusa uświadomiła reszcie naszego społeczeństwa, że stosowanie
się do zasad higieny ogranicza
przenoszenie się drobnoustrojów.
Myjąc i dezynfekując ręce, dbamy o zdrowie swoje i innych osób,
z którymi mamy kontakt.
Przewodnicząca Komisji
Epidemiologicznej
Ewa Romankiewicz
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Majowe i czerwcowe wydarzenia wokół
Barczewa, czyli z życia Komisji Kultury
Sportu i Rekreacji
W pierwszy majowy weekend
na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa wyruszyłyśmy na wyprawę rowerową. Rajd rozpoczął
się w piątek biesiadowaniem przy
ognisku w piątek 6 maja 2022r na
terenie Campingu Tumiany koło
Barczewa. Następnego dnia do pokonania była trasa Tumiany-Barczewo-Tumiany, a następnego trasa
Tumiany–Kierzbuń–Rasząg–Leszno-Bartołty Wielkie-Tumiany. Na
trasie czekały nas historyczne i kulturalne niespodzianki. Należało do
nich zwiedzanie miasta Barczewa
z przewodnikiem. W programie były
m.in.: Skarbiec Kultury Europejskiej, Synagoga, panorama miasta
Barczewa z wieży ratusza, barczewskie świątynie, Muzeum im. Feliksa
Nowowiejskiego, Krzyżowa Góra,
Dworzec kolejowy. Okazało się, że
Barczewo to jedno z tych małych
miasteczek gdzie znajdziemy wyjątkowe miejsca, zarówno w okolicy, jak i w samym mieście. Jednym
z nich jest Muzeum Feliksa Nowowiejskiego znajdujące się przy ulicy

Mickiewicza 13. Obecnie budynek
nosi nazwę Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego. Mieści się
w miejscu gdzie urodził się i żył sam
kompozytor. Znajduje się tu wiele
eksponatów i pamiątek, odbywają
się liczne koncerty, wystawy i zajęcia gry na instrumentach muzycznych. Opowieściami barczewskimi
raczyła nas kustosz Salonu Muzycznego Pani Magda Łowkiel-Klimek.
Drugim wyjątkowym miejscem jest
Synagoga - ostatnia ocalała tego
typu budowla na Warmii, znajdująca się przy ulicy Kościuszki.
Synagoga – inaczej bożnica,
żydowski dom modlitwy, miejsce
spotkań religijnych oraz zebrań
społecznych gminy żydowskiej.
Barczewska synagoga powstała
w 1847 roku. Wybudowano ją na
styl neoklasyczny. Z tamtych czasów zachowała się ozdobna fasada
i duże zaokrąglone okna. Na piętrze
zachowała się również babiniec
z drewnianą balustradą. W 1937
roku barczewska gmina żydowska
sprzedała synagogę osobom prywatnym, dzięki temu przetrwała i nie

została zniszczona podczas nocy
kryształowej. W czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili w tym budynku więzienie, które istniało około 4 lat. Po wojnie obiekt synagogi
stał nieużyteczny i niszczał. W latach 1976 – 1978 przeprowadzono
tam gruntowny remont i urządzono
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a następnie Centrum Tkactwa
Warmii i Mazur, kierowany przez
Barbarę Hulanicką, autorkę tkanin
podwójnych oraz tkanin zdobiącą
Watykan i Biały Dom w Waszyngtonie. Obecnie znajduje się tu Galeria Sztuki Synagoga, prowadzona
przez Panią Prezes Stowarzyszenia
Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze” oddziału w Barczewie, Krystynę Szter. Cyklicznie odbywają się
tu klimatyczne imprezy, wernisaże,
wystawy znanych artystów, koncerty oraz spotkania towarzyskie.
To właśnie pierwsza wizyta
w tym miejscu zapoczątkowała planowanie spływu rzeką Pisą, z zakończeniem w Synagodze. I tak oto
25 czerwca 2022r odbył się spływ
kajakowy pt. „Sobótki po klezmersku”.
Startowaliśmy
ponownie
w Tumianach na jez. Pisz, tym razem
żeby kajakami spłynąć rzeką Pisą
do Barczewa. Rzeka na tym etapie
wije się uroczo roztaczając piękne
widoki, racząc nas rzeczną fauną
i florą. Spływ zakończył się w Synagodze, gdzie przy dźwiękach żydowskiej muzyki puszczaliśmy na
wodę uplecione wcześniej wianki.
Udało nam się połączyć dwie kultury słowiańską i żydowską. Zajadając kugiel żydowski i zupę Jankiela
przysłuchiwaliśmy się pieśniom żydowskim, które wyśpiewali dla nas
Chór Collegium Baccalarum oraz
zespół Warmia Klezmer Band.
Obydwa wydarzenia, zarówno
rajd rowerowy jak i spływ kajakowy
po raz kolejny pokazały, że chcemy
i lubimy ze sobą przebywać w innych okolicznościach niż praca.
Czas, który spędzamy razem wywołuje w nas radość, a wspomnienie
tych chwil umila nadchodzący czas.
Do zobaczenia wkrótce…
Barbara Plewik
Komisja KSIR
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Komisja Etyki i Historii Zawodu
Katarzyna Buczko
Dorota Kosiorek
Z wizytą w przedszkolu…
Już po raz kolejny członkowie Komisji Etyki i Historii Zawodu w dniu 12 maja gościli z wizytą
u przedszkolaków. Termin wizyty nie
był przypadkowy, ponieważ przypadał na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Celem naszej wizyty było
promowanie zawodu pielęgniarki
i położnej ale przede wszystkim
edukacja zdrowotna dzieci.

W przedszkolu spotkałyśmy
się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Dzieci nas oczekiwały i brały aktywny udział w pogadance. W trakcie
spotkania dzieci nie tylko poznały specyfikę pracy pielęgniarki ale
również poznały zasady udzielania
pierwszej pomocy, zasady mycia
rąk, zdrowego odżywiania oraz
wrażliwości na innych i wzajemnej
życzliwości. Tego typu spotkania
z dziećmi są nie tylko ciekawe dla
nas dorosłych, ale mamy nadzieję,
że w przyszłości zainspirują młodych ludzi do właściwych wyborów
zawodowych.
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KONFERENCJE, SZKOLENIA, SYMPOZJA
Światowy Dzień Higieny Rąk 2022

Unite for safety clean your hands
Barbara Anna Plewik

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego
Higiena rąk jest najważniejszym
elementem strategii walki z zakażeniami związanymi ze świadczeniem
opieki zdrowotnej. Przeprowadzona
w odpowiedni sposób jest uważana
za skuteczną metodę zapobiegania transmisji patogenów pomiędzy pracownikami służby zdrowia,
pacjentami a otoczeniem. Jej skuteczność jest również zauważalna
w szkołach, instytucjach oraz domach opieki. Mimo to ważność tej
prostej procedury wydaje się być
niedoceniania przez pracowników
służby zdrowia, wśród których
przestrzeganie zasad prawidłowej
higieny rąk wg Światowej Organizacji Zdrowia waha się od 5% do 89%.
Należy wspomnieć, że już
w roku 1847 Ignaz Philipp Semmelweis jako pierwszy zwrócił uwagę
na konieczność odpowiedniej higieny rąk w celu zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Zauważył wówczas, że w oddziale w którym pracowali lekarze
i studenci wcześniej odbywający
zajęcia w prosektorium, śmiertel-

ność wśród pacjentek była dwukrotnie wyższa niż w oddziale
gdzie pracowały tylko położne.
Semmelweis postulował, że mycie rąk samym mydłem i wodą jest
niewystarczające i dodatkowe odkażanie roztworem wapna i chloru
może być bardziej skuteczne, co
udowodnił w trakcie przeprowadzonej przez siebie obserwacji. Badanie Semmelweisa było pierwszym
tego typu doświadczeniem, które
udowodniło, że zwykłe mycie rąk
w szpitalu jest niewystarczające
i poprzez odpowiednią dezynfekcję
możemy zmniejszyć ryzyko związane z zakażeniami szpitalnymi. Postulaty
Semmelweisa spotkały się
z dużą krytyką środowiska
medycznego i minęło wiele
lat zanim ponownie zwrócono uwagę, jak ważny jest
to problem. Obecnie mimo
upływu niespełna 200 lat
nadal dużym wyzwaniem
jest promocja prawidłowej

higieny rąk wśród pracowników
służby zdrowia. Jednym z takich
działań jest Światowy Dzień Higieny Rąk, święto zapoczątkowane
w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach
projektu „Higiena rąk to bezpieczna
opieka 2005 – 2015”. Program ten
został wprowadzony w 170 krajach
świata, Polska przystąpiła do niego
w maju 2013 roku.
Światowy Dzień Higieny Rąk
obchodzony jest co roku 5 maja
na całym świecie. W naszym regionie tym roku współorganizatorami akcji byli Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Olsztynie oraz
Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Wydarzenie pod
honorowym patronatem Wojewody
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Warmińsko - Mazurskiego – Artura
Chojeckiego odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Wśród zaproszonych gości, którzy
zaszczyli nas swoją obecnością
byli Piotr Opaczewski - II Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski,
Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Rodzinnego, Andrzej Zakrzewski
– Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz konsultanci wojewódzcy regionu Warmii i Mazur.
W trakcie spotkania ogłoszono
wyniki konkursu plastycznego „Dlaczego warto myć ręce?“ przeprowadzonego wśród przedszkolaków
oraz uczniów klas I-III. Wygłoszono
prelekcje dotyczące doświadczeń
olsztyńskich szpitali - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we wprowadzaniu programu Higiena rąk, to Bezpieczna
Opieka“. Omówiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
mieszkańców naszego regionu, dotyczącej wiedzy z zakresu higieny
rąk. Na uwagę zasługują dane mówiące o oczekiwaniach mieszkań-

42

ców w stosunku do pracowników
medycznych. Z danych uzyskanych
z ankiet wynika, że 62% osób uważa, że personel medyczny podczas
sprawowania opieki nad pacjentem (szpital, przychodnia, dom) nie
powinien nosić biżuterii na rękach
(obrączka, pierścionek, bransoletka). Natomiast 42% ankietowanych
nie dopuszcza w obszarze sprawowania opieki personelu z pomalowanymi paznokciami. Należy
dodać, że oczekiwania pacjentów
potwierdzają aktualnie propagowaną strategię „nic poniżej łokcia podczas pracy z pacjentem”.
Podczas trwania akcji przed budynkiem WSSE w Olsztynie były
rozstawione stoiska promocji zdrowia oraz punkty mycia i dezynfekcji
rąk, gdzie były prowadzone były instruktaże prawidłowej techniki mycia i dezynfekcji rąk. Osoby odwiedzające, w tym grupy przedszkolne
i szkolne, studenci, pracownicy
medyczni oraz mieszkańcy Olsztyna mogli wykonać prawidłowo
procedury z zakresu higieny rąk.
W trakcie całej akcji uczestniczyło
998 osób. Punktem kulminacyjnym
było wspólne zdjęcie z tegorocznym hasłem kampanii „Unite for
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safety, clean your hands” propagującym Światowy Dzień Higieny Rąk.
Niech hasło akcji towarzyszy nam
na co dzień – „Zjednoczmy się dla
bezpieczeństwa, myjmy/dezynfekujmy ręce”
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VII Ogólnopolska Konferencja
„Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”
dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Pediatrycznych
Przewodnicząca Komisji
Epidemiologicznej

Po raz siódmy w dniach 2021 czerwca 2022 roku, po dwuletniej przerwie, spowodowanej
pandemią COVID-19 w Ostródzie
151 osób w tym pielęgniarki pediatryczne, lekarze, fizjoterapeuci
oraz dietetycy z całej Polski wzięło
udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”. Organizatorami konferencji był Wojewódzki
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Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie. Kierownikiem naukowym konferencji była
dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
i Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Olsztynie.
Konferencję otworzyła dr n.
o zdr. Elżbieta Dróżdż – Kubicka,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Pediatrycznych, która powitała wszystkich zaproszo-
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nych gości oraz uczestników konferencji. Wykład inauguracyjny pt.
„Wielowymiarowość pielęgniarstwa
pediatrycznego we współczesnej
opiece zdrowotnej” wygłosiła dr n.
med. Krystyna Piskorz – Ogórek.
Pierwszą sesję prowadziła dr hab.
n. med. prof. UWM Elżbietę Jarocką-Cyrte i dr n. med. Krystynę
Piskorz-Ogórek. W tej sesji prelegenci przedstawili tematy związane
z leczeniem i pielęgnacją pacjenta
z rdzeniowym zanikiem mięśni ,
aspektami klinicznymi i praktycznymi profilowania metabolicznego
u pacjentów z chorobami neurogenetycznymi. W dalszej kolejności
poruszono zagadnienia związane
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z problemami w opiece nad dzieckiem po amputacji kończyn, przeszczepach skóry, przebytej sepsie,
wodogłowiem, plamicą Schönleina
-Henocha oraz pielęgnacją pacjenta
z Colodion Baby. Kolejni wykładowcy przedstawili prezentacje związane z wyzwaniami w intensywnej
terapii noworodka, dietą ketogeną
pacjentów z padaczką lekooporną
i poszukiwaniom czynników wpływających na wykorzystanie przez
pielęgniarki Evidence – Based Nursing w praktyce.
Drugą sesję prowadził prof. dr
hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
i lek. med. Barbara Chwała. Sesja
dotyczyła zagadnień związanych
z jakością życia pacjentów po zabiegach ortognatycznych, opieką
nad dzieckiem niepełnosprawnym
z uszkodzonym układem nerwowym, rehabilitacją oddechową dzieci, współpracy lekarza i pielęgniarki
w procedurze leczenia spastyczności toksyną botulinową oraz ergonomią pracy pielęgniarki. Równolegle podczas trwania konferencji
odbywała się sesja plakatowa na
której omawiano tematy związane
z wczesnym wykrywaniem nowotworów u dzieci, problemami rodziców dzieci z chorobą nowotworową,
profilaktyką i leczeniem skrzywienia
kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, postępowaniem w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym, autonomiczną
dysrefleksją jako stanem zagrożenia życia oraz przedstawiono zakażenie wirusem RSV u dzieci.
Po zakończeniu pierwszego
dnia wykładów odbył się Walny
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Pediatrycznych.
Zebrani udzielili
absolutorium
odchodzącemu
po dwóch kadencjach Zarządowi
PSPP. Delegaci
wybrali nowy zarząd
stowarzyszenia. Na nowe-

go Prezesa PSPP została wybrana
dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz,
w skład zarządu ponadto delegaci
wybrali dr n. o zdr. Elżbietę Dróżdż
– Kubicką (Wiceprezes Zarządu),
dr n. o zdr. Dorotę Kosiorek (Sekretarz), mgr piel. Dorotę Szmyt
(Skarbnik) oraz mgr. piel. Katarzynę
Buczko (Członek Zarządu). Decyzją
delegatów siedziba Stowarzyszenia

i dr n. o zdr. Ewę Romankiewicz, wystąpienia poświęcone były zakażeniom szpitalnym oraz problemom
wynikającym z epidemii SARS
CoV-2. Prelegenci omówili historię
zmian standardów w epidemiologii
na przestrzeni wieków, działania zespołu do spraw zakażeń szpitalnych
w okresie pandemii SARS CoV-2,
problemy w opiece nad dzieckiem

będzie funkcjonowała w Olsztynie.
Na zakończenie pierwszego
dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja w stylu „ Dzieci kwiaty”.
W drugim dniu konferencji odbyła się III sesja prowadzona przez
dr o. zdr. Elżbietę Dróżdż – Kubicką

chorym na cukrzyce w okresie
pandemii oraz jaką cenę zapłacą
dzieci za pandemię. Następne wystąpienia poświęcone były zespołowi pocowidoowemu PIMS u dzieci
w kardiologii oraz różnicowaniu objawów PIMS. Ostatnim poruszanym
tematem były szczepienia zalecane u dzieci, które są tak ważne jak
szczepienia obowiązkowe.
Po raz kolejny konferencja była
nie tylko okazją do podniesienia
swojej wiedzy zawodowej, zdobycia nowych doświadczeń, lecz też
służyła integracji środowiska pielęgniarek pediatrycznych z całego
kraju i wymiany doświadczeń.
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PODZIĘKOWANIA
„Najlepszym sposobem na odnalezienie siebie
jest zatracenie się w służbie innym”

Pani Marii Urbanowskiej
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego
Szpitala Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim

W związku z przejściem na emeryturę
serdecznie dziękujemy Ci droga koleżanko za wspólne lata pracy.
Życzymy pogody ducha, realizacji marzeń i dużo zdrowia na nowym etapie życia.
Z wyrazami szacunku pielęgniarki
Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody
Wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń”
W związku z przejściem na emeryturę

Barbarze Grzesik
oraz

Leokadii Pleśniar
Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę,
wspólnie spędzone chwile, życzliwość oraz zaangażowanie w pracę na rzecz chorych dzieci.
Życzymy by kolejne lata przebiegały Wam w zdrowiu, szczęściu i radości.
Spełniajcie marzenia i pasje, na które do tej pory nie było czasu.
Pracownicy Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Oddziału Pediatrycznego IV
z Pododdziałem Alergologii
WSSD w Olsztynie.
46
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POŻEGNANIA
mgr piel. Elżbiety Aleksiun
Elżbieta Aleksiun z domu Subotowicz urodziła się 2 stycznia 1954 roku w Giżycku, była nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń pielęgniarek, położnych
i opiekunek dziecięcych. W latach 2007 - 2021 była zatrudniona w Katedrze Pielęgniarstwa UWM w Olsztynie na stanowisku wykładowcy. Wspominana jako ceniony i lubiany
nauczyciel akademicki, pełniła funkcje opiekuna roku, była również promotorem wielu
prac licencjackich.
Swoją przygodę z pielęgniarstwem rozpoczęła w 1974 roku po ukończeniu kształcenia w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Giżycku. Pierwsze zatrudnienie w charakterze pielęgniarki-instrumentariuszki podjęła w Olsztynie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. W 1975 roku wróciła do Giżycka i tam
kontynuowała pracę jako pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej, a następnie jako nauczyciel zawodu w Liceum
Medycznym na Wydziale Pielęgniarstwa. Była absolwentką Studium Nauczycielskiego Szkół Medycznych w Warszawie, gdzie uzyskała kwalifikacje do nauczania w szkołach medycznych w zakresie przedmiotów objętych programem szkół pielęgniarskich. W 1987 roku ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny
w Lublinie) na Wydziale Pielęgniarstwa i uzyskała tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Elżbieta Aleksiun stale
doskonaliła swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania pielęgniarstwa. W 1994 roku ukończyła Studium
Przedmiotowo-Metodyczne w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego przy Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie i uzyskała specjalistyczne przygotowanie do nauczania pielęgniarstwa pediatrycznego. W latach 1980 – 2007
była nauczycielem zawodu w Zespole Szkół Medycznych, gdzie prowadziła zajęcia dla słuchaczy kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, opiekunka dziecięca i innych. Szczególnie umiłowała sobie pielęgniarstwo pediatryczne,
a zajęcia praktyczne z tego przedmiotu dla studentów kierunku pielęgniarstwo UWM w Olsztynie prowadziła głównie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Pozostanie w naszej pamięci jako ceniony nauczyciel, wyrozumiały wychowawca i życzliwa koleżanka.
Tekst opracowała: Aleksandra Gutysz-Wojnicka.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19.08.2022 roku w wieku 90 lat zmarła
pielęgniarka seniorka, jedna z pierwszych pielęgniarek Olecka.

Ś.P. Elwira Tuchlińska
Pani Elwira pracowała w oleckim szpitalu, poradniach i jednostkach ochrony
zdrowia nieprzerwanie od 1950 r. aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1986.
W pierwszych latach organizowania służby zdrowia na terenie powiatu oleckiego
pracowała w szpitalu przechodząc wszystkie oddziały. Później głównie pracowała
w Poradni dziecięcej oraz w Punktach szczepień ochronnych. W ostatnim okresie
czynnej pracy zawodowej była zatrudniona jako pielęgniarka d/s szczepień
ochronnych w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku.
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„Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
			

ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
że w dniu 16. lipca 2022 roku
zmarła nagle

Irena Jackowska
Pielęgniarka Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
Żegnamy Cię koleżanko i zapewniamy, że na zawsze pozostaniesz
w naszej pamięci uśmiechnięta i życzliwa.
Koleżanki i koledzy
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

WYDAWCA:

***
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
10-602 Olsztyn,
ul. W. Pstrowskiego 14 K
www.oipip.olsztyn.pl

OKRĘGOWA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Kontakt:
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fax 89 679 03 57
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Księgowość: tel. 883 312 633
ksiegowosc@oipip.olsztyn.pl
System Monitorowania Kształcenia
tel. 784 006 820
smk@oipip.olsztyn.pl
Rejestr prawa wykonywania zawodu,
Rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą
tel. 660 610 090
rejestr@oipip.olsztyn.pl
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Czynne:
poniedziałki-środy-czwartki 7.30 – 17.00
wtorki 7.30 – 15.30
piątki 7.30 – 10.00, 10.00 – 15.30 praca
wewnętrzna biura
pierwsza sobota miesiąca 10.00 – 14.00
***
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą
w Olsztynie,
10-602 Olsztyn ul. W. Pstrowskiego 14 K,
PKO BP SA
52 1020 3541 0000 5302 0134 8853
(dotyczy składek)

Fundusz Zapomogowo - Pożyczkowy ORPiP,
10-602 Olsztyn ul. W. Pstrowskiego 14 K,
PKO BP SA
89 1020 3541 0000 5402 0135 1824
(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

***
Druk: INTERDUO Jakub Niestępski,
Olsztyn, tel. 602 477 452
e-mail: drukarniajn@drukarniajn.pl
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