
Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ZamościuWydanie bezpłatne

nr 3/2019

„Informator” wydawany jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród 
członków naszego samorządu. W „Informatorze” są wiadomości dotyczące działalności OIPiP w Zamościu oraz informacje NRPiP, 
a także informacje szkoleniowe. OIPiP zwraca się z prośbą do naszych odbiorców o nadsyłanie informacji.
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Biuro czynne: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Przewodnicząca Okręgowej Rady: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Radca prawny: środa – 10.00 – 16.00
Dyżury: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: dyżury pod telefonami 
I wtorek miesiąca – Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pani Anna Koziej, tel. 502 575 505
e-mail: annakoziej@wp.pl 
III wtorek miesiąca – Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pani Małgorzata Wiater
e-mail: malgorzataw1964@wp.pl
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – dyżury członków Sądu pod telefonami w godz. 14.00-16.00 
poniedziałek – Członek Okręgowego Sądu – Pani Anna Kot – tel. 784 642 843 
wtorek – Członek Okręgowego Sądu – Pani Urszula Porębska – tel. 506 088 352 
środa – Członek Okręgowego Sądu – Pani Bożena Szmit – tel. 668 172 253 
czwartek – Członek Okręgowego Sądu – Pani Elżbieta Zań – tel. 693 839 681 
piątek – Członek Okręgowego Sądu – Pani Ewa Komadowska – tel. 721 110 249

22-400 Zamość, ul. Odrodzenia 7, tel./fax 84 639 07 06, tel. kom. 504 825 352
tel. kom. Przewodniczącej 504 825 351, e-mail: oipipzamosc@oipip.eu www.oipip.eu www.oipip.home.pl

NIP 922-15-78-038 REGON 950013990 Nr konta bankowego: 65 1240 2816 1111 0000 4015 3430
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Z A P R O S Z E N I E
na bezpłatną regionalną konferencję naukowo-szkoleniową

pt. PACJENT Z NTM – LECZENIE, PIELĘGNACJA I OPIEKA 
– NAJNOWSZE STANDARDY

Data: 25 października 2019 roku, godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: Zamość /hotel do potwierdzenia/

Aby zgłosić swój udział należy:

wypełnić formularz internetowy dostępny na stronie www.dlapielegniarki.info
poprzez kliknięcie na przycisk „zgłoś udział”

lub
zadzwonić pod numer: 22 279 49 02 / 22 279 49 04

lub
wysłać maila na adres: dlapielegniarki@ocinfo.pl.

http://www.dlapielegniarki.info
mailto:dlapielegniarki@ocinfo.pl
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PROGRAM KONFERENCJI
Prowadzenie Konferencji: Tomasz Michałek, 

Redaktor Naczelny „Kwartalnika NTM”
8:30 – 9:00 REJESTRACJA

SE
SJ

A
 1

9:00 – 9:10
POWITANIE I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Danuta Kusiak /Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Zamościu/

9:10 – 09:55 PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA
dr Honorata Błaszczyk

9:55 – 10:40 DIAGNOSTYKA I LECZENIE PACJENTA Z NTM – Z DOŚWIADCZENIA SPECJALISTY
dr hab. Paweł Miotła

10:40 – 11:00 DYSKUSJA

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę

SE
SJ

A
 2

11:30 – 12:10
REKOMENDACJE NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPIECE 
NAD PACJENTEM Z NTM 
dr Elżbieta Szwałkiewicz

12:10 – 12:55
RODZAJE ŚRODKÓW ABSORPCYJNYCH – CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ NASZYM 
PODOPIECZNYM?
mgr Dawid Rostowski

12:55 – 13:15
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DRUKI ZLECEŃ NA REFUNDOWANE PRZEZ NFZ 
ŚRODKI ABSORPCYJNE?
mgr Beata Stepanow

13:15 – 13:40 Przerwa na kawę i kanapki

SE
SJ

A
 

3 13:40 – 14:55 JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM Z NTM I JEGO OPIEKUNEM? 
mgr Beata Stepanow

14:55 – 15:00
ANKIETA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

15:00
Lunch

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW 

Informujemy, że w Zamościu przy PWSZ powstał  ośrodek prowadzący 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów kwalifikacyjnych, kursów 
specjalistycznych i specjalizacji na stronie Izby w Zamościu oipip.eu, w zakładce 
Oferta kursów i szkoleń.
Wszelkie pytania prosimy kierować do PWSZ, telefon do kontaktu 663  188  380.
Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych przy PWSZ
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
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III Miejsce
w woj. lubelskim
ANNA BOJAR

Pielęgniarka oddziałowa Izby 
Przyjęć przy Oddziale Chirur-
gii Urazowo-Ortopedycznej.

Z Zamojskim Szpitalem 
Niepublicznym związana 
od 27 lat pracując na oddzia-
łach zabiegowych. Stanowi-
sko pielęgniarki oddziałowej 

objęła w 2009 roku i pracuje na nim do chwili obecnej.
Jako pielęgniarka w swojej pracy cenię sobie kon-

takt z pacjentem dbając o jego dobro, komfort i bezpie-
czeństwo. Jestem osobą oddaną swojej pracy, empa-
tyczną, ambitną, sytuacje stresowe działają na mnie 
mobilizująco. Swoją wiedzę nieustannie pogłębiam 
uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Na co 
dzień stawiam duży nacisk na dobrą atmosferę w pra-
cy oraz profesjonalne podejście do każdego pacjenta. 
W swoim zawodzie kieruję się mottem swojego szpita-
la: „Pacjent i jego potrzeby nadrzędnym celem naszej 
działalności”.

Prywatnie pasjonatka podróży i słodkich wypieków, 
ceni sobie czas spędzony z rodziną. Szczęśliwa żona, 
mama dwóch córek oraz babcia wnusia Wiktorka.

IV Miejsce
w woj. lubelskim
Małgorzata OŻGA

Jestem absolwentką Liceum 
Medycznego w Tomaszowie 
Lubelskim. Jako pielęgniar-
ka pracuję ponad trzydzieści 
trzy lata. Pracę zawodową 
rozpoczęłam w tomaszow-
skim szpitalu na oddziale 
dziecięcym. Następnym eta-

pem po urlopie wychowawczym była praca w przychod-
ni. Od ponad dwudziestu lat pracuję jako pielęgniarka 
koordynująca w NZOZ Poradni Rodzinnej w Tomaszo-
wie Lubelskim. Kontakt z pacjentami daje mi wiele sa-
tysfakcji i spełnienia zawodowego, a dzięki zespołowi 
z którym pracuję, trudności dnia codziennego stają się 
łatwiejsze do pokonania. W swoim życiu zawodowym 
wzoruję się na ludziach dla których dobro pacjenta jest 
najważniejsze. Najcenniejszą wskazówkę otrzymałam 
od mamy, która uczyła mnie: bądź cierpliwa i w każdym 
zobacz człowieka.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych 
sukcesów zawodowych.

Przewodnicząca ORPiP Danuta Kusiak

Pielęgniarka roku

HIPOKRATES LUBELSZCZYZNY 2019

Ważne!!! Ważne!!! Ważne!!!

1) imię (imiona) i nazwisko; 
2) nazwisko rodowe; 
3) imiona rodziców;
4) płeć;
5) miejsce i datę urodzenia; 
6) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę 
i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
8) obywatelstwo (obywatelstwa); 
9) adres miejsca zamieszkania; 

10) tytuł zawodowy; 
11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania za-

wodu albo o ograniczonym prawie wykonywania 
zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń 
o prawie wykonywania zawodu z określeniem or-
ganu wydającego zaświadczenie i daty wydania; 

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania za-
wodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Pol-
ska; 

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu za-
wodu; 

Wyciąg z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki  
i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590.)

Zgodnie z art. 46 „pielęgniarka i położna wpisana do rejestru o którym mowa w art. 43 są obowiązane do niezwłocz-
nego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych o których 
mowa w art. 44. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 43 ust. 1, zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej:
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14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szko-
ły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania 
oraz rok ukończenia tej szkoły; 

15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu; 
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu po-

dyplomowego – jeżeli dotyczy; 
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomo-

wego, nazwę organizatora kształcenia wydającego 
zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specja-
lizacyjnego – numer dyplomu oraz datę jego wy-
stawienia; 

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę 
organu nadającego stopień; 

19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę or-
ganu nadającego tytuł; 

20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stano-
wisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywa-
nia zawodu; 

21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indy-
widualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki 
wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru; 

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu; 
22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywa-

nia zawodu, o którym mowa w art. 26a; (…)
25) stosunek do służby wojskowej – w odniesieniu do 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o Rejestrze
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem 
prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczni-
czej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może 
uzyskać informacje na temat podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w tym:
■ Podmiotów leczniczych
■ Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
■ Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umoż-
liwia między innymi:
■ tworzenie wniosków:

– o wpis podmiotu do Rejestru;
– o wpis zmian w Rejestrze;
– o wykreślenie podmiotu z Rejestru.

■ wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wnio-
sku w formie elektronicznej

■ pobranie zaświadczeń
■ przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków 

roboczych oraz wniosków podpisanych i wysła-
nych drogą elektroniczną

1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.).

Zgodnie z § 18 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie szczegółowego zakresu danych obję-
tych wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu po-
stępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian 
w rejestrze oraz wykreśleń z tego Rejestru2 od 1 kwiet-
nia 2013 r. wnioski o wpis do Rejestru, zmianę wpisu 
do Rejestru i wykreślenie z Rejestru mogą być składa-
ne wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzysta-
niem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozu-
mieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu 
zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne34.

2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szcze-
gółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, 
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, 
poz. 1319 z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 262).

4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235).
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Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

1. Rejestracja

2. Aktywacja konta

Aby zarejestrować się do systemu, należy na stronie głównej systemu RPWDL (rpwdl.csioz.gov.pl) wybrać 
z Menu głównego zakładkę „zarejestruj” a następnie uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola. Przy rejestracji należy 
pamiętać o prawidłowym wybraniu aplikacji, do której ma być założone konto:
■	 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
■	 Rejestr Praktyk Zawodowych

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zarejestrowaniu się na wskazany wcześniej adres mailowy zostanie wy-
słany link aktywacyjny z systemu w celu aktywowania konta.

Aby możliwe było utworzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub wniosku o wykreślenie podmiotu lecz-
niczego z rejestru, użytkownik musi mieć uprawnienie udzielone przez osobę upoważnioną podmiotu leczniczego 
do tworzenia wniosków dotyczących tego podmiotu leczniczego.

Aby uzyskać uprawnienia do księgi istniejącej w systemie już, należy z menu głównego „Wnioski” wybrać 
„Wniosek o uprawnienie do księgi” a następnie postępować zgodnie z instrukcją opisaną w aplikacji RPWDL.

Po aktualizacja systemu RPWDL  istnieje możliwość składnia wniosku o nadanie uprawnień do ksiąg reje-
strowych w formie e-wniosku.

3. Uzyskiwanie uprawnień do księgi
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmia-
nie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 
z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Me-
dycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
■	 postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do 

specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycz-
nego i dokształcającego,

■	 składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu 
państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
■	 dostęp do Internetu,
■	 adres e-mail,
■	 zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 

z najnowszą aktualizacją,
■	 przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet 

Explorer (najnowsze wersje).

System monitorowania kształcenia
– składanie wniosków o kształcenie podyplomowe

Ważne!

Założenie konta w SMK

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne 
będzie założenie konta w tym systemie.

W przypadku pielęgniarek i położnych które do 
tej pory nie informowały okręgowej izby pielęgnia-
rek i położnych o zmianach w swoich danych np. 
o odbytych szkoleniach, należy do okręgowej izby 
przesłać wniosek aktualizacyjny (wraz z kserokopia-
mi zaświadczeń i dyplomów), co pozwoli zaakcep-
tować wniosek w systemie SMK bez konieczności 
przychodzenia do OIPiP, dotyczy to tylko wniosków 
o modyfikację uprawnień składanych za pomocą 
podpisu kwalifikowanego lub e-puap. Prosimy po-
informować OIPiP o wysłaniu wniosku aktualizacyj-
nego, wówczas wniosek o modyfikację uprawnień nie 
zostanie odrzucony. W przypadku wniosku papiero-

wego zasada ta nie obowiązuje i konieczne jest po-
jawienie się w OIPiP.

Należy wejść na stronę https:smk.ezdrowie.gov.
pl/ i kliknąć załóż konto

Jeżeli nic się nie otwiera proszę zobaczyć czy u dołu 
strony nie wyświetla się komunikat z informacją „Ta 
strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: 
„Java…” i kliknąć zezwól. Jeżeli nie ma nawet komunika-
tu należy zainstalować darmowe oprogramowanie Java 
do pobrania tutaj https:www.java.com/pl/download/

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne 
będzie założenie konta w tym systemie.

Należy wejść na stronę https:smk.ezdrowie.gov.
pl/ i kliknąć załóż konto

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta.

UWAGA!: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2”
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Powinniśmy otrzymać komunikat:

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zo-
stanie informacja na temat założonego w SMK konta 
oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA 
zostanie przesłane hasło, które należy zmienić pod-
czas pierwszego logowania (szczegóły procesu zosta-
ną wskazane w wiadomości od P2 SA).
W przypadku nie otrzymania e-maila z hasłem:
1. Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole 

„opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie skła-
dania wniosku o założenie konta wskazane pole nie 
zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek).

2. Mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (nie-
poprawny adres e-mail – możliwość weryfikacji 
tylko w oparciu o kontakt z infolinią SMK). Pomoc 
techniczną w zakresie SMK można uzyskać tele-
fonicznie: 19 457 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.
gov.pl

 Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 
9.00 do 15.00.

3. E-mail mógł trafić do katalogu „spam”, proszę 
sprawdzić zawartość katalogu.

Następnie należy ponownie wejść na stronę https:smk.
ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy 
się. (loginem jest adres e-email)
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Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy 
mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać.

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień.

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień.
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Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację upraw-
nień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć 
następujące pozycje:
Jako grupa biznesowa odpowiednio:

■	 Pielęgniarka
■	 Położna
Grupa funkcjonalna:
■	 Użytkownik

Jednostka akceptująca wniosek:
■	 OIPiP
i klikamy wybierz
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Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izby do której aktualnie należymy 
i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz.

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

DRUGA STRONA WNIOSKU
Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu).
Pole IZBA KTÓRA WYSTAWIŁA PWZ wpisujemy IZBĘ – OIPiP w Zamościu (zgodnie z wpisem w PWZ)
Pole WYSTAWCA – ORPiP w Zamościu 
Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu doktora lub profesora.
Po kliknięciu DODAJ pojawia się pole do wpisania ukończonych kursów i specjalizacji.
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Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:
■	 Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu za-

ufanego można zobaczyć tutaj http:epuap.gov.pl/wps/portal).
■	 Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
■	 Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.
Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane 
będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę 
Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

System monitorowania kształcenia

Najczęściej zadawane pytania

1. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ODZYSKAĆ HASŁO?
 Link do odzyskania hasła znajduje się bezpośrednio 

na stronie SMK: https:smk.ezdrowie.gov.pl/ (przy-
cisk: „Nie pamiętam hasła”) lub należy skorzystać 
z opcji „zapomniałem/łam hasła w Systemie Admi-
nistracji P2” na stronie: https:www.p2sa.csioz.gov.
pl/. Należy wpisać login (którym najczęściej jest ad-
res e-mailowy) – > na adres skrzynki pocztowej zosta-
nie przesłany pierwszy e-mail z linkiem aktywacyj-
nym – > należy kliknąć na link znajdujący się w treści 
wiadomości, a następnie zamknąć stronę – > powrót 

do skrzynki e-mailowej – > w drugim mailu (zostanie 
wysłany po wskazanym wcześniej kliknięciu linku) 
znajduje się tymczasowe hasło, którym powinniśmy 
posłużyć się nim podczas próby logowania.

2. ILE CZASU WAŻNE JEST MOJE HASŁO TYM-
CZASOWE?

 Hasło tymczasowe umożliwia zalogowanie w cią-
gu 30 minut.

 
 Po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła sys-

tem blokuje zalogowanie się do systemu.

Informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu wykupiła dostęp do wybranych publikacji 
akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra.
IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!
■ przez całą dobę, siedem dni w tygodniu ■ na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie ■ gdzie tylko ze-
chcesz: praca, dom, podróż – wszędzie, gdzie masz Internet 
Stwórz własną półkę z książkami IBUK i pracuj z tekstem: 
■ dodawaj zakładki ■ rób notatki bezpośrednio w tekście ■ wyszukuj słowa i frazy ■ taguj ważne fragmenty ■ spraw-
dzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Ważne!
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Zestawienie Uchwał z posiedzenia Prezydium ORPiP
z dnia 10 maja 2019 r.

Zestawienie Uchwał z posiedzenia Prezydium ORPiP
z dnia 26 lipca 2019 r.

Z prac ORPIP i Prezydium ORPIP w Zamościu

Uchwała Nr 403/VII/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na przeszkolenie położnej po przerwie w wykonywa-
niu zawodu,
Uchwała Nr 404/VII/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na przeszkolenie pielęgniarki po przerwie w wykony-
waniu zawodu,
Uchwała Nr 405/VII/19 w sprawie wykreślenia indy-
widualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 
Uchwała Nr 406/VII/19 w sprawie wykreślenia indy-
widualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,
Uchwała Nr 407/VII/19 w sprawie wykreślenia indy-
widualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,
Uchwała Nr 408/VII/19 w sprawie uchylenia Uchwa-
ły Nr 362/VII/19 Prezydium ORPiP w Zamościu z dnia 
15 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
przeszkolenie położnej po przerwie w wykonywaniu 
zawodu,
Uchwała Nr 409/VII/19 w sprawie uznania kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania 
zaświadczenia,
Uchwała Nr 410/VII/19 w sprawie wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu śmierci,
Uchwała Nr 411/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki 
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Za-
mościu,
Uchwała Nr 412/VII/19 w sprawie wykreślenia pielę-
gniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzo-
nego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Zamościu,
Uchwała Nr 413/VII/19 w sprawie wydania duplikatu 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,
Uchwała Nr 414/VII/19 w sprawie w dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, 
(na łączną kwotę 35098,60 zł), 
Uchwała Nr 415/VII/19 w sprawie przyznania zapo-
móg losowych dla członków OIPiP w Zamościu, (na 
kwotę 2000,00 zł) 
Uchwała Nr 416/VII/19 w sprawie wytypowania 
przedstawiciela samorządu do udziału w pracach ko-
misji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego,
Uchwała Nr 417/VII/19 w sprawie zakupu wieńca na 
uroczystość pogrzebową,
Uchwała Nr 418/VII/19 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia Me-
dyczne Centrum Kształcenia „WIEDZA” w Sandomierzu 
kursu specjalistycznego leczenie ran dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 420/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 421/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 422/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 423/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 424/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-

gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 425/VII/19 w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 426/VII/19 w sprawie wydania nowego 
dokumentu i wpisu położnej do Okręgowego Rejestru 
Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych w Zamościu,
Uchwała Nr 427/VII/19 w sprawie wykreślenia pie-
lęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowa-
dzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Zamościu,
Uchwała Nr 428/VII/19 w sprawie wykreślenia pielę-
gniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzo-
nego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Zamościu,
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Zestawienie Uchwał z posiedzenia Prezydium ORPiP
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 429/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 430/VII/19 w sprawie dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, 
(na łączną kwotę 28,765,80 zł), 
Uchwała Nr 431/VII/19 w sprawie przyznania zapo-
móg losowych dla członków OIPiP w Zamościu, (na 
kwotę 1500,00 zł),
Uchwała Nr 432/VII/19 w sprawie zakupu wieńców 
na uroczystości pogrzebowe,
Uchwała Nr 433/VII/19 w sprawie wskazania przed-
stawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Zamościu do składu komisji konkursowej na Stanowi-
sko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologii 
w SP Szpitalu Woj. im PJPII Zamościu, 

Uchwała Nr 434/VII/19 w sprawie wskazania przed-
stawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Zamościu do składu komisji konkursowej na Stanowi-
sko Zastępcy Dyr. ds. Lecznictwa w SP Sanatorium Re-
habilitacyjnym w Krasnobrodzie, 
Uchwała Nr 435/VII/19 w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla członka innej Izby (200,00 zł OIPiP 
w Ciechanowie),
Uchwała Nr 436/VII/19 w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla członka innej Izby (200,00 zł OIPiP 
we Włocławku),
Uchwała Nr 437/VII/19 w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla członka innej Izby (200,00 zł OIPiP 
we Włocławku),
Uchwała Nr 438/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki 
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu.

Uchwała Nr 439/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgo-
wego Rejestru Położnych prowadzonego przez ORPiP 
w Zamościu,
Uchwała Nr 440/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 441/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 442/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 443/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 444/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 445/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 446/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 447/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-

gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 448/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 449/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 450/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 451/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 452/VII/19 w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 453/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 454/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 455/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu.
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Uchwała Nr 456/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 457/VII/19 w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okrę-
gowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 
ORPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 458/VII/19 w sprawie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do 
Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez ORPiP w Zamościu.

Uchwała Nr 459/VII/19 w sprawie uznania kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania 
zaświadczenia, 
Uchwała Nr 460/VII/19 w sprawie dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 
(na łączną kwotę 9615 zł), 
Uchwała Nr 461/VII/19 w sprawie wpisu do rejestru 
organizatora kształcenia Fundacja Pretium z siedzibą 
we Wrocławiu prowadzącego kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych kurs specjalistyczny ży-
wienie dojelitowe i pozajelitowe.

Uchwała Nr 346/VII/19 sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgo-
wego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez OR-
PiP w Zamościu,
Uchwała Nr 347/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki 
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Za-
mościu,
Uchwała Nr 348/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki 
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Za-
mościu,
Uchwała Nr 349/VII/19 w sprawie wpisu pielęgniarki 
do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Za-
mościu,
Uchwała Nr 350/VII/19 w sprawie wykreślenia pielę-
gniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w Zamo-
ściu, 
Uchwała Nr 351/VII/19 w sprawie wykreślenia pielę-
gniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek w Zamo-
ściu, 
Uchwała Nr 352/VII/19 w sprawie uznania kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania 
zaświadczenia,
Uchwała Nr 355/VII/19 w sprawie wskazania przed-
stawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Zamościu do składu komisji konkursowej,

Uchwała Nr 356/VII/19 w sprawie wytypowania 
przedstawiciela samorządu do udziału w pracach ko-
misji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego,
Uchwała Nr 357/VII/19 w sprawie delegowania 
przedstawicieli OIPiP w Zamościu do udziału w Kon-
ferencji „Zdarzenia niepożądane w praktyce Pielę-
gniarki i Położnej”,
Uchwała Nr 358/VII/19 w sprawie w dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 
(na łączną kwotę 65.254,97 zł),
Uchwała Nr 359/VII/19 w sprawie przyznania zapo-
móg losowych dla członków OIPiP w Zamościu, (na 
łączną kwotę 10.300,00 zł),
Uchwała Nr 360/VII/19 w sprawie zorganizowania 
szkolenia z zakresu prawa samorządowego i medycz-
nego dla członków Organów OIPiP w Zamościu,
Uchwała Nr 361/VII/19 w sprawie delegowania 
przedstawicieli OIPiP w Zamościu do udziału w Kon-
ferencji „Psychologiczne i prawne aspekty związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”,
Uchwała Nr 362/VII/19 w sprawie dofinansowania 
i udziału OIPiP w Zamościu w organizacji z Konsultan-
tem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Epi-
demiologicznego,Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej.

Zestawienie Uchwał z posiedzenia ORPiP z dnia 28 czerwca 2019 r.
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Opinie prawne
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Jakie dodatkowe kwalifikacje powinna posiadać pie-
lęgniarka zatrudniona w sali wybudzeń oddziału chi-
rurgicznego?

Odpowiedź
Pielęgniarka zatrudniona w sali wybudzeń (sali nad-
zoru pooperacyjnego) powinna mieć ukończony kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensyw-
nej opieki bądź szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej opieki.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.12.2016 r. w spra-
wie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. 
poz. 2218 ze zm.) określa między innymi niezbędne 
kwalifikacje dla personelu medycznego udzielającego 
świadczeń w dziedzinie anestezjologii i intensywnej te-
rapii.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa warunki 
dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 
oddziałów anestezjologii w szpitalach. Część I załącz-
nika reguluje ogólne warunki dla ww. oddziałów.

Pod poz. 1 załącznik 1 w części I określa warunki 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii/oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo od-
działu anestezjologii/ oddziału anestezjologii dla dzie-
ci, w skład którego wchodzą w szczególności:
a) stanowiska intensywnej terapii (dotyczy oddzia-

łu anestezjologii i intensywnej terapii/ oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci),

b) stanowiska znieczulenia,
c) stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

Zgodnie z organizacją udzielania świadczeń bez-
pośredni nadzór nad pacjentem w sali nadzoru po-
znieczuleniowego prowadzą pielęgniarki anestezjo-
logiczne, którym należy zapewnić środki techniczne 
umożliwiające stały kontakt z lekarzem specjalistą 
anestezjologii i intensywnej terapii (3 wymagań).

Przepisy prawa nie regulują kwestii dotyczących 
indywidualnych rozwiązań organizacyjnych poszcze-
gólnych podmiotów leczniczych. Obowiązujące stan-
dardy należy stosować odpowiednio do rodzaju udzie-
lanych świadczeń. Jeżeli w Oddziale chirurgicznym 
zlokalizowana jest tzw. sala wybudzeń, to oznacza, 
że personel pielęgniarski tam zatrudniony powinien 
posiadać kwalifikacje na poziomie co najmniej kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i inten-
sywnej opieki.

Należy zwrócić uwagę na program kursu kwalifi-
kacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek czy też program szkolenia spe-
cjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensyw-
nej opieki. Oba programy przewidują nabycie przez 
pielęgniarkę umiejętności postępowania w zakresie 
oceny i rozpoznania ryzyka powikłań poznieczulenio-
wych u pacjentów, umiejętność prowadzenia doku-
mentacji poznieczuleniowej u pacjenta itp.

Ukończenie przez pielęgniarkę kursu kwalifikacyj-
nego bądź szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej opieki gwarantuje nabycie 
przez pielęgniarkę stosownych umiejętności i kwalifi-
kacji do realizacji zadań pielęgniarskich w sali nadzoru 
pooperacyjnego (sali wybudzeń).

Autor

Iwona Chromańska

od pielęgniarki zatrudnionej w sali wybudzeń?

dla dzieci niepełnosprawnych wymagane jest posiadanie
zestawu przeciwwstrząsowego w gabinecie pielęgniarskim?

Jakie kwalifikacje są wymagane

Czy w ośrodku rehabilitacyjnym

Odpowiedź
Posiadanie zestawu przeciwwstrząsowego w gabinecie 
pielęgniarskim nie jest wymogiem formalnym stawia-
nym zakładom rehabilitacji leczniczej. Warto jednak 
wziąć pod uwagę, czy posiadanie go nie jest zasadne 
z uwagi na wynikający z art. 15 ustawy z 15.04.2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) – dalej 
u.dz.l. obowiązek udzielenia przez każdy podmiot lecz-
niczy świadczeń w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

Uzasadnienie
Przepisy nie zawierają jednoznacznego wymogu po-
siadania zestawu przeciwwstrząsowego w gabinecie 
pielęgniarki i położnej w ośrodku rehabilitacyjnym dla 
dzieci niepełnosprawnych.

Zakres wymagań dotyczących wyposażenia, ja-
kie mogą być stawiane zakładom rehabilitacji wynika 
z dwóch podstawowych aktów prawnych:
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Projekt nowelizacji Kodeksu karnego zawarty 
w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 3451) zakłada wprowadzenie istotnych 
zmian w zakresie polityki karania poprzez zaostrze-
nie jej represyjności. Dotychczas obowiązujące granice 
ustawowego zagrożenia przewidzianego dla czynów 
zabronionych uległy modyfikacji.

W projekcie proponuje się przyjęcie nowych ujed-
noliconych zagrożeń karą pozbawienia wolności od 2 
do 15 lat pozbawienia wolności, od 3 do 20 lat pozba-
wienia wolności, od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, 
od 8 do 30 lat pozbawienia wolności, od 10 do 30 i od 
12 do 30, przy czym te trzy ostatnie – tak jak to było do 
tej pory – wraz z możliwością orzeczenia dożywotnie-
go pozbawienia wolności. Omawiane zmiany zagrożeń 
karnych dotyczą m.in. czynów zabronionych, określo-
nych w art. 155 § 2.

Dotychczas obowiązujący przepis art. 155 kodek-
su karnego przewidywał odpowiedzialność sprawcy 
nieumyślnego spowodowania śmierci w granicach od 
3 miesięcy do lat 5. Projekt zmienia granice odpowie-
dzialności karnej sprawcy takiego czynu podwyższając 
dolną granicę do 1 roku zaś górną do lat 10. Niezależnie 

od tego projektodawcy wprowadzają do art. 155 kolej-
ną jednostkę redakcyjną tj. § 2 w brzmieniu: „Jeżeli 
sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby pod-
lega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”.

W tym miejscu wyraźnego podkreślenia wymaga 
to, iż po myśli art. 69 § 1 kodeksu karnego sąd może 
warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia 
wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczają-
cym roku. A zatem, każda kara pozbawienia wolności 
wymierzona przez sąd w wymiarze przekraczającym 
1 rok będzie powodowała pozbawienie wolności osoby 
ukaranej. 

Uzasadniając powyższe zmiany projektodawca 
m.in. stwierdził, iż „(…) w ocenie projektodawcy przy 
ocenie stopnia szkodliwości społecznej przestęp-
stwa nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka 
nie można przejść do porządku nad znaczną różni-
cą w zakresie stopnia społecznej szkodliwości czynu 
tego przestępstwa w wypadku, gdy jego skutkiem jest 
śmierć jednej lub większej liczby osób. Te różnice po-
winny manifestować się również przyjęciem w tym 
drugim wypadku surowszych granic odpowiedzial-
ności karnej sprawcy. W świadomości społecznej po-
winno istnieć ugruntowane przekonanie, które należy 

1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.03.2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod-
miotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 
poz. 595), które jednak nie odnosi się do wyposa-
żenia w leki i materiały medyczne, a jedynie do 
warunków stawianych samym pomieszczeniom 
i wyposażeniu ich w odpowiednie urządzenia;

2. w przypadku podmiotów udzielających świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych – również 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu re-
habilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465 ze zm.).

Biorąc pod uwagę jedynie te dwa szczegółowe 
akty należałoby wywieść wniosek, iż zestaw prze-
ciwwstrząsowy nie jest w tym przypadku wymagany.

Należy jednak wziąć także pod uwagę, iż do zakła-
dów rehabilitacyjnych, podobnie jak do każdego in-
nego podmiotu leczniczego, zastosowanie ma art. 15 
u.dz.l., zgodnie z którym podmiot leczniczy nie może 

odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego oso-
bie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia 
takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia 
lub zdrowia. Powyższy zapis może być, w określo-
nych przypadkach, rozumiany jako źródło obowiązku 
posiadania przez podmiot leczniczy zestawu prze-
ciwwstrząsowego, o ile zakres udzielanych świadczeń 
oraz warunki ich udzielania wskazują na możliwość 
wystąpienia konieczności jego zastosowania w celu 
realizacji obowiązku udzielania świadczenia w przy-
padku zagrożenia życia lub zdrowia. 

Biorąc pod uwagę profil pacjentów, dla których 
przeznaczone są świadczenia zakładu rehabilitacji 
(świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej), nie 
sposób uznać, by z przepisów prawa wynikał wymóg 
posiadania w gabinecie pielęgniarki zakładu zestawu 
przeciwwstrząsowego.

Autor

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec
Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451)

Stanowisko
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wyrabiać także odpowiednim ukształtowaniem sank-
cji grożących za naruszenie konkretnych zakazów kar-
nych, że niezachowanie przez człowieka przeciętnego 
obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podsta-
wie normalnej zdolności przewidywania i obowiązku 
dbałości o życie ludzkie można wymagać od niego, aby 
nie dopuścił do wystąpienia skutku w postaci śmierci 
człowieka, powinno i będzie skutkować wobec niego 
sankcją karną tym surowszą, im rozleglejszy charak-
ter będą miały te skutki. Tego ogólnoprewencyjnego 
efektu nie można w sposób pożądany osiągnąć jedynie 
w ramach podstawowego typu czynu, przewidującego 
zagrożenie karne nieprzekraczające 5 lat pozbawie-
nia wolności. Tak ukształtowana przez ustawodawcę 
sankcja, nawet przy uwzględnieniu, że chodzi o prze-
stępstwo nieumyślne, nie przystaje do abstrakcyjnego 
stopnia społecznej szkodliwości tego typu czynu i nie 
spełnia należycie swych funkcji prewencyjnych. 

Życie ludzkie zalicza się do najcenniejszych dóbr 
chronionych prawem karnym i nawet nieumyślne za-
atakowanie tego dobra musi spotykać się z odpowied-
nio surową sankcją, za którą nie można uznać kary 
do 5 lat pozbawienia wolności, grożącej np. za zwykłą 
kradzież czy fałsz dokumentu. Z tego względu sank-
cja ta powinna być ukształtowana w wyższych grani-
cach, choć nie takich, które można by było uznać za 
nadmiernie surowe. Przewidziana w projekcie za czyn 
w typie podstawowym kara od 1 roku do 10 lat pozba-
wienia wolności grozi bowiem za popełnienie takich 
przestępstw jak kradzież z włamaniem, która, choć jest 
przestępstwem umyślnym, to godzi jednak w dobro 
prawne znajdujące się niżej w hierarchii wartości.

Powyższe względy zdeterminowały zatem pro-
pozycję zaostrzenia ustawowego zagrożenia odpo-
wiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie 
śmierci w typie podstawowym i wprowadzenia sankcji 
od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz wprowa-
dzenia typu kwalifikowanego ze względu na rozległość 
przestępnego skutku z zagrożeniem karnym od 2 lat do 
15 lat pozbawienia wolności.”1

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych wobec zaprezentowanych wyżej zmian 
wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko. Za-
ostrzenie prawa, które jak to deklarują projektodawcy 
ma służyć m.in. ochronie najistotniejszych dóbr jakimi 
są zdrowie i życie człowieka, w sposób paradoksalny 
w swoich skutkach w przypadku pacjentów przyniesie 
najprawdopodobniej zgoła odwrotny efekt. Radykalny 
wzrost proponowanej represji karnej – mający w za-
łożeniu powodować zwiększenie stopnia staranności 
podejmowanych działań zawodowych przez m.in. pie-

1 Druk sejmowy nr 3451 – uzasadnienie Rządowego projektu usta-
wy o zmianie Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw 
(http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=-
996CE307123D03FEC12583FA0069E8F2

lęgniarki i położne, a tym samym prowadzić do mini-
malizacji ilości popełnianych błędów i występowania 
tzw. zdarzeń niepożądanych zamierzonego skutku nie 
wywoła, natomiast najprawdopodobniej spowodowu-
je dalsze zmniejszenie ilości osób zdecydowanych na 
wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej po-
przez odejście od zawodu. Wskazana wyżej zmiana art. 
155 k.k. polegająca na wprowadzeniu odpowiedzial-
ności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci 
dwóch osób i zagrożenie z tego tytułu karą w wymiarze 
od 2 do 15 lat niesie szczególne ryzyko związane z wy-
konywanym zawodem dla położnych sprawujących 
opiekę nad ciężarna kobietą i jej dzieckiem. 

Zorientowanie członków personelu medycznego 
(pielęgniarek i położnych) na przestrzeganie przepi-
sów dotyczących wykonywania zawodu, a tym samym 
minimalizacji popełnianych błędów przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych nie zostanie osiągnięte po-
przez zwiększenie represji karnej – czyli inaczej mó-
wiąc – zwiększenia obawy przed utratą wolności oso-
bistej. Występowanie błędów popełnianych wobec 
pacjenta w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych 
jest wynikiem nie tylko braku zachowania reguł ostroż-
ności wymaganych w danych okolicznościach przez 
pielęgniarkę lub położną, ale także efektem niewłaści-
wej organizacji pracy, niedoboru personelu pomocni-
czego i niedostatecznej obsady stanowisk pielęgnia-
rek i położnych w podmiotach leczniczych. Niedobór 
ten będzie się pogłębiał, gdy za kilka lat uprawnienia 
emerytalne będą nabywać pielęgniarki, położne z naj-
liczniejszego obecnie przedziału wiekowego 51-60 lat, 
które stanowią 32% wszystkich zarejestrowanych pie-
lęgniarek i położnych. Oznacza to, że rocznie ok 10,5 
tys. pielęgniarek i położnych nabędzie uprawniania 
emerytalne. Należy dodać że aktualnie tylko około 5,5 
tys. pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wyko-
nywania zawodu, co nie oznacza że osoby te podejmą 
pracę w podmiotach leczniczych. W każdym kolejnym 
roku rośnie więc luka pokoleniowa. 

Liczba pielęgniarek i położnych czynnych zawodo-
wo, realizujących świadczenia zdrowotne w systemie 
ochrony zdrowia, podobnie jak lekarzy jest zbyt mała. 
Wykonywanie zawodu równolegle w kilku podmiotach 
leczniczych, w ramach kolejnych dyżurów (ze względu 
na wspomniane niedostatki kadr pielęgniarskich i po-
łożniczych), a tym samym obciążenie nadmierną pra-
cą to kolejna przyczyna występowania zdarzeń niepo-
żądanych. W tym miejscu wskazać również należy na 
ciągły proces zwiększania zakresu obowiązków nakła-
danych na pielęgniarki i położne w ramach wykonywa-
nego przez nie zawodu, jako refleksowy skutek braku 
personelu medycznego oraz personelu pomocniczego. 
Dobitnym przykładem tego zjawiska może być rozsze-
rzenie kompetencji pielęgniarek i położnych (zmiana 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej) w zakresie samodzielnego ordynowania le-
ków oraz wystawiania recept i kierowania na badania 
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diagnostyczne, bez przekazania innych prostych czyn-
ności personelowi pomocniczemu. W efekcie rozsze-
rzono zakres zadań i odpowiedzialności pielęgniarek 
i położnych dodając obowiązków, a nie wprowadzając 
zmian w organizacji pracy, pozwalającej na właściwą 
realizację zadań. Należy również wspomnieć tutaj, że 
obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej 
przez pielęgniarki i położne wobec niedostatków orga-
nizacyjnych w podmiotach leczniczych spowodował 
sytuację, w której dokumentacja ta, prowadzona jest 
zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Sytu-
acja taka zwiększa obciążenie pracą pielęgniarek i po-
łożnych znacznie ograniczając czas jaki mogą poświę-
cić na realizację świadczeń zdrowotnych u pacjenta.

Błędy wobec pacjenta to skutek również ciągle wy-
stępującego niedoinwestowania służby zdrowia oraz 
występowania tzw. błędów organizacyjnych. 

Zmiany w zasadach odpowiedzialności karnej, 
w tym wzrost represyjności z tytułu popełnienia okre-
ślonych przestępstw zazwyczaj dokonywane są wów-
czas gdy ilość danych czynów na przestrzeni określo-
nego czasu w istotny sposób rośnie. Wówczas reakcją 
ustawodawcy na takie zjawisko jest m.in. zwiększenie 
odpowiedzialności karnej. Wskazując na powyższe 
należy podkreślić, iż Naczelny Rzecznik nie dysponuje 
informacjami świadczącymi o gwałtownym wzroście 
ilości spraw przeciwko pielęgniarkom i położnym wo-
bec, których byłyby wydawane wyroki skazujące oraz 
wymierzane kary z tytułu popełnienia przestępstw 
kwalifikowanych z art. 155 k.k.

Tym samym zmiany prawa karnego, których kieru-
nek w negatywny sposób dotknie przedstawicieli tej 
grupy zawodowej należy ocenić negatywnie.
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega 
przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych.

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi in-
formacjami na temat nieuczciwych organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zawodach pie-
lęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:
 uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydak-

tyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 
oraz podmioty lecznicze;

 inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe (prowadzonego przez ORPIP lub NR-
PIP).

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowe-
go są:
 posiadanie programu kształcenia, o którym mowa 

w art.78 ust.1 lub 2;
 zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach 

odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, 
zgodnych ze wskazaniami określonymi w progra-
mie kształcenia;

 zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do 
realizacji programu kształcenia, w tym dla szkole-
nia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami okre-
ślonymi w programie kształcenia;

 posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości 
kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny ja-
kości kształcenia oraz metody tej oceny.

Odpowiedź Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania 
wychowawczej funkcji szkoły na stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie utworzenia nowego zawodu.

Komunikat NIPiP
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Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce 
lub położnej zakwalifikowanej do:
 specjalizacji,
 kursu kwalifikacyjnego,
 kursu specjalistycznego,
wydać adekwatnie:
 kartę specjalizacji,
 kartę kursu kwalifikacyjnego,
 kartę kursu specjalistycznego,
które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdze-
niami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia 
kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplo-
mowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów 
kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych pro-
wadzone jest na podstawie programów kształcenia 
zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy od-
noszące się do stosowanych metod i środków dydak-
tycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, 
warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby go-
dzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego 
udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody 
e-learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia 
podyplomowego zapoznać się z przepisami określo-
nymi w:
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze-

śnia 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych,

 Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych 
z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6)

 oraz programem kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, 
gdzie określono warunki przeprowadzenia danego 
kształcenia:
 programy szkoleń specjalizacyjnych
 programy kursów kwalifikacyjnych
 programy kursów specjalistycznych.

Szczegółowych informacji czy dany organizator 
kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Przedruk MPiP nr 6.2019

https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/
https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/
https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/
https://nipip.pl/prawo/ogolne/ustawa-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej/
https://nipip.pl/prawo/ogolne/ustawa-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej/
https://nipip.pl/kontakt/kontakt-oipip/
http://ckppip.edu.pl/kontakt.html
http://ckppip.edu.pl/kontakt.html
http://ckppip.edu.pl/kontakt.html
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W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu pielęgniarek i położnych VIII kadencji Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu prosi członków naszej izby o pilną aktualizację danych zawartych w Okrę-
gowym Rejestrze Pielęgniarek i Okręgowym Rejestrze Położnych – w szczególności danych dotyczących miejsca 
zatrudnienia.

Przypominamy, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne chcące uczestniczyć w zebraniu rejonu wyborczego, mu-
szą znajdować się na liście tego rejonu. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej w danym 
rejonie, osoba taka traci prawo uczestnictwa w zebraniu wyborczym.

Zmiany w zakresie rejonu wyborczego można zgłaszać pisemne w Biurze OIPiP w Zamościu najpóźniej w ter-
minie 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym.

Wykaz rejonów wyborczych na delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu na Okręgowy Zjazd VIII Kadencji.

Rejon 
Nr Nazwa jednostki Data i miejsce zebrania 

wyborczego Liczb delegatów

1

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny – Radecznica 21.10.2019 
Godz. 13.00
Sala terapeutyczna SP 
WSzP w Radecznicy 
Odpowiedzialni:
Grzegorz Wojdyła 
Czesława Furgała 

3
DELEGATÓW 

DPS Ruskie Piaski 
NZOZ Radecznica 
NZOZ Gorajec 

Pielęgniarki i położne niezatrudnione 

Razem pielęgniarek i położnych 158

2

SP ZOZ Szczebrzeszyn 

23.10.2019 
Godz. 13.00
Sala SP ZOZ w Szczebrzeszynie 
Odpowiedzialni:
Grzegorz Wojdyła
Czesława Furgała 
Maria Świstowska 

4
DELEGATÓW 

Przychodnia Lekarska Nowamed, Zwierzyniec
Dom Dziecka Nr II, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zwierzyniec 
Środowiskowy Dom Samopomocy Sochy 
NZOZ Michalów 
NZOZ Bodaczów 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/ Położnej 
Nzoz Poradnia Specjalistyczna Szczebrzeszyn
NZOZ Eurodent Szczebrzeszyn 
DPS Szczebrzeszyn Błonie 
Pielęgniarki i położne niepracujące 
Razem pielęgniarek i położnych 181

3

SP Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Krasnobród 

18.10.2019 
Godz. 12.00
Sala Sanatorium Rehabilitacyjne 
w Krasnobrodzie 
Odpowiedzialni; 
Danuta Kusiak
Grzegorz Wojdyła 

3 
DELEGATÓW 

NZOZ Gabinet Stomatologiczny Krasnobród 
DPS Krasnobród 
Dom Pomocy Społecznej Filia w Długim Kącie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Józefów 
NZOZ Przychodnia Krasnobród 
NZOZ TERAPIA KRASNOBRÓD 
NZOZ Józefów 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy GAWRA w Długim Kącie 
DPS Majdan Wielki 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Dominikanówka 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 174

4

SP Szpital Wojewódzki im. P.J.P. II Zamość 21.10.2019 
GODZ. 13.00
Sala konferencyjna 
Szpitala Wojewódzkiego 
im. P.J.P w Zamościu 
Odpowiedzialni;
Teresa Wawryca Kordulska 
Marta Gierek 
Elżbieta Hałas 
Jagoda Dziedzic 

17
DELEGATÓW 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
NFZ Zamość 
Nu Med.
Indywidualne praktyki pielęgniarki/ położnej 

Pielęgniarki i położne niezatrudnione 

Razem pielęgniarek i położnych 835

5

SP ZOZ Hrubieszów 
PSSE Hrubieszów 
Środowiskowy Dom Samopomocy Hrubieszów 
Zakład Karny Hrubieszów
Nzoz Zdrowie Hrubieszów 
Ośrodek Rehabilitacji w Łykoszynie 
NZOL Droga Życia w Smoligowie 

Komunikat w sprawie przedwyborczej
aktualizacji danych przez pielęgniarki i położne

http://www.oipip-poznan.pl/komunikat-w-sprawie-przedwyborczej-aktualizacji-danych-przez-pielegniarki-i-polozne/
http://www.oipip-poznan.pl/komunikat-w-sprawie-przedwyborczej-aktualizacji-danych-przez-pielegniarki-i-polozne/
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5

Indywidualne Praktyki Pielęgniarki / Położnej 

22.10.2019 
Godz. 14.00
Sala; Stołówka SP ZOZ 
w Hrubieszowie 
Odpowiedzialni: 
Liliana Kalacińska
Stanisława Okólska
Ewa Madej 
Urszula Porębska

10
DELEGATÓW

PCK Hrubieszów 
NZOZ Przychodnia MEDYK w Hrubieszowie 
Ambulatorium JW. w Hrubieszowie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Hrubieszów Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Hrubieszowie
Warsztaty Terapii Zajęciowej Oszczów
PORADNIA Kardiologiczna HRUBIESZÓW 
Praktyka Lekarska Anna Kędziora 
Indywidualna Praktyka Lekarska Dari Wilma 
NZOZ PORADNIA Zdrowia Psychicznego 
NZOZ Przychodnia Medyk w Hrubieszowie 
Poradnia Rodzinna J. Rupik 
Da – Vita 
Gminny OŚRODEK Zdrowia Mircze 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 522

6

NZOZ Trzeszczany Nr 146 

24.10.2019 
Godz. 14.00
Sala ; Stołówka SP ZOZ 
w Hrubieszowie 
Odpowiedzialni: 
Liliana Kalacińska
Stanisława Okólska
Ewa Madej 
Urszula Porębska 

2
DELEGATÓW 

Indywidualne Praktyki Pielęgniarki/Położnej 
NZOZ Nieledew 258/9
NZOZ Dziekanów z filią w Stefankowicach 
NZOZ Werbkowice, ul. Kopernika 33A 
NZOZ Ośrodek Zdrowia Werbkowice, ul. Piłsudskiego 6 
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Werbkowice, ul. P.J.P. II
NZOZ Uchanie 
NZPOZ Hulcze i Przewodów 
NZOZ Strzyżów 
Praktyka lekarza POZ Dołhobyczów 
NZOZ Horodło 
NZOZ Kryłów 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 119

7

SP ZOZ Tomaszów Lubelski 

22.10.2019 
Godz. 13.00
Sala konferencyjna SP ZOZ 
w Tomaszowie Lubelskim 
Odpowiedzialni:
L. Podhajna Wojtowicz
Izabela Parkot
Barbara Fusiarz
Ewa Komadowska 
Halina Raczkiewicz 

10 delegatów

Stacja Dializ AVITUM B. Braun W Tomaszowie Lubelskim 
NZOZ Ortopedia Zamojska – Tomaszów Lubelski 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim 
PCK Tomaszów Lubelski 
OkulistyKA sc w Tomaszowie Lubelskim 
Indywidualna Praktyka Gabinet Lekarza – Bielecka – 
Miszczyszyn w Tomaszowie Lubelskim
Prywatne Gabinety Lekarzy Specjalistów „Medyk ‘Medycyna Pracy S.C. A. Tur 
NZOZ Psycho – Med. Tomaszów Lubelski 
NZOZ Centrum Zdrowia Tomaszów Lubelski 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/położnej 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
NZOZ Poradnia Rodzinna w Tomaszowie Lubelskim
PSSE Tomaszów Lubelski 
NZOZ ELMED w Tomaszowie Lubelskim 
Środowiskowy Dom Samopomocy Szarowola 
NZOZ Poradnia Dermatologiczna w Tomaszowie Lubelskim 
Medyczne Studium Zawodowe Tomaszów Lub. 
Nzoz Medi Dent Tomaszów Lubelski 
Indywidualna praktyka Stomatologiczna Adam Kurzępa, Agnieszka Kurzępa 
Ośrodek Wsparcia PSOKK 
Przyzakładowa Przychodnia Przemysłowa TOMSPIN 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 512

8

NZOZ Tarnawatka 

17.10.2019 
Godz. 13.00
Sala konferencyjna SP ZOZ 
w Tomaszowie Lubelskim 
Odpowiedzialni:
L. Podhajna Wojtowicz
Izabela Parkot
Barbara Fusiarz
Ewa Komadowska 
Halina Raczkiewicz

2 
DELEGATÓW

NZOZ Rachanie 
NZOZ Ulhówek, OZ Machnów 
Indywidualna Praktyki Pielęgniarki/Położnej 
NZOZ Przychodnia w Suścu , NZOZ Majdan Sopocki 
NZOZ Lubycza Królewska 
NZOZ Bełżec
NZOZ Jarczów 
NZOZ Krynice 
NZOZ Wożuczyn Cukrownia 
Ośrodek Rehabilitacji Lubycza Królewska 
NZOZ Podhorce – 
Uniwersalni Piotr Zajączkowski Lubycza Królewska 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 118
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9

NZOZ Tyszowce 

22.10.2019 
Godz. 12.00
Sala: DPS W Tyszowcach 
Odpowiedzialni:
Danuta Kusiak 
Elżbieta Hałas 

2 
DELEGATÓW 

DPS Tyszowce 
NZOZ Komarów 
NZOZ VIVENTE Łaszczów 
NZOZ Stanisława Byś Łaszczów 
Centrum Medyczne Łaszczów 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/Położnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej Wolica Brzozowa 
NZOZ Telatyn 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 118

10

Arion Szpitale – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Tarnogrodzie 

23.10.2019 
Godz. 13,30
Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy w Tarnogrodzie 
Odpowiedzialni: Jadwiga Sikora
Wioletta Pacion 

3
DELEGATÓW

NZOZ Tarnogród 
Prywatny Gabinet Stomatologiczny dr Cichocka Tarnogród 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie 
NZOZ Przychodnia Rodzinna Łukowa 
Praktyka Lekarska Medicus Potok Górny 
NZOZ Przychodnia Zdrowia Księżpol 
Grupowa Praktyka Pielęgniarek W. Lachowska, H. Grzyb 
NZOZ Obsza 
NZOZ Laboratorium Tarnogród, ul. Rynek 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Biszcza 
Praktyka Lekarska Eskulap Biszcza 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/ Położnej 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 141

11

ARION Szpitale Biłgoraj 

18.10.2019 
Godz. 13.00
Sala Arion Szpitale w Biłgoraju 
Odpowiedzialni: Wioletta Pacion 
Dorota Trześniowska 
Jadwiga Sikora 
Ryszarda Granda

11
DELEGATÓW

NZOZ Przychodnia Lekarska  „Twój Lekarz” Biłgoraj
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/ Położnej 
NZOZ Laboratorium Medyczne Biłgoraj 
NZOZ Helena Szempruch Teodorówka 
NZOZ Tereszpol Zaorenda 
NZOZ Sól 
NZOZ Nasze Zdrowie Frampol 
NZOZ Turobin 
NZOZ Frampol Medyk 
NZOZ Aleksandrów 
DPS Teodorówka 
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Aleksandrów 
DPS Kombatant Biłgoraj 
PSSE Biłgoraj 
NZOZ Konsylium Biłgoraj 
GENEZIS – Gabinet Stomatologiczny Biłgoraj 
NZOZ Nasze Zdrowie Biłgoraj 
Praktyka Lekarska Biłgoraj 
Indywidualna Specjalistyczna Okulistyczna Praktyka Lekarska Biłgoraj 
Gabinet Okulistyczny I. Włoszczak 
Poradnia Okulistyczna Biłgoraj 
NZOZ Przychodnia Zdrowia Biłgoraj 
Zakład Pracy Chronionej Ryś – Pol.ł Biłgoraj 
MZS DUO – MED. 
NZOZ Ośrodek Rehabilitacji I Terapii dla Dzieci Biłgoraj 
Żłobek Miejski Biłgoraj 
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Opieka Domowa Biłgoraj ; T. Blicharz, H. Mossur 
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Wilkos Elżbieta 
MSZ Biłgoraj 
NZOZ Goraj 
Spółdzielnia Inwalidów Promień Biłgoraj
Spółdzielnia Niewidomych Tanew Biłgoraj 
NZOZ ULAMED 
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego O/ Biłgoraj 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem Biłgoraj 
SMH Gabinety lekarskie 
Indywidualna specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie foniatrii i otolaryngologii 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Dermatologiczna 
Nzoz Kardioneuromed 
Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych Przychodnia REV – Med. 
Indywidualna Praktyka Lekarska Dentica Biłgoraj 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 560
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12

Zamojski Szpital Niepubliczny 

23.10.2019 
Godz. 13.30 
Sala Zamojski Szpital Niepubliczny 
Odpowiedzialni:
Danuta Kusiak 
Bożena Szmit 
Anna Bojar

8
DELEGATÓW

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Ortopedia Zamojska 
NZOZ Hipokrates Zamość 
NZOZ LEK. Med. Zamość 
NZOZ Med – Spec Zamość 
NZOZ Specjal – Med. Zamość 
FRESENIUS NEPFRO CARE – Stacja Dializ 
Gabinety Okulistyczne A. Kudyk D. Karkowska 
Centrum Usług Medycznych Sonologistic Zamość 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 376

13

Praktyka Lekarza Rodzinnego J. Droździel

17.10.2019 
Godz. 13.00
Sala OIPIP w Zamościu
Odpowiedzialne:
Danuta Kusiak 
Joanna Walewander
Elżbieta Hałas

6
DELEGATÓW 

NZOZ Re-med Wierzba 30
Nzoz B – Med. Wierzba 
NZOZ Wimed Skierbieszów 
NZOZ Miączyn 
NZOZ Łabunie 
NZOZ Sitno 
NZOZ Suchowola – OZ Bondyrz , Adamów 
NZOZ Lipsko 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/ Położnej 
NZOZ Przychodnia PROFLEK Zamość, ul. Św. Piątka 
NZOZ PIEL – MED. PLUS 
NZOZ PIEL – MED. 
NZOZ Re-Med. Zamość
NZOZ Medyk 
NZOZ JOLOKO
Warsztaty Terapii Zajęciowej Zamość, ul. Podchorążych 
NZOZ Resort – Med. 
NZOZ Medizam 
NZOZ Spiromed 
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Wyszyńskiego 41 a
NZOZ ESKULAP Zamość, ul. Partyzantów 
NZOZ Lekarz Rodzinny J. Szaruga 
Praktyka Lekarza Rodzinnego Z. Boroch 
NZOZ „Tomed” Nielisz , NZOZ LUMED 
NZOZ Stomatologia Nielisz 
NZOZ Stomatologia Nielisz – Bilińska 
DPS Zamość 
NZOZ Salus 
Zamojska Korporacja Energetyczna Ukleja Alicja 
Wiol – Med. 
DPS Białobrzegi 
DOM Zakonny Łabunie 
Przychodnia Specjalistyczna Zamość, ul. Szczebrzeska 
NZOZ Przychodnia na Karolówce 
Grupowa Praktyka Pielęgniarek ACUS 
Gabinet Stomatologiczny Grabowiec 
NZOZ Grabowiec 
NZOZ „Wysomed” Wysokie 
NZOZ Zawada 
NZOZ EWIDENT Zamość, ul. Wyszyńskiego 52
Środowiskowy Dom Samopomocy Zamość 
NZOZ PULS Zamość 
NZOZ Poradnia Medycyny Szkolnej
MEDICUS – Sklep Specjalistyczny 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 277

14

Hospicjum Santa Galla Łabunie

24.10.2019 
Godz. 13.00 Sala OIPiP w Zamościu
Odpowiedzialne:
Danuta Kusiak
Joanna Walewander
Elżbieta Hałas

6 
DELEGATÓW

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki/ Położnej 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego – Zamość 
Wojskowy Oddział Gospodarczy 
NZOZ Stacja Opieki Caritas 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Indywidualna Praktyka Lekarska J. Bucior – B. Olech 
Zakład Karny 
NZOZ Wita – Med. Zamość 
OIPiP Zamość 
NZOZ Dermed Zamość 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
Medyczne Studium Zawodowe 
Złobek Miejski Zamość 
NZOZ Kietlińska Zamość 
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„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 25.04.2019 r. odeszła do wieczności

jedna z nas

Pielęgniarka
Śp. Romualda Rybicka

Na stanowisku pielęgniarki pracowała w NZOZ Medyk 
w Zamościu

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 07.07.2019 r. odeszła do wieczności

jedna z nas

Położna
Śp. Urszula Rybacha

Na stanowisku położnej pracowała w SPSzW 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek
A wspomnień nic nam nie odbierze”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 17.08.2019 r. odeszła do wieczności

jedna z nas

Pielęgniarka

Śp. Anna Kozak
Na stanowisku pielęgniarki pracowała 

w NZOZ Eskulap w Zamościu.

„Gdy smutek boli
A słowa zbyt małe 

By rozpacz wypowiedzieć
Zostaje tylko milczenie

Pełne gorących łez
I bliskość osieroconych serc...”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 09.06.2019 r. odeszła do wieczności

jedna z nas

Pielęgniarka
Śp. Urszula Muzyczka

Na stanowisku pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 
pracowała w NZOZ Medyk 

w Zamościu.

14

NZOZ Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji 

24.10.2019 
Godz. 13.00 Sala OIPiP w Zamościu
Odpowiedzialne:
Danuta Kusiak
Joanna Walewander
Elżbieta Hałas

6 
DELEGATÓW

NZOZ OKO – MED 
NZOZ PETRUS 
Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych Zamość
Gabinet Stomatologiczny Bielak – Boczarski 
Przedszkole Figielkowo 
PSSE
KO – MED. ZAMOŚĆ 
PRZYCHODNIA Specjalistyczna Sokoli Wzrok 
Nzoz KARDIO – Centrum 
PWSZ Zamość
Ośrodek Diagnostyki Nowy Słuch 
NZOZ Kardiologia 
NZOZ Poradnia Stomatologiczna, ul. Tatarska 7 
NZOZ Kuba – Med. 
Centrum Medyczne Zamość, ul. Orzeszkowej 28
MMedical _Poradnia Lekarza Rodzinnego 
Pielęgniarki i położne niezatrudnione 
Razem pielęgniarek i położnych 278

UWAGA!!! Jeżeli nie został wskazany podmiot leczniczy, w którym pracują pielęgniarki lub położne prosimy o zgłoszenie 
uwag do biura OIPiP w Zamościu w terminie do dnia 11 października 2019 r.


