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Drogie Koleżanki i Koledzy

Minęło już kilka miesięcy pracy Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, miesię-
cy, których nie można zaliczyć do łatwych i spo-
kojnych, ale z całą pewnością można powiedzieć, 
że był to czas twórczy i szalenie pracowity. 

Z ogromną przyjemnością i zadowoleniem 
pragnę Państwa poinformować, że uruchomi-
liśmy bezpłatne kształcenie podyplomowe dla 
pielęgniarek i położnych - członków OIPiP w Bia-
łymstoku. W maju rozpoczęły się dwa kursy spec-
jalistyczne „Szczepienia ochronne” i „Wykonanie i 
interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz 
dwa kursy kwalifikacyjne „Pielęgniarstwo opera-
cyjne” i „Pielęgniarstwo epidemiologiczne”.

Informacje dotyczące planów realizacji szko-
leń organizowanych przez OIPiP w Białymstoku 
w II półroczu 2012 roku zostały zamieszczone 
w bieżącym biuletynie jak również na stronie 
internetowej izby.

Również w tym biuletynie zostały zamieszczo-
ne Regulaminy dotyczące dofinansowania kształ-
cenia podyplomowego jak też Regulamin zasad 
kwalifikacji, organizacji i finansowania kosztów 
kształcenia pielęgniarek i położnych organizo-
wanych przez OIPiP w Białymstoku.

Coraz więcej członków naszego środowiska 
pragnie podnosić kwalifikacje zawodowe. Dla 
nas wszystkich jest to niezmiennie budujące, bo 
specyfika naszych zawodów wymaga ustawicz-
nego kształcenia. Tylko w ten sposób ustalimy 
naszą pozycję w środowisku medycznym i pod-
kreślimy rangę zawodu pielęgniarki i położnej, 
czego sobie i Państwu życzę.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska
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„...połóż mi dłoń na ramieniu. 
Niech się poczuję 

bezpiecznie... 
I pchnij mnie 

z uśmiechem...”

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku składam 

Pani mgr Krystynie Foryś  
Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

serdeczne podziękowania

Za pierwszą myśl, merytoryczną opiekę 
i nieocenioną pomoc okazaną podczas tworzenia 

programów specjalizacyjnych w dziedzinach:

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
pielęgniarstwa chirurgicznego 
pielęgniarstwa operacyjnego 

dla pielęgniarek.

Przewodnicząca ORPiP 
Cecylia Dolińska

Podziękowania, Gratulacje

graf. Anna Sienkiewicz
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Najlepsze życzenia - to marzeń spełnienia. 
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia? 

Wiek emerytalny po to jest nam dany, 
Aby realizować…niespełnione plany. 

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, 
Tylko łykać życie i się delektować. 

Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało 
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało!

Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę zawodową na rzecz pacjen-
tów potrzebujących profesjonalnej opieki Pielęgniarkom i Położnym SP ZOZ 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, 
które w 2011 roku odeszły na emeryturę, rentę i świadczenia emerytalne:

Danuta Wrońska   Halina Pytel
Cecylia Sakowicz  Grażyna Brzezowska
Halina Sosnowska  Jadwiga Czołpińska
Halina Bobkowska  Barbara Guzowska
Anna Jarosz   Barbara Makal
Antonina Tynkiewicz  Maria Łapińska
Teresa Miron   Irena Żak
Teresa Sołowiej  Anna Śmieciuszewska
Barbara Bezubik  Danuta Jałowiecka
Hanna Madeja   Helena Kackiełło
Danuta Tauter   Barbara Matowicka
Danuta Radziulis-Młynarczuk Halina Zyśk
Stefania Górecka  Grażyna Władysiuk
Olga Tomaszuk  Halina Wróblewska
Anna Rudzińska  Irena Fiedosiuk
Krystyna Makarewicz  Bożena Sawicka
Lucyna Marciniak  Jadwiga Boguszewska
Raisa Borowik   Małgorzata Falkowska
Teresa Łupińska  Joanna Sawicka
Donata Adamska  Aleksandra Aleksiejczuk
Janina Bycul   Jadwiga Harasimowicz
Karin Urszula Tworkowska Helena Szczep
Luba Moniuszko

Pielęgniarki i Położne SP ZOZ  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Podziękowania, Gratulacje 

graf. Anna Sienkiewicz
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graf. Anna Sienkiewicz

Szanownej Pani  

Halinie Filipczuk 

- pielęgniarce opatrunkowej, za 43 lata pracy w I Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku serdecznie dziękuje-
my. Jest Pani jedną z najdłużej pracujących pielęgniarek 
w historii Szpitala. Szacunek swój i sympatię pragniemy 
wyrazić wierszem:

Wszyscy w pracy Cię żegnają 
Gratulacje dziś składają, 
aż im zazdrość błyszczy w oku, 
bo od pracy masz już spokój, 
nowy czas i nowe życie, 
spędzaj teraz znakomicie, 
porzuć troski i zmartwienia,  
jest tak wiele do zrobienia. 
Bo kobieta emerytka  
dalej słodka jest i gibka. 
Niechaj zdrowie i wesele  
zawsze w Twym żywocie gości. 
Spełniaj wszystkie swe marzenia,  
doznaj pełni szczęśliwości.

Pielęgniarki i położne  
Uniwersyteckiego  

Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku

Podziękowania, Gratulacje
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graf. Anna Sienkiewicz

Dziękujemy  
odchodzącym na emeryturę

pielęgniarce  - Pani Ewie Klimowicz 
i położnej  - Pani Ewie Masłowskiej 

Za wspólne lata pracy wypełnione troską o to  
co najważniejsze - o życie drugiego człowieka. 

Życzymy, aby przyszłość przyniosła zdrowie, 
pogodę ducha, mnóstwo radości i powodów 
do uśmiechu. 

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego  

Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku 

Podziękowania, Gratulacje 



7

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku oraz swoim własnym składam  
serdeczne gratulacje Pani mgr Nadziei Sołowiej
W związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk  
medycznych. Tematem rozprawy doktorskiej był:

Zespół wypalenia  
w różnych grupach pielęgniarek

Zagadnienie to od lat zajmuje w naszym środowisku 
znaczące miejsce. To, że problem „zespołu wypalenia” 
jest problemem zawodowym pielęgniarek wykazały 
też przeprowadzone przez Panią badania. Jest to tym 
bardziej cenny wkład w naukę, który mam nadzieję 
zaowocuje dalszymi badaniami i przyniesie wymierne 
korzyści dla całego środowiska pielęgniarskiego.

Życzę dalszych sukcesów naukowych  
oraz pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu ORPiP w Białymstoku  
Przewodnicząca Cecylia Dolińska 

Podziękowania, Gratulacje
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graf. Anna Sienkiewicz

Gratulacje

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Białymstoku oraz swoim własnym składam  
serdeczne gratulacje Pani mgr Ewie Alicji Jaszczołt

W związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk  
medycznych. Rozprawa doktorska na temat:

Ocena jakości usług terapeutycznych a spełnie-
nie oczekiwań pacjentów hospitalizowanych  

w różnych oddziałach szpitala psychiatrycznego

Wnioski przedstawione przez Panią mogą przy-
czynić się do wzrostu jakości opieki pielęgniarskiej 
w stosunku do pacjentów hospitalizowanych.

Gratulując życzę dalszych sukcesów zawodowych 
i na ukowych oraz wszystkiego najlepszego w życiu 
prywatnym.

W imieniu ORPiP w Białymstoku  
Przewodnicząca Cecylia Dolińska 

Podziękowania, Gratulacje 
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graf. Anna Sienkiewicz

„Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się
swoich ideałów. Maszeruj śmiało według
muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie
biografie powstają z ruchu do przodu, 
a nie oglądania się do tyłu”

Paulo Coelho

Składamy serdeczne gratulacje
Naszej koleżance

Cecylii Dolińskiej
Przewodniczącej Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku

z okazji uzyskania tytułu
doktora nauk medycznych

Życzymy dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i twórczo inspirujących 
wyzwań oraz nieustawania w dążeniu 
do celów. Składamy wyrazy uznania 
zapewniając o szacunku i dumie z osiąg
nięć naukowych, które bez wątpienia 
przyczynią się do budowania prestiżu 

naszego zawodowego środowiska.

Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego  

Szpitala Klinicznego  
w Białymstoku

Podziękowania, Gratulacje
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graf. Anna Sienkiewicz

 Pamiętasz?
  szkolny fartuszek
  z bielutkim kołnierzem
 obdrapane kolana i tornister na plecach
  piórnik z Plastusiem
     uczennica...
Pamiętasz
 granatowy fartuch
 i krzyżak tak ukrochmalony
 że żelazko się nad nim
  litowało
  głaszcząc go do prostoty?
     pielęgniarka...
Pamiętasz tematy prac
kłócących się z komputerem
pisanych po kolei na szczeblach
 pracy w miłości dla ludzi?
     Pani doktor...
       Dziś uśmiechnięta Kobieta Sukcesu
   z otwartym umysłem i sercem.
       JK

Serdeczne gratulacje Pani 
CECYLII DOLIŃSKIEJ

z powodu uzyskania tytułu doktora nauk medycznych

składają, życząc dalszej realizacji pragnień i marzeń

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
Komisja Rewizyjna

Okręgowy Rzecznik
Okręgowy Sąd PiP
pracownicy OIPiP

Podziękowania, Gratulacje 
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G  
ratulacje

W imieniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku oraz swoim własnym 
składam serdeczne gratulacje Pani 
dr n. med. Nadziei Sołowiej powo-
łanej przez Wojewodę na Konsul-
tanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęg niarstwa psychiatrycznego.

Jestem głęboko przekonana, że 
wybór Pani dr n. med. Nadziei So-
łowiej, która dała się poznać jako 
osoba o wysokiej kulturze osobistej, dos konałych zdolnościach 
organizacyjnych oraz posiadającą ogromną wiedzę merytoryczną 
będzie wzorowo pełnić funkcję Konsultanta Wojewódzkiego.

 
Przewodnicząca ORPiP 

 Cecylia Dolińska

Podziękowania, Gratulacje
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K  
ształcenie podyplomowe

Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem 
rozwoju zawodowego każdej pielęgniarki i położnej. Mając na 
uwadze, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowi-
ska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za-
angażowała się w działalność edukacyjną i uruchomiła bezpłatne 
szkolenia dla naszej grupy zawodowej. Było to możliwe dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, przede wszystkim Przewodniczącej 
ORPiP Cecylii Dolińskiej i Skarbnika - Beaty Olejnik oraz Ko-
misji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego pod przewod-
nictwem - Elżbiety Sienkiewicz, ale także dzięki uprzejmości 
autorek programów szczegółowych kursów, które przekazały je 
OIPiP bezpłatnie, za co składamy serdeczne podziękowania.

Jednocześnie aby móc stale poszerzać ofertę, zapraszamy do 
współpracy Koleżanki, Kolegów którzy chcieliby się podjąć opra-
cowania programów kolejnych szkoleń - służymy w tym zakre-
sie pomocą. Zachęcamy także do zgłaszania potrzeb w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji.

Fot. materiały OIPiP

Szkolenia podyplomowe 
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Rekrutacja uczestniczek odbywa się w oparciu o Regulamin w 
sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, opra-
cowany i zatwierdzony przez ORPiP w Białymstoku. Określa on 
zasady udziału, oraz warunki jakie powinny zostać spełnione, 
aby wniosek został rozpatrzony. Można się z nim zapoznać na 
stronie www.oipip.bialystok.pl w zakładce Regulaminy.

Fot. materiały OIPiP

Fot. materiały OIPiP

Szkolenia podyplomowe 
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Poszczególne kursy będą odbywały się w zależności od możli-
wości finansowych OIPiP, ponieważ jakkolwiek są one bezpłatne 
dla uczestników, to generują koszty, które w całości są pokrywane 
przez samorząd. W tym miejscu apelujemy do koleżanek o to, 
aby decyzja o udziale była podjęta w sposób odpowiedzialny, z 
uwzględnieniem długości trwania szkolenia i czasu jaki trzeba 
na nie poświęcić. Rezygnacje z błahych powodów generują nie-
potrzebne koszty i uniemożliwiają uczestnictwo innym osobom. 
Wspomniany wyżej regulamin przewiduje w takim wypadku 
zwrot przez uczestnika kosztów szkolenia i pozbawia go prawa 
do refundacji na okres 3 lat.

W dniu 18.05.2012 r. rozpoczęły się 2 kursy specjalistyczne 
„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek i „Wykonywanie i in-
terpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i 
położnych.

Zainteresowanie naszych koleżanek było bardzo duże, wpłynę-
ło 51 wniosków, niestety liczba miejsc jest ograniczona (30 miejsc 
na 1 kurs), w związku z czym osoby, które nie zakwalifikowały się 
na I edycję, będą miały pierwszeństwo do udziału w II edycji.

W dniu 25.05.2012 r. rozpoczęły się 2 kursy kwalifikacyjne, 
oba dla pielęgniarek i położnych: w dziedzinie pielęgniarstwa 

Fot. materiały OIPiP

Szkolenia podyplomowe 
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operacyjnego i w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
każdy dla 30 uczestników.

Rozpoczęcie następnych szkoleń planujemy na wrzesień. Za-
chęcamy do odwiedzenia strony internetowej OIPiP w Białym-
stoku. Będą tam umieszczane na bieżąco wszystkie informacje 
dotyczące kształcenia podyplomowego.

Będziemy starali się zapewnić wysoki poziom kształcenia, za-
trudniając odpowiednią kadrę dydaktyczną. Członkowie Komisji 
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wraz z kierownika-
mi szkoleń wchodzą w skład Komisji ds. oceny jakości kształce-
nia, która będzie na bieżąco oceniała pracę kadry dydaktycznej,  
realizację procesu kształcenia, uzyskiwane przez uczestników 
efekty kształcenia, analizowała arkusze hospitacji/obserwacji 
oraz opracowywała wyniki ankiet.

Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleniową OIPiP w Białym-
stoku:

Programy zatwierdzone przez CKPPiP w Warszawie i wpisane przez 
NRPiP do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

Lp. Dziedzina Grupa docelowa

SPECJALIZACJE - czas realizacji 18-24 miesięcy

1 Pielęgniarstwo zachowawcze Pielęgniarki

2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki

Pielęgniarki

3 Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarki

4 Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarki

KURSY KWALIFIKACYJNE - czas realizacji 4-6 miesięcy

1 Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarki

2 Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarki

3 Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarki i położne

4 Pielęgniarstwo anestezjologiczne  
i intensywnej opieki

Pielęgniarki

5 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarki i położne

Szkolenia podyplomowe 
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Lp. Dziedzina Grupa docelowa

6 Pielęgniarstwo środowiska nauczania  
i wychowania

Pielęgniarki

Kursy specjalistyczne - czas realizacji od 1-3 miesięcy

1 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
noworodka (01/07)

Pielęgniarki i położne

2 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
(01/11)

Pielęgniarki i położne

3 Wykonanie badania spirometrycznego Pielęgniarki

4 Wykonanie i Interpretacja Zapisu  
Elektrokardiograficznego (03/07)

Pielęgniarki i położne

5 Szczepienia ochronne (03/08) Pielęgniarki

6 Szczepienia ochronne noworodków 
(04/08)

Położne

7 Terapia Bólu Ostrego u Dorosłych  
(02/10)

Pielęgniarki i Położne

8 Endoskopia Pielęgniarki

9 Leczenie ran (11/07) Pielęgniarki

10 Żywienie enteralne i paranteralne Pielęgniarki

Programy wysłane do zatwierdzenia przez CKPPiP w Warszawie

Lp. Dziedzina Grupa docelowa

SPECJALIZACJE - czas realizacji 18-24 miesięcy

1 Pielęgniarstwo diabetologiczne Pielęgniarki

Kursy specjalistyczne - czas realizacji od 1-3 miesięcy

1 Leczenie ran (12/07) Położne

2 Wykonanie konikopunkcji, odbarcze-
nie odmy prężnej oraz wykonanie 
dojścia doszpikowego (05/08)

Pielęgniarki

Przewodnicząca Komisji  
ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego  

Elżbieta Sienkiewicz

Szkolenia podyplomowe 
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K  
alendarium

02.03.2012 Eliminacje wojewódzkie Konkursu „Pielęgniarka Roku” 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku.

05.03.2012 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej 
w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu „Poprawa ja-
kości dialogu społecznego w ramach Struktur Ochrony Zdrowia 
w województwie podlaskim”.

06.03.2012 Wizytacja indywidualnej praktyki pielęgniarskiej przy 
ul. Bema 2.

09.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej 
Opiece Zdrowotnej.

09.03.2012 Szkolenie „Prewencja wykroczeń zawodowych na pie-
lęgniarskich stanowiskach pracy” w ZOZ MSWiA w Białym-
stoku.

10.03.2012 Konferencja naukowo-szkoleniowa „20 lat medycyny 
rodzinnej w Polsce” - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP-
Cecylia Dolińska.

12.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

12.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Po-
mocy Społecznej.

13.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów Kształ-
cenia Podyplomowego.

13.03.2012 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przewie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie zali-
czono 2 pielęgniarkom.

14.03.2012 Posiedzenie zespołu Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych.

14.03.2012 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przewie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie zali-
czono 2 pielęgniarkom.
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14.03.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymały 54 ko-

leżanki;
- przyznania zapomóg - pomoc otrzymały 4 osoby;
- rejestru pielęgniarek i położnych:

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano na lis-•	
tę izby 4 pielęgniarki,
wpisano do rejestru 1 pielęgniarkę,•	
anulowano uchwałę w sprawie wydania duplikatu prawa •	
wy konywania zawodu pielęgniarce,
związanych z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu za-•	
wodu - zaliczono przeszkolenie 4 pielęgniarkom;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
wpisano do rejestru podmiotów prowadzących działalność •	
leczniczą 1 indywidualną praktykę pielęgniarską,
dokonano wykreślenia z rejestru 2 indywidualnych praktyk,•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we:

wpisano do rejestru pod nr 92 Podlaski Ośrodek Medycyny •	
Ratunkowej - Wojewódzka i Nammous kurs kwalifikacyj-
ny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej terapii,
wpisano do rejestru pod nr 93 Stowarzyszenie Pielęgniarek •	
i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia 
Zawodowego w Łomży szkolenie specjalizacyjne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa nefrologicznego,
wpisano do rejestru pod nr 94 NZOZ OMNI-MED Zofia •	
Stojak kurs specjalistyczny - Edukator w cukrzycy,
wpisano do rejestru pod nr 95 NZOZ OMNI-MED Zofia •	
Stojak kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo rodzinne dla 
położnych;

- przyjęcia ramowych wzorów dokumentów do prowadzenia 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych.

2. Ustalenie przedstawicieli samorządu do komisji konkurso-
wej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej MSWiA w Białymstoku na funkcję pielęgniarki oddziało-
wej Oddziału Geriatrii. 
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15.03.2012 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej 
w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu „Poprawa ja-
kości dialogu społecznego w ramach Struktur Ochrony Zdrowia 
w województwie podlaskim”.

17.03.2012 XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

21.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Spraw Położnych.

21.03.2012 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena 
Husar.

22.03.2012 Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Białystok - uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

22.03.2012 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Cecylii Dolińskiej 
w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu „Poprawa jakoś-
ci dialogu społecznego w ramach Struktur Ochrony Zdrowia 
w województwie podlaskim”.

22.03.2012 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pelar-
gos nt.: „Rehabilitacja niemowlęcia” i „Noworodek i niemowlę 
w domu - jakich rad udzielisz rodzicom”.

26.03.2012 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

26-28.03.2012 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

27.03.2012 Posiedzenie Rady Społecznej Podlaskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ - uczestniczyła Dorota Rojsza.

27.03.2012 Egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii realizo-
wanym przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak - uczestniczyła 
Urszula Chrzanowska.

29.03.2012 Obrona doktoratów: Nadziei Sołowiej i Ewy Alicji Jaszczołt 
- uczestniczyła Skarbnik ORPiP Beata Janina Olejnik.

29.03.2012 Uroczyste otwarcie Niepublicznej Stacji Dializ w MSWiA 
w Białymstoku - uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP 
Anna Markiewicz.
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31.03.2012 Egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym w opieki 
długoterminowej realizowanym przez NZOZ OMNI-MED Zofia 
Stojak - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Elżbieta Niegierewicz.

03.04.2012 Kontrola Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Pielęg-
niarskiej prowadzonej w Białymstoku przy ul. Klepackiej.

10.04.2012 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

10.04.2012 Posiedzenie komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przewie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie za-
liczono 1 pielęgniarce.

11.04.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

11.04.2012 Posiedzenie trzech Komisji Konkursowych mających na 
celu wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach 
pielęgniarek oddziałowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym w  Białymstoku - komisjom przewodniczyła Małgorzata 
Michalewicz. W trakcie postępowania konkursowego wyłoniono 
następujące osoby do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych:

w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji - •	 Ewa Sowiń-
ska
w  Klinice Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym - •	 Elż-
bieta Tomaszewska
ds. anestezjologii i opieki pooperacyjnej w Klinice Kardio-•	
chirurgii -z Blokiem Operacyjnym - Beata Zielińska.

Serdecznie gratulujemy.

11.04.2012 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
- w sprawie zasad kwalifikacji, organizacji i finansowania 

kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-
nych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i  Położnych w Białymstoku;

- w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania kosz-
tów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
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członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

- w sprawie pomocy materialnej dla członków samorządu Ok-
ręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;

2. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Przyjęcie uchwał oraz protokołu z posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 lutego 2012 roku.

11.04.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
- dofinansowania kosztów związanych z organizacją konferen-

cji z cyklu „Kobieta XXI wieku - standardy w opiece około-
porodowej” w Hajnówce;

- związanych z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawo-
du - zaliczono przeszkolenie 4 pielęgniarkom;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we:

wpisano do rejestru pod nr 96 Akademia Kształcenia Usta-•	
wicznego LANCET kurs dokształcający - Insulinoterapia 
praktyczna,
wpisano do rejestru pod nr 97 NZOZ OMNI-MED Zofia •	
Stojak kurs specjalistyczny - Podstawy dializoterapii,
wpisano do rejestru pod nr 98 Stowarzyszenie Pielęgniarek •	
i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia 
Zawodowego w Łomży szkolenie Specjalizacja operacyjna,
wykreślono z rejestru wpis Nr 30 NZOZ OMNI-MED Zo-•	
fia Stojak kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacji 
zapisu EKG;

- rejestru pielęgniarek i położnych - wpisano do rejestru OIPiP 
2 pielęgniarki;

- dofinansowania szkoleń - dofinasowanie otrzymały 32  ko-
leżanki;

- pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu 
Przewodniczącej i Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie;

- dofinansowania konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życio-
dajna śmierć” Pamięci Elizabeth Kübler-Ross i VI Podlaskiej 
Międzynarodowej Konferencji „Wyzwania współczesnej 
me dycyny”;
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- przyznania zapomóg - pomoc otrzymały 4 koleżanki;
- montażu projektorów multimedialnych w salach wykłado-

wych OIPiP na potrzeby szkoleń podyplomowych;
2. Ustalenie przedstawicieli samorządu do komisji konkurso-
wych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Siemiatyczach na funkcje pielęgniarek oddziałowych 
Oddziału Pediatrii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

17.04.2012 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

18.04.2012 Posiedzenie Komisji Bioetycznej - uczestniczyła Irena 
Husar.

18.04.2012 Posiedzenie trzech Komisji Konkursowych mających na 
celu wyłonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach 
pielęgniarek oddziałowych w Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym w Białymstoku - komisjom przewodniczyła Dorota 
Rojsza. W trakcie postępowania konkursowego wyłoniono 
następujące osoby do zatrudnienia na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych:

Klinka Reumatologii i Chorób Wewnętrznych - •	 Anna Ko-
sior
Klinika Otolaryngologii - •	 Tomasz Wardowicz
Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii - •	 Małgorzata 
Jeremiszyn.

Serdecznie gratulujemy.

19.04.2012 Spotkanie kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych 
województwa podlaskiego w Łomży - uczestniczyła Wiceprze-
wodnicząca ORPiP Anna Markiewicz.

20.04.2012 Konferencja Naukowo Szkoleniowa nt.: „Wybrane proble-
my zdrowotne mieszkańców Ziemi Łomzyńskiej”  - uczestniczyła 
Wiceprzewodnicząca ORPiP Anna Markiewicz.

20.04.2012 Egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym pielęgniar-
stwa rodzinnego realizowanym przez NZOZ OMNI-MED Zofia 
Stojak - uczestniczyła Sekretarz ORPiP Elżbieta Niegierewicz.

23.04.2012 Posiedzenie Zarządu Oddziału PTP.

24.04.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na celu wy-
łonienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki 
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oddziałowej w Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą 
Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białym-
stoku - komisji przewodniczyła Dorota Rojsza. 

W trakcie postępowania konkursowego wyłoniono Bożenę 
Romatowską do pełnienia funkcji pielęgniarki oddziałowej. 
Serdecznie gratulujemy.

08.05.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

08.05.2012 Publiczna obrona i dyskusja nad rozprawą doktorską 
Cecylii Dolińskiej nt. „Analiza wybranych parametrów pa-
togenetycznych i klinicznych u chorych hospitalizowanych 
z powodu astmy”.

09.05.2012 Posiedzenie Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

09.05.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- rejestru pielęgniarek i położnych:

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do re-•	
jestru 1 pielęgniarkę,
wykreślono z rejestru 3 pielęgniarki,•	
przyznano prawo wykonywania zawodu 1 cudzoziemce;•	

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we:

 wpisano do rejestru pod nr 99 NZOZ OMNI-MED Zofia •	
Stojak kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja za-
pisu EKG,
wpisano do rejestru pod nr 100 NZOZ OMNI-MED Zofia •	
Stojak szkolenie specjalizacyjne w Dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ratunkowego,
wykreślono z rejestru wpis Nr 17 Białostockie Centrum •	
On kologii kurs specjalistyczny - Przygotowanie i podawa-
nie leków przeciwnowotworowych u dorosłych;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
wpisano do rejestru podmiotów prowadzących działalność •	
leczniczą 2 indywidualne praktyki pielęgniarskie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego,
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dokonano wykreślenia z rejestru jednej indywidualnej •	
praktyki pielęgniarskiej;

- związanych z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawo-
du - skierowano na przeszkolenie 1 pielęgniarkę;

- przyznania zapomóg - udzielono pomocy finansowej 7 ko-
leżankom;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 50 ko-
leżanek, 1 osobie odmówiono ze względów regulamino-
wych;

- Szkolenia z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
oraz Rejestru Organizatorów Kształcenia;

- powołania zespołu ds. pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej;

- zawarcia umowy zlecenia z osobą montującą wystawę fotog-
raficzną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

10.05.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wyło-
nienie kandydatki do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki 
przełożonej w SP ZOZ Siemiatycze - komisji przewodniczyła 
Dorota Rojsza.
W trakcie postępowania konkursowego wyłoniono do zatrud-
nienia na stanowisko pielęgniarki przełożonej Irenę Wasilew-
ską-Małaszkiewicz. 
Serdecznie gratulujemy.

11.05.2012 Konferencja z okazji obchodów Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej zorganizowana przez SP ZOZ w Sokółce i Koło PTP - 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

11.05.2012 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym „Szczepie-
nia ochronne” realizowanym przez NZOZ OMNI-MED Zofia 
Stojak - uczestniczyła Urszula Chrzanowska.

15.05.2012 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firma Pelargos 
„Prawidłowe odżywianie kobiety w czasie ciąży i karmienia 
piersią”, „Nowe perspektywy dla ochrony skóry maluszka i jego 
mamy” - uczestniczyło 35 osób.

15.05.2012 Kontrola Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej prowa-
dzonej w Białymstoku przy ul. Piastowskiej.

Kalendarium



25

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

16.05.2012 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece Stac-
jonarnej.

16.05.2012 Egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym pielęgniar-
stwa operacyjnego  realizowanym przez NZOZ OMNI-MED 
Zofia Stojak - uczestniczyła Dorota Rodziewicz.

22-23.05.2012 Szkolenie z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
oraz Rejestru Organizatorów Kształcenia - uczestniczyła Dorota 
Rojsza i Katarzyna Rymarczyk.

22; 24 i 29-31.05.2012 Szkolenia w SP ZOZ w Siemiatyczach prze-
prowadzone przez Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Hannę Maj, w których brało udział 
72 uczestników nt.: „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek 
i położnych”.

24.05.2012 VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej medycyny” zorganizowa-
na przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.

28-30.05.2012 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska.
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Z  
jazd Pielęgniarek i Położnych

Sprawozdanie z obrad XXIV  
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku  
w dniu 17 marca 2012 roku

W dniu 17 marca 2012 roku w sali kolumnowej Astorii odbyły 
się obrady XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 
Obecnych było 105 delegatów, co stanowi 85,36% ogółu, tym 
samym stwierdzono, że Zjazd był prawomocny i mógł podej-
mować uchwały.

Przybyłych na Zjazd gości i delegatów przywitała Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Cecylia Doliń-
ska. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności 
OIPiP w Białymstoku z ostatnich sześciu miesięcy, a także prze-
czytała list nadesłany przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

Fot. materiały OIPiP

XXIV Okręgowy Zjazd 
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i Położnych Panią Grażynę Rogalę-Pawelczyk, skierowany do 
delegatów na XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

Powołano Prezydium Zjazdu w osobach: przewodnicząca - Do-
rota Rojsza, sekretarz - Joanna Królewska, członkowie: Beata 
Janina Olejnik, Agnieszka Molska i Cecylia Dolińska. Proto-
kolantami zostały Dorota Rodziewicz i Elżbieta Sienkiewicz. 

Fot. materiały OIPiP

XXIV Okręgowy Zjazd 
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W Komisji Mandatowej pracowały: Helena Bruszewska, Jo-
lanta Brunejko-Struniewicz i Danuta Dymnicka.

Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano: Jerzego Lipskiego, 
Annę Kosior i Alinę Jurczuk.

Asesorami zostali: Sławomir Smolski i Ewa Czajka.

Fot. materiały OIPiP

Fot. materiały OIPiP

XXIV Okręgowy Zjazd 
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Podczas obrad podjęto:
Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia regulaminów organów 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. 
Uchwała została przyjęta 102 głosami „za”, głosów wstrzy-
mujących się i sprzeciwu nie było.

Uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działal-
ności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz rocznego sprawozdania 
finansowego. Uchwała nr 2 została przyjęta 103 głosami „za”, 
głosów wstrzymujących się i sprzeciwu nie było.

Uchwałę nr 3 w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Białymstoku na rok 2012. Projekt preliminarza 
budżetowego na rok 2012 omówiła Skarbnik ORPiP w Bia-
łymstoku - Pani Beata Janina Olejnik. Pytań do preliminarza 
budżetowego nie było. Uchwałę przyjęto 102 głosami „za”, 
głosów wstrzymujących się i sprzeciwu nie było.

Uchwałę nr 4 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 102 delegatów, głosów wstrzymu-
jących się i sprzeciwu nie było.

Uchwała nr 5 w sprawie uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku. Uchwała została przyjęta 
102 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i sprzeciwu 
nie było.

Uchwałę nr 6 w sprawie organizacji funduszu samopomoco-
wego oraz ustalenia wysokości dobrowolnych składek na 
fundusz samopomocowy. Po dyskusji nad wysokością mi-
nimalnej wpłaty na fundusz ustalono składkę w wysokości 
5 (pięciu) złotych rocznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
104 delegatów, 101 głosów „za”, 3 osoby wstrzymały się od 
głosu.

Stanowisko nr 1 w sprawie wyłączania pielęgniarek systemu z 
zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddzia-
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łów ratunkowych. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie 
103 głosami „za”.

Wniosek nr 1 w sprawie  nie podwyższania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarki i 
położnej. Wniosek przeszedł jednogłośnie 103 głosami.

Wniosek nr 2 złożony przez Barbarę Bebko w sprawie ujed-
nolicenia kursów szczepień dla pielęgniarek i położnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 100 delegatów, głosów sprze-
ciwu nie było, 2 delegatów wstrzymało się od głosowania.

Wniosek nr 3 złożony przez Joannę Królewską o powołanie 
odrębnego konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego. Za przyjęciem wniosku głosowało 102 delegatów, 
głosów sprzeciwu i wstrzymujących się nie było.

Apel nr 1 w sprawie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego. Za przyjęciem apelu głosowało 97 delegatów, 
głosów sprzeciwu nie było, 2 delegatów wstrzymało się od 
głosu.

Apel nr 2 w sprawie opieki pielęgniarskiej w DPS. Za przyję-
ciem apelu głosowało 97 delegatów, głosów sprzeciwu nie 
było i wstrzymujących się nie było.

Apel nr 3 o nie łączenie specjalizacji, położniczej, ginekolo-
gicznej i neonatologicznej w jedną. Za przyjęciem apelu gło-
sowało 97 delegatów, głosów sprzeciwu nie było, 2 delegatów 
wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie Leoniły 
Wasiluk z INTER Polska S.A., na temat ubezpieczeń OC pielęg-
niarek i położnych.

Na zakończenie delegaci wysłuchali interesującej prelekcji na 
temat wypalenia zawodowego wygłoszonej przez psycholog Beatę 
Skowrońską.

Sekretarz Zjazdu  
Joanna Królewska
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P  
ismo NRPiP 

Warszawa, 16 marca 2012 r.

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Rok 2011 to czas szczególny, zaczęła się kolejna, szósta kadencja 
samorządu pielęgniarek i położnych, a co za tym idzie, nastąpił 
sezon corocznych okręgowych zjazdów - najistotniejszych wyda-
rzeń w funkcjonowaniu naszej zawodowej samorządności.

Szanowni Delegaci, najznamienitsze Osoby reprezentujące za-
wody pielęgniarki i położnej okręgu białostockiego w dniu dzisiej-
szym będziecie ustalać ramy działalności na najbliższy rok. Okreś-
licie Państwo priorytety i wskażecie na to, co jest najważniejsze 
do wykonania w najbliższym czasie. Odniesiecie się Państwo do 
zagadnień poruszanych przez Delegatów VI Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych, który potwierdził, że nasza ponad trzy-
stutysięczna organizacja ma niekwestionowany udział w realizacji 
zadań ochrony zdrowia.

Zjazd podsumował cztery lata działalności samorządu oraz 
wyznaczył kierunki działań na kolejną kadencję. Wybór mnie na 
stanowisko prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek to dowód wiel-
kiego zaufania, ale też zobowiązanie wobec całego środowiska 
zawodowego. Przed nami cztery lata wytężonej pracy na rzecz 
samorządu pielęgniarek i położnych.
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Na początku nowej kadencji pragnę podzielić się z Państwem 
przemyśleniami na temat kierunków działań naszego samorzą-
du. 

Pielęgniarki, położne, pielęgniarze świadomie i odpowiedzialnie 
wykonujący swoją pracę, wiedzą, jak bardzo podniósł się poziom 
profesjonalizmu w stosunku do okresu sprzed dwudziestu, a nawet 
dziesięciu lat. Ten rozwój jest odpowiedzią na potrzeby zdrowotne 
społeczeństwa. Ustawiczne zmiany to jedyna, ale niezwykle trudna 
droga w pielęgniarstwie.

Dzisiaj pielęgniarka, czy położna to samodzielny profesjonalista, 
ale i członek zespołu interdyscyplinarnego. Posiadamy gruntowne 
wykształcenie ogólne i specjalistyczne, znamy zagadnienia me-
dycyny, pielęgniarstwa, psychologii, a także zarządzania, prawa. 
Z mocy prawa ponosimy odpowiedzialność za planowanie, wy-
konywanie i ocenę opieki pielęgnacyjnej w zakresie zachowania 
i umacniania zdrowia, zapobiegania chorobie, pielęgnowania 
w chorobie i w okresie rehabilitacji.

Nie ma wątpliwości, że najbliższe lata przyniosą wiele zmian 
w organizacji opieki zdrowotnej. Co za tym idzie, przed samo-
rządem stoi ważne zadanie w zakresie określenia miejsca i roli 
pielęgniarki, położnej w nowym systemie ochrony zdrowia, biorąc 
pod uwagę jej faktyczne wysokie i profesjonalne przygotowanie 
zawodowe. W związku z tym, w najbliższym czasie ważną sprawą 
dla pielęgniarek i położnych będzie dokonanie analizy i opisów 
kompetencji, wskazania stanowisk pracy, które powinny znaj-
dować się tylko w gestii pielęgniarki, czy położnej oraz określić 
standardy opieki, które powinny stanowić podstawę zatrudniania 
pielęgniarek.

Szczególnej uwagi samorządu wymaga cały obszar podstawowej 
opieki zdrowotnej, kwestia podmiotu świadczącego usługi zdro-
wotne, samodzielności pielęgniarek i położnych oraz ich miejsca 
w tym systemie. Szczególnym miejscem, gdzie nasilają się pro-
blemy zarządzania i realizacji praktyki zawodowej pielęgniarek 
i położnych są procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych. 
Pojawiają się tu takie zjawiska jak nieuczciwa konkurencja, obniża-
nie prestiżu i zaufania do konkurencyjnych zakładów opieki zdro-
wotnej prowadzonych przez pielęgniarki i położne. Są to problemy, 
z którymi będziemy musieli się zmierzyć w tej kadencji.
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Innym, niezwykle ważnym obszarem działania samorządu będzie 
uporządkowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych, poprzez stworzenie takich warunków 
pracy i płacy, aby odpowiadały posiadanym umiejętnościom i wie-
dzy uzyskanej w trakcie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.

Jako samorząd będziemy nadal dążyć do tego, aby kształcenie 
tych profesjonalistów dla potrzeb ochrony zdrowia było efektyw-
ne, aby ten system był wymierny i adekwatny do potrzeb kadro-
wych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne.

Na progu nowej kadencji życzę Państwu, aby najbliższe lata 
przyniosły mniej frustracji, a więcej powodów do zadowolenia. Ży-
czę, abyśmy mieli poczucie satysfakcji uczestnicząc w stałym roz-
woju i wzmocnieniu naszych zawodów. Aby umacniała się w nas 
duma, że jesteśmy polskimi pielęgniarkami położnymi, które są 
cenione w kraju i w Europie.

Jeszcze raz dziękuję, że powierzyliście mi Państwo misję kiero-
wania Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Samorząd jest silny 
siłą izb okręgowych - to nie tylko slogan. Szczerze w to wierzę, że 
moja siła jest w Was. To izby okręgowe stanowią istotę samorządu 
i od tego, jaka będzie kondycja poszczególnych izb, a przez to 
każdej pielęgniarki, położnej - taka będzie kondycja samorządu. 

Liczę, że wspólnie doprowadzimy do tego, że uda nam się osią-
gnąć sukces w kreowaniu nowoczesnego, profesjonalnego pielę-
gniarstwa.

Prezes Grażyna  
Rogala-Pawelczyk
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S  
tanowisko XXIV Okręgowego Zjazdu

Stanowisko XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku z dnia 17 marca 2012 roku 

w sprawie  
wyłączania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa 

medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi eliminowa-
nia pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego 
oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych i zatrudniania wyłącz-
nie ratowników medycznych, Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wyrażają stanowczy 
sprzeciw powyższym praktykom. 

W art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym ustawodawca wyraźnie wskazuje 
pie lęgniarkę systemu jako osobę wchodzącą w skład zespołów 
ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. 
w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego także wskazuje 
w § 13 rolę pielęgniarek w zasobach kadrowych ratownictwa 
medycznego.

Pielęgniarki są jednym z trzech pełnoprawnych i autonomicz-
nych podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdro-
wotnych oraz medycznych czynności ratunkowych w ramach 
funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Nie ma pods-
taw prawnych oraz merytorycznych do zwalniania, przesuwania 
do pracy w innych oddziałach pielęgniarek spełniających wyma-
gania dla pielęgniarek systemu. 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
stanowczo domagają się zaprzestania praktyk eliminowania 
z sys temu ratownictwa medycznego pielęgniarek. Taka praktyka 
ma znamiona dyskryminacji grupy zawodowej pielęgniarek i zda-
niem Delegatów jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem.

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza
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W  
niosek XXIV Okręgowego Zjazdu

Wniosek XXIV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

z dnia 17 marca 2012 roku 

w sprawie niepodwyższania wieku emerytalnego  
kobiet i mężczyzn wykonujących zawód  

pielęgniarki i położnej

W związku z planami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą-
cymi stopniowego podwyższania i zrównywania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia, Delegaci XXIV Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wyrażają 
stanowczy sprzeciw i wnioskują o wyłączenie osób wykonujących 
zawód pielęgniarki i położnej z powyższego projektu. 

Zawód pielęgniarki i położnej, szczególny charakter realizo-
wanych czynności zawodowych w systemie pracy zmianowej 
jest obarczony wysokim ryzykiem narażenia na niebezpieczne 
czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne zagrażające zdrowiu 
i życiu. 

Od wielu lat obserwuje się tendencję do nieprzestrzegania norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
oraz źle wyposażone stanowiska pracy (m. in. brak urządzeń do 
podnoszenia i przemieszczania chorych). Wynikiem tego jest 
powszechne występowanie u pielęgniarek i położnych chorób 
przeciążeniowych układu mięśniowo-szkieletowego i żylaków 
kończyn dolnych. 

Praca pielęgniarek i położnych wiąże się jednocześnie z du-
żym obciążeniem emocjonalnym. Codzienny kontakt z chorobą, 
cierpieniem, umieraniem, często prowadzi do powstania zespołu 
wypalenia zawodowego. 

Z uwagi na powyższe czynniki, wykonywanie tak odpowie-
dzialnych zawodów jak zawód pielęgniarki i położnej przez osoby 
powyżej 60 roku życia skutkować może powstaniem zagrożenia 
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bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także zdrowia i życia 
samych pielęgniarek i położnych. 

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
mając na uwadze zdrowie i życie ludzkie oraz wcześniejsze postu-
laty o obniżenie wieku emerytalnego dla pielęgniarek i położnych 
stanowczo protestują przeciwko realizacji planów podwyższenia 
wieku emerytalnego, obejmującego również pielęgniarki i po-
łożne. 

Wnioskujemy o ustalenie wieku emerytalnego dla osób wyko-
nujących zawód pielęgniarki i położnej przynajmniej na dotych-
czasowych zasadach. 

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza
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A  
pel XXIV Okręgowego Zjazdu

Apel XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie 

opracowania kursu specjalistycznego w zakresie szczepień 
ochronnych dla pielęgniarek i położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zebrani na obradach w dniu 17 marca 2012 roku 
apelują o opracowanie jednolitego programu kursu specjalis-
tycznego w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek i po-
łożnych.

Program kursu specjalistycznego przeznaczonego dla położ-
nych „Szczepienia ochronne noworodków”, obejmuje wyłącz-
nie kształcenie w zakresie szczepienia noworodków. Położne 
zgłaszają występowanie ograniczeń w wykonywaniu zawodu 
wynikających z braku kwalifikacji do wykonywania szczepień 
przeciwko Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (HPV) rekomen-
dowanych dla dziewcząt i kobiet w wieku 12-25 lat oraz szcze-
pień obowiązkowych dla niemowląt od 2 m-ca życia przeby-
wających w oddziałach wcześniaków czyli szczepień przeciwko 
błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTP), ostremu zapaleniu rogów 
przednich rdzenia kręgowego (POLIMYELITIS), inwazyjnym 
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B. Przy tak 
szerokim zak resie niezbędnych zmian w programie kursu szcze-
pień przeznaczonego dla położnych właściwym jest stworzenie 
jednego programu kursu szczepień przeznaczonego dla obu grup 
zawodowych. 

Ujednolicenie kursu szczepień dla pielęgniarek i położnych 
usprawni organizację opieki nad matką i jej dzieckiem oraz po-
pulacją kobiet, umożliwi położnym i pielęgniarkom udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w szerszym zakresie oraz wpłynie po-
zytywnie na jakość opieki nad populacją kobiet i dzieci. 

Przewodnicząca  
Zjazdu Dorota Rojsza
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W  
niosek XXIV Okręgowego Zjazdu

Wniosek XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Białymstoku z dnia 17 marca 2012 roku  

w sprawie powołania konsultanta krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zebrani na obradach w dniu 17 marca 2012 roku 
wnoszą o powołanie odrębnego konsultanta krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Pielęgniarstwo operacyjne jest wysokospecjalistyczną dziedzi-
ną obejmującą wszystkie specjalności zabiegowe, które rea lizują 
świadczenia zdrowotne, procedury medyczne w bloku opera-
cyjnym.

Zadania realizowane przez pielęgniarki operacyjne są charak-
terystyczne tylko dla tej dziedziny pielęgniarstwa. Jest to wiedza 
i umiejętności których nabywa się w trakcie pracy zawodowej. 
Pielęgniarstwo operacyjne nie jest objęte programem kształcenia 
przeddyplomowego.

Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego będzie 
musiał zmierzyć się z problemami związanymi z brakiem norm 
zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych, różnorodnością doku-
mentacji prowadzonej przez pielęgniarki operacyjne, brakiem 
ogólnokrajowych standardów i procedur. Tylko osoba posiada-
jąca duża wiedzęi doświadczenie w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego będzie w stanie zrealizować zadania opiniodaw-
cze, doradcze i kontrolne wynikające z ustawy o konsultantach 
w ochronie zdrowia. 

Oczekujemy, iż działania konsultanta w dziedzinie pielęgniars-
twa operacyjnego wpłyną na poprawę jakości udzielanych świad-
czeń medycznych w bloku operacyjnym.

Wnioskujemy o powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego.

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza

XXIV Okręgowy Zjazd 
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A  
pel XXIV Okręgowego Zjazdu

Apel XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie 
niełączenia dziedzin pielęgniarstwa chirurgicznego  

i operacyjnego w kształceniu podyplomowym pielęgniarek

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zebrani na obradach w dniu 17 marca 2012 roku 
apelują o prowadzenie odrębnych specjalizacji i niełączenie dzie-
dzin pielęgniarstwa: operacyjnego i chirurgicznego zawartych 
w nowym projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. 

Łączenie dziedzin pielęgniarstwa operacyjnego z pielęgniar-
stwem chirurgicznym jest alogiczne ze względu na inny charakter 
pracy wynikającej z wykonywanych czynności w obu specjalnoś-
ciach. Pielęgniarstwo operacyjne jest bardzo rozległą, odrębną 
i specyficzną dziedziną wymagającą określonych standardów 
i procedur postepowania. Obejmuje specyfikę wszystkich specja-
lizacji zabiegowych lekarskich począwszy od chirurgii dziecięcej, 
ogólnej poprzez laryngologię, okulistykę aż po kardiochirurgię, 
neurochirurgię i szybko rozwijającą się ortopedię. Ogromny za-
sób wiedzy, instrumentarium, technik operacyjnych, obsługi 
obecnie najnowszej aparatury, sposobu postępowania mogłoby 
być tematem dwóch specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego. Połączenie jej ze specjalizacją z pielęgniarstwa 
chirurgicznego doprowadzi do zubożenia wiedzy z tematów waż-
nych dla pielęgniarek operacyjnych. Nie podniesie to jakości 
świadczonych usług a i w konsekwencji specjalistyki. Połączenie 
tych dwóch dziedzin specjalizacji nie zwiększy również możli-
wości i atrakcyjności zatrudnienia a jedynie wzrośnie kolejka 
oczekujących na specjalizację w tych dziedzinach.

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza

XXIV Okręgowy Zjazd 
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A  
pel XXIV Okręgowego Zjazdu

Apel XXIV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

z dnia 17 marca 2012 roku  
o poprawę organizacji opieki pielęgniarskiej  

nad podopiecznymi przebywającymi   
w Domach Pomocy Społecznej

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zebrani na obradach w dniu 17 marca 2012 roku  
apelują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań 
w kierunku poprawy opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami 
domów pomocy społecznej.

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej ze względu 
na wiek, towarzyszące im przewlekłe choroby somatyczne, upoś-
ledzenie umysłowe oraz choroby psychiczne, wymagają stałej, 
całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zaspokojenia potrzeby 
bezpieczeństwa, której nie są w stanie zapewnić pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej czy pielęgniarki opieki długo-
terminowej domowej, z uwagi na ograniczenia w obowiązujących 
uregulowaniach prawnych. Mając na uwadze przede wszystkim 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej apelujemy o dokonanie zmian w obecnie obowiązujących 
przepisach prawnych, w celu umożliwienia pielęgniarkom pra-
cy w domach pomocy społecznej w ramach umów zawieranych 
z dyrektorami domów pomocy społecznej.

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza

XXIV Okręgowy Zjazd 
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A  
pel XXIV Okręgowego Zjazdu

Apel XXIV Okręgowego Zjazdu  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

z dnia 17 marca 2012 roku 

w sprawie dziedzin kursów kwalifikacyjnych i szkoleń 
specjalizacyjnych dla położnych

Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku zebrani na obradach w dniu 17 marca 2012 roku 
apelują o umożliwienie położnym kształcenia się w oddzielnych 
dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa 
położniczego w ramach kursów kwalifikacyjnych i szkoleń spec-
jalizacyjnych.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specja-
lizacja i kursy kwalifikacyjne przewiduje połączenie trzech do-
tychczas oddzielnie realizowanych specjalizacji dla położnych 
w jedno szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego. 

Specyfika poszczególnych dziedzin jest bardzo zróżnicowana 
zarówno tematycznie jak i merytorycznie, dlatego też połącze-
nie ich w jedną dziedzinę spowoduje znaczne zubożenie treści 
wynikowych i umiejętności położnej specjalisty.

Utworzenie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa położni-
czego zawierającego moduły z pielęgniarstwa neonatologicznego 
jest zasadnym rozwiązaniem w związku z funkcjonowaniem 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 roku 
w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki oko-
łoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworod-
kiem. 

XXIV Okręgowy Zjazd 
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Rozporządzenie to bowiem zaleca „…sprawowanie opieki pie-
lęgnacyjnej nad położnicą i zdrowym noworodkiem przez tą 
samą osobę”.

Pielęgniarstwo ginekologiczne powinno być realizowane w ra-
mach odrębnych szkoleń ze względu na bardzo rozległy zakres 
wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przewodnicząca Zjazdu  
Dorota Rojsza

XXIV Okręgowy Zjazd 



43

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

U  
chwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 18/VI 
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian  
w Załączniku do Uchwały Nr 15/VI  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 roku,

w sprawie zasad  kwalifikacji, organizacji i finansowania 
kosztów kształcenia  podyplomowego pielęgniarek 
 i położnych organizowanego przez Okręgowa Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Na podstawie art. 31  pkt 5  ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, 
poz. 1038) oraz Uchwały Nr 5 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku z dnia 17 marca 2012 roku 
w sprawie uruchomienia kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, 
uchwala się co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr 15/VI Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 
roku w sprawie zasad  kwalifikacji, organizacji i finansowa-
nia kosztów kształcenia  podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych organizowanego przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku stanowiącym Regulamin w spra-
wie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 dopisuje się ust. 2-4 o treści: 

- „ust. 2 warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 1 
nie dotyczą szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych 

Uchwały i regulaminy ORPiP
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ze środków publicznych przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia,

- ust. 3 w przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofi-
nansowanych ze środków publicznych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia pielęgniarka/położna jest 
obowiązana spełniać wymogi zawarte w art. 67 ust. 4 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 
174, poz. 1039),

- ust. 4 pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację 
dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubie-
gać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinan-
sowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od 
dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka 
i położna składają organizatorowi oświadczenie o od-
bytych przez siebie specjalizacjach dofinansowanych ze 
środków publicznych. Przepisy te stosuje się także do 
pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły 
specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych 
albo trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego”.

2. W § 4:
- w ust. 4 po cyfrach „pkt 1 i 2” dopisuje się cyfrę „3”,
- w ust. 5 po wyrazie „pkt skreśla się cyfrę 3”.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz  Radca Prawny  Przewodnicząca 
 Elżbieta Niegierewicz  Anna Puchalska  Cecylia Dolińska

Uchwały i regulaminy ORPiP



45

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

R  
egulamin 

Regulamin w sprawie zasad  kwalifikacji  
i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez Okręgową Izbę  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

(tekst jednolity)

§ 1. 1. Ustala się zasady kwalifikacji kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych w Okręgowej  Izbie  Pielęgniarek 
i Położnych  w  Białymstoku.
2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku oraz pielęgniarki i położne będące człon-
kami innych izb mają prawo korzystać z  następujących 
rodzajów kształcenia podyplomowego organizowanego 
przez  Okręgową  Izbę  Pielęgniarek i Położnych  w  Bia-
łymstoku
1) szkolenie specjalizacyjne,
2) kursy kwalifikacyjne, 
3) kursy specjalistyczne, 
4) kursy dokształcające.

§ 2. 1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku mają prawo do korzystania z form kształcenia 
określonego w §1 bezpłatnie w sposób następujący: 

1) szkolenie specjalizacyjne – jeden raz na 5 lat,
2) kursy kwalifikacyjne – jeden raz na 2 lata,
3) kursy specjalistyczne – jeden raz w roku,
4) kursy dokształcając – jeden raz w roku.

2. Pielęgniarka będąca członkiem innej Izby Pielęgniarek 
i Położnych ponosi pełny koszt kształcenia określonego 
w §1  z wyjątkiem specjalizacji dofinansowanej ze środków 
publicznych przez ministra właściwego do spraw zdro-
wia.

3. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku mają prawo skorzystać na zasadach okreś lonych 

Uchwały i regulaminy ORPiP
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w niniejszym regulaminie z jednego rodzaju kształcenia 
raz w roku tj. z bezpłatnego szkolenia organizowanego 
przez OIPiP w Białymstoku albo z dofinansowania kształ-
cenia podyplomowego wymienionego w §1 ust. 2, u in-
nych organizatorów kształcenia albo z  refundacji kosztów: 
konferencji, warsztatów, zjazdów, sympozjów itp., studiów 
licencjackich tzw. pomostowych, studiów magisterskich, 
studiów podyplomowych związanych z wykonywaniem 
zawodu pielęgniarki/położnej.

§ 3. 1. Z udziału w bezpłatnym kształceniu podyplomowym 
mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku spełniający warunki zawarte 
w  art. 67, ust. 3 i 4, art. 71, ust 2, art. 72, ust 2 i art. 73 ust 2 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2011r. Nr  174, poz. 1039):

1) regularnie opłacają składki na rzecz samorządu, przez co 
najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku,

2) nie jest uczestnikiem innej formy kształcenia, o której 
mowa w § 2 ust. 3,

3) pielęgniarki położne zarejestrowane jako bezrobotne 
w urzędach pracy, przebywające na urlopach wychowaw-
czych, pobierających zasiłek rehabilitacyjny, jeśli przed 
uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku płacenia co 
najmniej przez  24 miesiące  regularnie opłacały składkę 
członkowską na rzecz właściwej Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych,

4) za regularne opłacanie składek uznaje się opłaty wno-
szone za każdy miesiąc osobno lub opłaty za kwartał, 
półrocze, rok  wnoszone z góry,

5) opłaty wnoszone za okres dłuższy niż miesiąc wpływa-
jące z „dołu” uznawane są jako nieregularne opłacanie 
składek i nie uprawniają do ubiegania się o udział w bez-
płatnym kształceniu podyplomowym z zastrzeżeniem 
pkt 3. 

2. Warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 1 nie dotyczą 
szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków 
publicznych przez ministra właściwego do spraw zdro-
wia.

Uchwały i regulaminy ORPiP
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3. W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowa-
nych ze środków publicznych przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia pielęgniarka/położna jest obowiązana 
spełniać wymogi zawarte w art. 67 ust. 4 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

4. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofi-
nansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się 
o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej 
ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakoń-
czenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna 
składają organizatorowi oświadczenie o odbytych przez 
siebie specjalizacjach dofinansowanych ze środków pub-
licznych. Przepisy te stosuje się także do pielęgniarki i po-
łożnej, które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofi-
nansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie 
nie zdały egzaminu państwowego”.

§ 4. 1. Członek samorządu ubiegający się o udział w kształceniu 
podyplomowym organizowanym przez OIPiP w Białymsto-
ku składa kompletnie wypełniony wniosek (załącznik do 
regulaminu).
2. Do wniosku dołącza się: dokument potwierdzający opła-

canie składek lub dokumenty potwierdzające status osoby 
zwolnionej z opłacania składek członkowskich: zaświad-
czenie potwierdzające fakt udzielenia urlopu wychowaw-
czego, bądź pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, bądź 
zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy potwierdzające 
status osoby bezrobotnej.

3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie 
będą rozpatrywane.

4. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiega-
jących się o dopuszczenie do kształcenia wymienionego 
w  § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 jest większa niż liczba miejsc okreś-
lona przez organizatora kształcenia komisja kwalifikacyjna 
przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.

5. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiega-
jących się o dopuszczenie do kształcenia podyplomowego 
określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 jest większa niż liczba miejsc 
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określona przez organizatora kształcenia o dopuszczeniu 
do kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze 
środków publicznych przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr  174, poz. 1039), 
przeprowadzenie egzaminu występnego w formie pisemnej 
jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, po-
łożnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.

7. Wnioski o udział w kształceniu rozpatruje Komisja Kwa-
lifikacyjna, oddzielna dla każdego rodzaju szkolenia.

§ 5. 1. Wysokość funduszu określa corocznie uchwała budże-
towa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.
2. Niewykorzystane  środki funduszu w danym roku kalen-

darzowym przechodzą na rok następny.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia, że członek samorządu nie 
uczestniczył w szkoleniu z przyczyn nieusprawiedliwionych 
kwota szkolenia podlega całkowitemu zwrotowi.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 członek samorządu zostaje 

pozbawiony prawa do korzystania z refundacji przez okres 
następnych 3 lat.

 Sekretarz    Przewodnicząca 
 Elżbieta Niegierewicz    Cecylia Dolińska

Załącznik do Uchwały Nr 18/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 i Położnych w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2012 roku
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U  
chwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 16/VI Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

z dnia 11 kwietnia 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania  

kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych członków Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Na podstawie art. 31 pkt 5 w związku z art. 11 pkt 2 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) oraz art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 174, poz. 1039), uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się regulamin dofinansowania kosztów zwią-
zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek w Białymstoku, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 20/V z dnia 10 grudnia 2008 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania kosz-
tów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Sekretarz  Radca Prawny  Przewodnicząca 
 Elżbieta Niegierewicz  Anna Puchalska  Cecylia Dolińska
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R  
egulamin

Regulamin dofinansowania kosztów  
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

§ 1. 1. Fundusz na refundację kosztów związanych z podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych tworzą środki finansowe 
pochodzące ze składek członków samorządu.
2. Wysokość funduszu określa corocznie uchwała budżetowa 

Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku.

3. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalen-
darzowym przechodzą na rok następny.

§ 2. 1. Prawo do korzystania z dofinansowania kosztów zwią-
zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mają wszy-
scy członkowie samorządu spełniający łącznie następujące 
warunki:

1) regularnie opłacają składki na rzecz samorządu, przez 
co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku, pot-
wierdzone przez pracodawcę, Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w przypadku praktyki indywidualnej, 
grupowej, 

2) pielęgniarki i położne zarejestrowane jako bezrobotne 
w urzędach pracy, przebywające na urlopach wycho-
wawczych, pobierające zasiłek rehabilitacyjny, jeśli przed 
uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku płacenia co 
najmniej przez 24 miesiące regularnie opłacały skład-
kę członkowską na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku,

3) za regularne opłacanie składek uznaje się opłaty wno-
szone za każdy miesiąc osobno lub opłaty za kwartał, 
półrocze, rok wnoszone z góry,

4) opłaty wnoszone za okres dłuższy niż miesiąc wpływa-
jące z „dołu” uznawane są jako nieregularne opłacanie 
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składek i nie uprawniają do ubiegania się o dofinanso-
wanie kosztów kształcenia podyplomowym. 

§ 3. 1. Dofinansowanie kosztów obejmuje uczestnictwo pielęg-
niarek i położnych w:

1) formach kształcenia podyplomowego, o których mowa w 
art. 67, ust. 3 i 4, art. 71, ust. 2, art. 72, ust. 2 i art. 73 ust. 
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęg niarki 
i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039), tj. specja-
lizacjach, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych 
i dokształcających,

2) sympozjach, konferencjach, zjazdach, warsztatach.
2. Refundacji podlegają koszty studiów licencjackich tzw. po-

mostowych, studiów magisterskich niestacjonarnych, na kie-
runku pielęgniarstwo/położnictwo z wyłączeniem studiów 
refundowanych ze środków U.E. lub budżetu państwa.

3. Refundacji podlegają koszty studiów podyplomowych 
związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/po-
łożnej.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów 
określonych w § 3 członek samorządu może otrzymać zwrot 
części kosztów dydaktycznych.
2. Za koszt dydaktyczny uważa się opłatę za uczestnictwo, 

potwierdzoną dowodem opłaty z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Dofinansowanie kosztów przysługuje w każdym przypad-

ku jeden raz w roku kalendarzowym na jedną wybraną 
przez członka samorządu formę kształcenia wymienioną 
w § 3 albo z bezpłatnego szkolenia organizowanego przez 
OIPiP w Białymstoku.

4. Refundacja, o której mowa w § 3 nie obejmuje wypłat 
diet, kosztów zakwaterowania, przejazdu i wyżywienia 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

5. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku do zmiany wysokości refun-
dacji w zależności od posiadanych środków. 

§ 5. 1. Refundacja kosztów specjalizacji dla pielęgniarek i po-
łożnych opłaconej w całości przez członka samorządu wynosi 
1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
2. W przypadku kosztów specjalizacji pokrywanych przez 
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budżet państwa lub inny podmiot, refundacja wynosi 
700 zł (słownie: siedemset złotych).

3. Refundacja kosztów drugiej specjalizacji dla pielęgniarek 
i położnych wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).

4. W przypadku opłat wnoszonych ratalnie 1-sza refundacja 
zostanie przyznana po opłaceniu połowy kosztów specja-
lizacji, 2-ga natomiast po zakończeniu specjalizacji.

5. Refundacja kosztów kursów kwalifikacyjnych wynosi 
500 zł (słownie: pięćset złotych).

6. Refundacja kosztów kursów specjalistycznych wynosi 250 
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

7. Refundacja kosztów kursów dokształcających wynosi do 
50% kosztów nie więcej niż 200 zł (słownie: dwieście zło-
tych).

8. Refundacja kosztów konferencji, warsztatów, zjazdów, 
sympozjów itp. wynosi do 50% kosztów, nie więcej niż 
300 zł (słownie: trzysta złotych).

9. Refundacja kosztów studiów podyplomowych, związanych 
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej wynosi 
300 zł (słownie: trzysta złotych).

10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
dofinansowuje koszt tylko jednego rodzaju studiów podyp-
lomowych. W przypadku podjęcia kolejnych studiów pody-
plomowych całość kosztów ponosi członek samorządu.

11. W przypadku, gdy wysokość opłaty poniesiona przez 
członka samorządu jest niższa lub równa kwocie, o której 
mowa w ustępie 1, 2, 4 i 5, refundacja wynosi 50% kosztu.

§ 6. 1. Wysokość refundacji kosztów studiów zaocznych na wy-
działach/ oddziałach pielęgniarstwa/ położnictwa wynosi:

1) w przypadku studiów licencjackich tzw. pomostowych 
250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za rok 
akademicki,

2) w przypadku studiów magisterskich 350 zł (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt złotych) za rok akademicki,

2. Jeśli rok akademicki obejmuje 1 semestr, wniosek o refun-
dację można składać po zakończeniu semestru - dotyczy 
studiów licencjackich tzw. pomostowych.

§ 7. 1. W przypadku skierowania członka Okręgowej Izby Pie-
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lęgniarek i Położnych w Białymstoku na kursy, sympozja, 
seminaria, konferencje czy zjazdy przez Okręgową Radę Pie-
lęgniarek i Położnych w Białymstoku bądź przez Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
ponosi pełne koszty uczestnictwa.
2. Pielęgniarki/położne otrzymujące refundację kosztów, 

o których mowa w ust 1 są zobowiązane do napisania no-
tatki w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku i przekazania zdobytych 
wiadomości na szkoleniach zorganizowanych w zakładach 
pracy lub przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

§ 8. 1. Członek samorządu ubiegający się o dofinansowanie 
kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifi-
kacji zawodowych winien złożyć w biurze Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku następujące doku-
menty:

1) czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek. Wzór wnios-
ku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,

2) poświadczone ksero dowodu wpłaty poniesionych kosz-
tów z określeniem rodzajów kształcenia zawodowego 
określonego w § 3 ust. 1,

3) zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok studiów za-
ocznych oraz dowód opłaty za studia za dany rok akade-
micki w przypadku korzystania z refundacji określonej 
w § 3 ust. 2 i 3,

4) dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej 
z opłacania składek członkowskich.

2. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia, o których 
mowa w § 3 należy składać nie później niż 3 miesiące po 
zakończeniu kształcenia.

3. W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnio-
ski złożone od 1 stycznia do 30 listopada danego roku 
kalendarzowego. Wnioski złożone po 30 listopada rozpat-
rywane będą w następnym roku.

4. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie 
będą rozpatrywane.
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§ 9. 1. Wnioski o dofinansowanie rozpatruje Komisja ds. Dofi-
nansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego.
2. Decyzję w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego dla poszczególnych członków samorzą-
du, podejmuje w formie uchwały Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku działają-
ce w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia, że refundacja kosztów pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych została przyznana na pod-
stawie nieprawdziwych danych bądź też członek samorządu 
nie uczestniczył w szkoleniu bez przyczyn usprawiedliwio-
nych kwota refundacji podlega całkowitemu zwrotowi.
2. W przypadku stwierdzenia, że członek samorządu nie złożył 

do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostanie pozbawiony 
prawa do refundacji szkoleń na okres trzech lat.

3. W sytuacji określonej w ust. 1 członek samorządu zostaje 
pozbawiony prawa do korzystania z refundacji przez okres 
następnych 3 lat.

§ 11. Odbiór przyznanej refundacji kosztów kształcenia od-
bywa się:

1) przelewem na numer konta wnioskodawcy,
2) osobiście w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych w Białymstoku – w wyjątkowych wypadkach,
3) przez upoważnioną osobę – w wyjątkowych wypadkach.

§ 12. Kwoty refundacji nieodebrane do 31 grudnia roku, w któ-
rym zostały przyznane, przechodzą na poczet dofinansowa-
nia za następny rok.

§ 13. 1. Dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samorzą-
du i podlega rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym 
członka samorządu.

 Sekretarz   Przewodnicząca  
 Elżbieta Niegierewicz   Cecylia Dolińska

 
Załącznik do Uchwały Nr 16/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 roku
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U  
chwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 17/VI Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 

2012 roku w sprawie pomocy materialnej dla członków 
samorządu Okręgowej Izby PiP w Białymstoku

Na podstawie art. 31 pkt 1 i 5 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) oraz na podstawie Uchwały 
Nr 6 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie funduszu samo-
pomocowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku, uchwala się co następuje: 

§ 1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
prowadzi pomoc finansową dla członków samorządu w po-
staci zapomóg pieniężnych w przypadkach losowych oraz 
w ramach funduszu samopomocowego. 

§ 2. Zasady udzielania pomocy finansowej określone są w Regu-
laminie Przyznawania Zapomóg w Przypadkach Losowych 
stanowiącym Załącznik Nr 1 i w Regulaminie Funduszu Sa-
mopomocowego stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Decyzję o udzielenie zapomogi pieniężnej w przypadkach 
losowych oraz w ramach funduszu samopomocowego podej-
muje Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku na wniosek Komisji ds. Przyznawania Zapo-
móg w Przypadkach Losowych. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 8/V Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2007 roku 
w sprawie form pomocy materialnej dla członków samorządu 
wpisanych na listę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Sekretarz  Radca Prawny  Przewodnicząca 
 Elżbieta Niegierewicz  Anna Puchalska  Cecylia Dolińska
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R  
egulamin 

Regulamin przyznawania zapomóg  
w przypadkach losowych

§ 1. Fundusz zapomóg w przypadkach losowych określany 
jest w preliminarzu budżetowym zatwierdzanym corocz-
nie Uchwałą Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.

§ 2. Zapomogi udziela się w formie pieniężnej w wysokości od 
500 zł (słownie: pięćset złotych) do 2000 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych).

§ 3. 1. Prawo do korzystania z funduszu przeznaczonego na 
zapomogi mają:

1) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych wpi-
sani do rejestru, regularnie opłacający składki człon-
kowskie, 

2) pielęgniarki i położne zwolnione z opłacania składek 
na mocy Uchwały 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych.

2. Zapomoga przysługuje jeden raz w roku.
§ 4. Pomoc przeznacza się na zapomogi pielęgniarkom i położ-

nym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji losowej 
w przypadku:

1) klęsk żywiołowych,
2) długotrwałej ciężkiej choroby członka samorządu wy-

magającej wysokich kosztów leczenia, 
3) śmierci współmałżonka członka samorządu. 

§ 5. Wniosek o zapomogę może złożyć:
1) pielęgniarka lub położna, 
2) pełnomocny przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w zakładzie pracy w imieniu pielęgniarki 
lub położnej.
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§ 6. 1. Wniosek o przyznanie zapomogi winien zawierać:
1) wypełniony formularz „Wniosek o przyznanie zapomogi 

losowej”,
2) podanie ze szczegółową motywacją,
3) aktualne dowody związane z przypadkiem losowym 

(orzeczenia, zaświadczenia, świadectwa, akt zgonu, do-
kumenty potwierdzające wysokie koszty leczenia, itp. 
oryginały lub poświadczone kopie), wydane nie wcześ-
niej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

4) potwierdzenie regularnego opłacania składek członkow-
skich (przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku).

§ 7. 1. Podanie o zapomogę w przypadkach losowych rozpatruje 
Komisja powołana Uchwałą Nr 4/VI Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku z dnia 22 października 
2011 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji pro-
blemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku jeden raz w miesiącu. 
2. Wniosek składa się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-

łożnych w Białymstoku w terminie trzech miesięcy od 
czasu zaistnienia zdarzenia lub w czasie jej trwania.

3. Komisja podejmuje decyzje w obecności 50% członków 
plus jeden zwykłą większością głosów.

4. Komisja może zażądać dodatkowych dowodów oraz przep-
rowadzić szczegółowe rozeznanie sytuacji.

5. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół z wnioskami 
i przedkłada Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

§ 8. 1. Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
podejmuje decyzję w formie uchwały w sprawie przyznania 
lub odmowy udzielenia zapomogi.
2. Od decyzji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.

3. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych rozpatruje od-
wołanie podczas najbliższego posiedzenia.
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4. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych jest 
decyzją ostateczną.

§ 9. Odbiór przyznanej pomocy finansowej odbywa się:
1) przelewem na konto bankowe podane we wniosku,
2) osobiście przez wnioskodawcę w kasie Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - w wyjątko-
wych wypadkach,

3) przez upoważnioną osobę - w wyjątkowych wypad-
kach.

 Sekretarz   Przewodnicząca  
 Elżbieta Niegierewicz   Cecylia Dolińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 roku
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R  
egulamin

Regulamin  
Funduszu Samopomocowego

obowiązujący od 11.04.2012 roku

§ 1. Fundusz samopomocowy utworzony ze składek dobro-
wolnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
przeznaczony jest na udzielanie pomocy pielęgniarkom i po-
łożnym będącym w trudnej sytuacji materialnej czy życio-
wej.

§ 2. 1. Prawo do korzystania z funduszu samopomocowego 
mają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych wpi-
sani do rejestru i opłacający składki członkowskie, którzy 
wpłacili dobrowolną składkę na fundusz samopomocowy 
w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Pomoc z funduszu samopomocowego udzielana jest w for-

mie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej i nie może przekro-
czyć 1000 złotych.

3. Zapomoga z funduszu samopomocowego przysługuje je-
den raz w roku.

§ 3. 1. Wniosek ma prawo złożyć:
1) pielęgniarka lub położna,
2) pełnomocny przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w zakładzie pracy w imieniu pielęgniarki 
lub położnej znajdującej się w szczególnie trudnej sytu-
acji materialnej,

3) bezpośredni przełożony pielęgniarki lub położnej.
§ 4. Fundusz przeznacza się na zapomogi w następujących sy-

tuacjach:
1) ciężka choroba dziecka lub współmałżonka wymagająca 

wysokich kosztów leczenia,
2) inne nieprzewidziane, wyjątkowo trudne sytuacje ma-

terialne lub życiowe.

Uchwały i regulaminy ORPiP



60

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej zawiera:
1) wypełniony formularz „Wniosek o przyznanie zapomogi 

z funduszu samopomocowego”,
2) prośbę z motywacją,
3) udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej (infor-

macje o dochodach, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie, 
inne dowody wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed złożeniem podania).

2. Wniosek składa się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. 

3. Podanie o zapomogę w trudnej sytuacji materialnej rozpa-
truje Komisja ds. Przyznawania Zapomóg w Przypadkach 
Losowych powołana Uchwałą Nr 4/VI Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 22 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie powołania i zasad działania 
komisji problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku.

4. Wnioski rozpatruje Komisja 1 raz w miesiącu.
5. Komisja może zażądać dodatkowych dowodów oraz przep-

rowadzić szczegółowe rozeznanie sytuacji.
6. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół.
7. Komisja podejmuje decyzje w obecności członków w liczbie 

50% plus jeden zwykłą większością głosów. Swoje stanowis-
ko przedkłada w formie wniosku do zatwierdzenia przez 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

8. Uchwałę w sprawie przyznania zapomogi lub jej odmo-
wy podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych działające z upoważnienia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

9. Od decyzji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku przysługuje odwołanie do Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w ter-
minie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

10. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymsto-
ku rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

11. Decyzja Okręgowej Rady jest decyzją ostateczną.

Uchwały i regulaminy ORPiP
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§ 6. Odbiór przyznanej pomocy materialnej odbywa się:
1) przelewem na konto bankowe,
2) osobiście w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych - w wyjątkowych wypadkach,
3) przez upoważnioną osobę - w wyjątkowych wypad-

kach.

 Sekretarz   Przewodnicząca  
 Elżbieta Niegierewicz   Cecylia Dolińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 i Położnych w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Uchwały i regulaminy ORPiP
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M  
inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 8 maja 2012 r. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
DPS-VII-074-2966-ZG-19/12

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W odpowiedzi na przesłany Apel Delegatów XXIV Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dotyczący dostępu 
do opieki pielęgniarskiej osobom chorym i niepełnosprawnym 
mieszkającym w domach pomocy społecznej, uprzejmie infor-
muję, że:

Zapewnienie usług zdrowotnych osobom ubezpieczonym leży 
w kompetencjach ochrony zdrowia. Dom Pomocy Społecznej nie 
może zawierać umów na świadczenie usług zdrowotnych ponie-
waż nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Ograniczenia, o których 
pisze Pani Przewodnicząca wynikają z procedur i rozwiązań praw-
nych opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym 
Funduszu Zdrowia.

Osobom zamieszkałym w domach pomocy społecznej zabez-
piecza się świadczenia medyczne na takich samych zasadach 
jak pacjentom w opiece domowej. Mieszkańcy domów pomocy 
społecznej jako osoby wymagające opieki z powodu wieku, cho-
roby lub niepełnosprawności, w szczególności mogą korzystać  
z kontraktowanych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju opieka długoterminowa. Przysługuje im również, na 
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ogólnych zasadach, prawo do opieki lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że NFZ, mając na uwadze fakt, iż 
osoby przebywające w domach pomocy społecznej wymagają 
częstszych porad i świadczeń diagnostycznych, w odniesieniu do 
tej grupy świadczeniobiorców wprowadził zwiększony współczyn-
nik korygujący stawkę kapitacyjną lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej (2,5) i pielęgniarki środowiskowej (3,5) w sytuacji, gdy 
przedmiotowy współczynnik korygujący dla świadczeń udziela-
nych ubezpieczonym, którzy nie są podopiecznymi domów pomo-
cy społecznej, w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia 
się następująco: do 6. r.ż. - 1,7; od 7. do 19. r.ż. - 1,0; od 20. do 
65. r.ż. - 1,0; powyżej 65. r.ż. - 1,7.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688), 
świadczeniobiorcom (mieszkańcom domów pomocy społecznej) 
udzielane są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej, na podstawie umów zawartych ze świad-
czeniodawcami po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowań 
konkursowych. Przepisy rozporządzenia wskazują, że pielęgniarka 
jedno czasowo może opiekować się nie więcej niż 6 świadczenio-
biorcami przebywającymi pod różnymi adresami i nie więcej niż 
12 świadczeniobiorcami przebywającymi pod tym samym adresem 
zamieszkania np. w domu pomocy społecznej.

W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), osoby przebywające 
w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej na 
zasadach ogólnych dotyczących wszystkich świadczeniobiorców. 
Natomiast obowiązek umożliwienia i zorganizowania mieszkań-
com DPS pomocy w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowot-
nej przysługujących im w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego pozostaje w gestii dyrektorów i pracowników tych 
domów, do czego zobowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze 
zm.). Wynika to z faktu, iż w domach pomocy społecznej przeby-
wają osoby o ograniczonej sprawności psychoruchowej i wspie-

Komunikaty, opinie, stanowiska



64

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

ranie ich w rozwiązywaniu wszelkich problemów leży po stronie 
domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dom może 
zatrudniać pielęgniarki, jednak pielęgniarki zatrudnione w domu 
pomocy społecznej nie są uprawnione do udzielania świadczeń 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, jak również świad-
czeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Kończąc chciałabym dodać, iż kwestia dostępu do świadczeń 
zdrowotnych należnych mieszkańcom domów pomocy społecznej 
w ocenie tutejszego Ministerstwa nie jest rozwiązana w sposób 
satysfakcjonujący i resort czyni dalsze starania, aby doprowadzić 
do zmiany przepisów prawnych w tym zakresie w taki sposób aby 
dla mieszkańców domów pomocy społecznej został wypracowany 
oddzielny produkt finansowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, domy pomocy 
społecznej są tożsame z domami rodzinnymi i przebywające 
w nich osoby przewlekle chore wymagające wzmożonej opieki 
i pielęgnacji mają możliwość korzystania ze świadczeń zdrowot-
nych na tych samych zasadach, co osoby o identycznym stanie 
zdrowia i identycznych potrzebach zdrowotnych przebywające 
w domu rodzinnym, a pracownicy domów pomocy społecznej 
współuczestnicząc w procesie działań opiekuńczych realizują te 
same zadania, co w domu rodzinnym bliscy chorego.

Pragnę zwrócić ponadto Pani Przewodniczącej uwagę, iż domy 
pomocy społecznej zmieniły zakres świadczonych usług w 1999 
roku w momencie wejścia w życie reformy ochrony zdrowia i domy 
pomocy społecznej nie świadczą całodobowych usług zdrowot-
nych a usługi bytowe i opiekuńcze i wspomagające.

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu  

Pomocy i Integracji Społecznej  
Krystyna Wyrwicka

Komunikaty, opinie, stanowiska
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M  
inisterstwo Zdrowia

Warszawa, 2012-03-15 

Ministerstwo Zdrowia  
Podsekretarz Stanu  
Cezary Rzemek 
MZ-DS-WSZ-643-3107-41/HR/12

Pani Cecylia Dolińska  
Przewodnicząca Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

Szanowna Pani Przewodnicząca

W odpowiedzi na Stanowisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku, dotyczące przepisów rozporządzenia Mi-
nis tra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przepro-
wadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 
Nr 182), uprzejmie przekazuję następujące informacje.

W świetle przepisów § 1 ww. rozporządzenia, konkursy prze-
prowadza się na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, 
w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, na-
czelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki 
oddziałowej.

Składy komisji konkursowych na poszczególne stanowiska ok-
reś lają przepisy § 10 rozporządzenia. Wprowadzone w przed-
miotowym rozporządzeniu zmiany w składzie komisji konkurso-
wej w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regula-
minu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. 
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zm.) miały na celu wzmocnienie roli podmiotu tworzącego daną 
placówkę oraz jej kierownika w procesie przeprowadzania kon-
kursu na stanowiska kierownicze. Dlatego też rozporządzeniem 
z dnia 6 lutego 2012 r. dodano do składów komisji konkursowych 
powoływanych w trakcie wyboru kandydatów na stanowiska or-
dynatora, naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek oraz 
pielęgniarki oddziałowej przedstawicieli kierownika podmiotu 
leczniczego w liczbie od trzech do sześciu. 

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że działanie zmierzające do 
zwiększenia wpływu kierownika podmiotu leczniczego na prze-
bieg procesu rekrutacji współpracującej z nim bezpośrednio kadry 
kierowniczej stanowi wypadkową rozwiązań zawartych w usta-
wie o działalności leczniczej, które znacząco podnoszą poziom 
bezpośredniej odpowiedzialności ponoszonej przez dyrektorów 
oraz podmioty tworzące placówki ochrony zdrowia za sprawne 
funkcjonowanie podmiotu leczniczego działającego w formie 
sp zoz.

Należy również podkreślić, że zwiększenie roli podmiotów 
tworzących i kierowników podmiotów leczniczych nie powoduje 
w żadnym wypadku eliminacji samorządu pielęgniarek i położ-
nych z postępowań konkursowych. Przedstawiciele samorządu 
uczestniczą bowiem w pracach komisji prowadzących konkursy 
na cztery z pięciu stanowisk objętych tą procedurą (w przypadku 
konkursu na zastępcę kierownika ds. medycznych i ordynatora 
mają jak dotychczas po jednym przedstawicielu, w przypadku 
konkursu na naczelną pielęgniarkę i pielęgniarkę oddziałową 
po trzech, w tym przewodniczących komisji). Przedstawiciele 
samorządu nie uczestniczą jedynie w postępowaniach na sta-
nowisko kierownika podmiotu leczniczego. Jednakże konkursy 
na to stanowisko dotyczą - pod rządami ustawy o działalności 
leczniczej - kierowników samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, którzy dotychczas nie byli w ogóle objęci 
procedurą konkursową. 

Równocześnie informuje, że rozwiązania które ostatecznie 
znalazły się w treści rozporządzenia stanowią wyraz kompro-
misu pomiędzy zgłaszanymi w trakcie konsultacji zewnętrznych 
propozycjami zmierzającymi do ograniczenia składów komisji 
konkursowych tylko do przedstawicieli podmiotów tworzących, 
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a  dotychczas obowiązującym rozwiązaniem gwarantującym 
udział dwóch samorządów zawodów medycznych w pracach 
komisji.

 Opisane powyżej rozwiązania czynią również w pełni zadość 
ustawowym uprawnieniom samorządu określonym w art. 4 ust. 
2 pkt 7 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, który 
stanowi, że do zadań samorządu należy „przewodniczenie i uczest-
nictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kie-
rownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne 
stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne 
przepisy przewidują taki obowiązek”.

Z poważaniem 

Cezary Rzemek
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K  
ontrole zakażeń szpitalnych

Organizacja kontroli zakażeń szpitalnych  
w województwie podlaskim

Badaniem objęto 26 szpitali na terenie województwa podla-
skiego. 

Cel badania: poznanie organizacji struktur odpowiedzial-
nych za kontrolę zakażeń szpitalnych.    
Badanie przeprowadzono w formie autorskiej ankiety, którą 
drogą korespondencyjną rozesłano do dyrektorów 26 szpi-
tali. Otrzymano zwrot wypełnionej ankiety z 24 placówek, 
co stanowi 92 % szpitali uczestniczących w badaniu. Nie 
odpowiedział na ankietę Szpital Wojewódzki w Suwałkach 
i Białostockie Centrum Onkologii.

Ogólna charakterystyka szpitali.
Struktura szpitali przedstawiająca liczbę łóżek.

do 100 łóżek -    4
100÷200 łóżek -  10
200÷400 łóżek -    6
400÷600 łóżek -    0
powyżej 600 -    4

Struktura szpitali uwzględniająca profil działalności:
6 szpitali posiada oddziały tylko o profilu zachowawczym
18 szpitali posiada odziały zarówno o profilu zabiegowym, 

jaki i zachowawczym.

Czy szpital posiada własne laboratorium mikrobiologiczne.
13 TAK co stanowi 54 %
11 NIE - 46 % 2 zewnętrzne w obrębie szpitala, 9 poza szpi-

talem

Informacje konsultantów
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Czy jest powołany w szpitalu (zarządzeniem wewnętrznym 
kierownika zoz-u) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych?
24 szpitale (100 %) odpowiedziało TAK

Czy jest powołany w szpitalu (zarządzeniem wewnętrznym 
kierownika zoz-u) Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych?
24 szpitale (100%) odpowiedziało TAK

Skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych oraz posiadane 
kwalifikacje członków (lekarz - przewodniczący ZKZSz posiada 
kwalifikacje zgodne z obowiązującym Rozp. MZ (Dz.U. Nr 108, 
poz. 706)

16 szpitali (66%) udzieliło odpowiedzi TAK 
7 szpitali  (30%) udzieliło odpowiedzi NIE
1 szpital (4%) brak lekarz przewodniczące w zespole

Spośród 16 lekarzy przewodniczących ZKZSz  spełniających 
kwalifikacje wymagane w Rozp. MZ 3 posiada specjalizację 
z chorób zakaźnych, 1 z higieny i epidemiologii, 1 z mikrobio-
logii, 2 ze zdrowia publicznego. 

Trzech przewodniczących posiada kurs specjalistyczny w zak-
resie epidemiologii szpitalnej.

Forma zatrudnienia lekarza - przewodniczącego zespołu 
w zes pole kontroli zakażeń szpitalnych.

pełny wymiar czasu pracy (etat) - 0
częściowy wymiar czasu pracy - 2  (8/10 etatu, 1/3 etatu)
umowa zlecenie - 1
funkcja łączona z inną w tym samym szpitalu - 21,   

w tym:
- z funkcją: ordynatora -  7
- zastępcą ordynatora -   4
- lekarza oddziału -   7
- kierownika ZOL-u -   1
- dyrektora ds. Lecznictwa -  1
- diagnosty laboratoryjnego -  1

Informacje konsultantów
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Pielęgniarka/położna wchodząca w skład ZKZSz.
Każdy z 24 szpitali biorących udział w badaniu zadeklaro-

wał powołanie do składu ZKZSz pielęgniarki/położnej. Łącznie 
w zes połach kontroli pracuje 33 pielęgniarki/położne.

24 spośród nich posiada kwalifikacje wymagane Rozp. MZ
4 w trakcie uzupełniania kwalifikacji (okres przejściowy do 

2015 r.)
5 nie spełnia wymagań opisanych w Rozp. MZ i nie jest 

w trakcie uzupełniania kwalifikacji
24 posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epide-

miologicznego (73%)
12 posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego (36%)

Forma zatrudnienia pielęgniarki/położnej w ZKZSz
pełny wymiar czasu pracy (etat) – w 6 szpitalach
częściowy wymiar czasu pracy – 3 (1- 3/4 etatu, 2-1/2)
umowa zlecenie – 1
funkcja łączona z inną w tym samym szpitalu – 14   

w tym z funkcją:
pielęgniarki odcinkowej -  1
pielęgniarki naczelnej -   3
z-cy plg naczelnej -    1
piel oddziałowej -    3 
przełożonej pielęgniarek -   1 
pielęgniarki. ds. jakości –   4 
kierownikiem Centralnej Sterylizatorni - 1

Specjalista ds. mikrobiologii wchodzący w skład ZKZSz
- brak mikrobiologa w zespole w 7 szpitalach;
- w 17 szpitalach mikrobiolog wchodzi w skład ZKZSz :

- w 11 posiada  kwalifikacje zgodne z Rozp. MZ, 
- 1 osoba w trakcie specjalizacji z mikrobiologii, 

Forma zatrudnienia specjalisty ds. mikrobiologii w ZKZSz
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pełny wymiar czasu pracy (etat) - 0
częściowy wymiar czasu pracy - 1 (1/3 etatu)
umowa zlecenie - 2
funkcja łączona z inną w tym samym szpitalu - 14   

w tym :
7 z kierownikiem laboratorium, 
7 z diagnostą laboratoryjnym.

Powołanie w szpitalu personelu łącznikowego ds. zakażeń 
szpitalnych.

w pionie pielęgniarskim -   w 12 szpitalach
w pionie lekarskim -   w 7 szpitalach

Tryb monitorowania zakażeń szpitalnych
monitorowanie bierne -  w 3 szpitalach
monitorowanie czynne -  w 14 szpitalach
tryb mieszany -   w 7 szpitalach

Monitorowanie czynne obejmuje
codzienny przegląd wyników badań mikrobiologicznych - 14
codzienny kontakt z personelem łącznikowym -  8
analizę kart monitorowania procedur -   7
sporządzanie bieżącej mapy epidemiologicznej szpitala/od-

działu - 5
konsultacje ZKZSz w oddziałach -    12
analizę zużycia antybiotyków -    10
ocenę wykonania profilaktyki okołooperacyjnej -    3

Zakres monitorowania zakażeń szpitalnych
monitorowany jest cały szpital -    23
monitorowane są wybrane oddziały -     1

Czy szpital wdrożył kartę Rejestracji Zakażenia Szpitalnego
 23 - TAK, 1 - NIE

Czy szpital wdrożył kartę rejestracji Drobnoustroju 
Alarmowego 

23 - TAK, 1 - NIE
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Czy szpital wdrożył formularz oceny ryzyka wystąpienia 
zakażenia przy przyjęciu do szpitala 

17 - TAK,  7 - NIE 
Czy szpital wdrożył formularz oceny ryzyka wystąpienia 

zakażenia podczas pobytu w szpitalu 
6 -  TAK, 18 - NIE 

Potrzeby kadrowe pielęgniarek/położnych w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego

Na terenie województwa w 24 szpitalach biorących udział 
w badaniu zatrudnionych jest 46 pielęgniarek, które mają 
ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego, 37 osób ma ukończony kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 2 osoby 
kurs dokształcający. 

Zapotrzebowanie na kształcenie przedstawia się 
następująco:

specjalizacja - 12 osób
kurs kwalifikacyjny - 58 osób 
kurs dokształcający - 72 osoby
8 szpitali (33%) nie deklarowało potrzeby podnoszenia kwali-

fikacji  pielęgniarek/położnych w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego.

WNIOSKI

1. Spośród 24 szpitali  tylko w dwóch członkowie ZKZSz - le-
karz, mikrobiolog, pielęgniarka, zatrudnieni są w ramach etatu 
(pełen etat dotyczy tylko pielęgniarek). Sprawne funkcjonowanie 
systemu kontroli zakażeń szpitalnych zapewnia praca wszyst-
kich członków ZKZSz, czyli również lekarza przewodniczącego 
zespołu i specjalisty do spraw mikrobiologii, którzy powinni 
realizować swoje obowiązki w ramach etatów w zespole, a nie 
dodatkowych zadań pełniąc inne funkcje zawodowe. 

2. Tylko 6 szpitali zatrudnia na etacie pielęgniarki/położne 
specjalistów do spraw epidemiologii na etacie w ZKZSz. W 14 
szpitalach (58%) jest to funkcja łączona, czyli dodatkowe obo-
wiązki. 
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3. W 7 szpitalach (30%) brak jest mikrobiologa w ZKZSz.
4. Kwalifikacje wymagane Rozp. MZ dla pełnienia określonych 

funkcji w zespole przedstawia się następująco dla poszczególnych 
grup zawodowych członków zespołu. Spełnia:

- 66% lekarzy - przewodniczących ZKZSz
- 72% pielęgniarek
- 45% mikrobiologów

5. Popularną formę monitorowania zakażeń stanowi nadal mo-
nitorowanie bierne - 3 szpitale (12%), jak również forma mie-
szana czynno-bierna, którą deklaruje 7 szpitali (30%).  Moni-
to ring czynny deklaruje 14 szpitali, co stanowi (58%). Ta forma 
monitorowania wiąże się z dużym zaangażowaniem i nakładem 
pracy, wykwalifikowanych członków ZKZSz, a szczególnie pie-
lęgniarek specjalistów do spraw epidemiologii. Łączenie funkc-
ji zawodowych, wykonywanie dodatkowych obowiązków nie 
sprzyja prawidłowemu realizowaniu ustawowych zadań zwią-
zanych z monitorowaniem zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów 
alarmowych.

6. Jeden szpital nie wdrożył indywidualnych kart rejestracji 
zakażenia szpitalnego i drobnoustroju alarmowego.

7. Niepokojący jest fakt dotyczący niskiego zainteresowania 
kształceniem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
8 szpitali (33%) nie deklarowało potrzeby podnoszenia kwalifi-
kacji  pielęgniarek/położnych w żadnej z proponowanych form 
kształcenia.

Krystyna Łapuć-Seweryn  
Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
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S  
terylizacja

Postępowanie z wyrobami  medycznymi  
i innymi przedmiotami wielorazowego użycia  

przygotowywanymi do procesu sterylizacji.

Sposób przygotowania wyrobu medycznego do ponownego 
użycia powinien być oparty na instrukcji załączonej do wyrobu 
przez producenta lub dystrybutora, która w przypadku wyro-
bów medycznych do wielokrotnego użytku powinna zwierać 
informacje opisujące odpowiednie procesy pozwalające na po-
nowne użycie obejmujące czyszczenie, dezynfekcję, pakowanie 
oraz zalecaną metodę ponownej sterylizacji i zasady montażu 
końcowego oraz poinformować użytkownika o ograniczeniach 
związanych z kolejnym użyciem wyrobu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych 
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 
2011.16.74).

Podczas dekontaminacji wyrobów medycznych i innych ma-
teriałów, niezależnie od przyjętych rozwiązań dotyczących ste-
rylizatorni, obowiązują następujące zasady:

- należy dążyć do mechanizacji procesów czyszczenia, zaleca 
się stosowanie urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych, ponieważ 
zwiększa się w ten sposób możliwość kontrolowania skutecz-
ności i poprawności procesów czyszczenia i dezynfekcji oraz 
zabezpiecza personel przed czynnikami szkodliwymi; 

- obowiązkowe stosowanie środków ochrony osobistej, właś-
ciwe wyposażenie stanowiska i organizacja procesu pracy;

- zalecane jest stosowanie wody uzdatnionej w stopniu wyma-
ganym do zastosowanej    technologii, w celu zapobiegania 
ewentualnym uszkodzeniom materiałów przygotowywanych 
do sterylizacji oraz urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych;

- zaleca się prowadzić kontrolę procesów mycia i dezynfekcji, 
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a wyniki kontroli należy zapisywać w dokumentacji. W przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości co do wyniku, proces de-
zynfekcji i mycia należy powtórzyć;

- po zakończeniu mycia i dezynfekcji zaleca się przeprowadze-
nie kontroli, konserwacji, testów funkcyjnych, a następnie 
kompletowanie i pakowanie zestawów w warunkach zabez-
pieczających przed ponowną kontaminacją;

- materiał skażony po użyciu przeznaczony do dekontamina-
cji, należy transportować do części brudnej sterylizatorni 
w szczelnym opakowaniu transportowym odpornym na usz-
kodzenia mechaniczne:
- bez wstępnej dezynfekcji i mycia w miejscu użycia - jeżeli 

transport nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od 
użycia,

- po wstępnej dezynfekcji i myciu w miejscu użycia;
- przy doborze chemicznych preparatów dezynfekcyjnych ma-

jących zastosowanie w procesach manualnych należy dok-
ładnie zapoznać się z załączonymi badaniami wykonanymi 
w certyfikowanych laboratoriach, które potwierdzają sku-
teczność bójczą danego preparatu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na potwierdzenie badaniami skuteczności bójczej 
w przypadku tzw. „wielokrotnego lub wielodobowego” uży-
wania roztworów roboczych chemicznych preparatów de-
zynfekcyjnych.

Proces przygotowania wyrobu medycznego lub innego przed-
miotu wielorazowego użycia do sterylizacji może być:
- wieloetapowy - zalecany jako metoda przygotowania,
- jednoetapowy.

Wieloetapowy proces przygotowania do sterylizacji - etapy:
1. Mycie z dezynfekcją wstępną.

Proces o ograniczonym działaniu bójczym (dezynfekcja ni-
skiego stopnia) obejmujący maszynowe mycie z dezynfek-
cją termiczno-chemiczną lub z dezynfekcją termiczną lub 
manualny proces dezynfekcji i mycia.

Wykonywany w odniesieniu do wyrobów ostrych oraz in-
nych wyrobów wymagających otwarcia, rozpięcia lub de-
montażu. Usuwa się część drobnoustrojów, zapewniając 
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personelowi bezpieczeństwo podczas kolejnego etapu 
przygotowania.

2. Mycie z dezynfekcją zasadniczą.
Proces o rozszerzonym działaniu bójczym (dezynfekcja śred-

niego stopnia) obejmujący  maszynowe mycie z dezynfekcją 
termiczno-chemiczną lub z dezynfekcją termiczną lub ma-
nualny proces dezynfekcji i mycia zakończony płukaniem 
wodą uzdatnioną i suszeniem maszynowym.

Wykonywanie tego procesu metodą manualną powinno 
og ra niczyć się tylko do stosownych zaleceń producenta 
wyrobu medycznego.

Jednoetapowy proces przygotowania do sterylizacji
W jednoetapowym procesie przygotowania należy wykonać: 

dezynfekcję średniego stopnia i mycie, z zastosowaniem me-
tod maszynowych lub manualnych, zakończony płukaniem 
wodą uzdatnioną i suszeniem maszynowym.

Jednoetapowy proces przygotowania wyrobów jest przezna-
czony do narzędzi o prostej konstrukcji i niewymagających 
demontażu, dla których niezbędne jest przeprowadzenie 
sterylizacji.

Dopuszcza się ręczne przygotowanie wyrobów w tym proce-
sie w przypadku szczególnych zaleceń producenta wyrobu 
medycznego.

W przygotowaniu wyrobów medycznych do użycia wyróżnia-
my również szczególną grupę wyrobów, klasyfikowaną wg 
klasyfikacji Spauldinga, jako materiały średniego ryzyka, 
których użycie jest dopuszczone po dezynfekcji. Wymaga-
ją one zastosowania maszynowych procesów z dezynfekcją 
wysokiego poziomu, np. endoskopy giętkie.

DEFINICJE POJĘĆ

Dekontaminacja - procesy usuwania i niszczenia biologicznych 
czynników chorobotwórczych, obejmujące mycie, dezynfek-
cję i/lub sterylizację w zależności od przeznaczenia wyrobu 
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poddawanego dekontaminacji, jako oddzielne procesy lub 
jako jeden proces wieloetapowy.

Dezynfekcja - proces redukcji biologicznych czynników cho-
robotwórczych poprzez zastosowanie metod fizycznych lub 
chemicznych.

Dezynfekcja niskiego stopnia - proces redukcji wegetatywnych 
form bakterii (oprócz prątków), wirusów osłonkowych (np. 
HBV, HCV, HIV, wirus cytomegalii, wirus różyczki) i grzy-
bów w ograniczonym zakresie (działanie drożdżobójcze, 
Candida albicans - organizm testowy).  Oznaczenie prepa-
ratu B, F, V-osłonkowe.

Dezynfekcja średniego stopnia - proces redukcji wegetatyw-
nych form wszystkich gatunków bakterii (w tym prątków), 
wszystkich wirusów osłonkowych (np. HBV, HCV, HIV, 
wirus cytomegalii, wirus różyczki) i bezosłonkowych (np. 
WZW A, Rotawirus, Adenowirus, wirus Polio) oraz  grzybów 
(Candida albicans i Aspergillus niger - organizmy testowe). 
Oznaczenie preparatu B, F, V, prątki.

Dezynfekcja wysokiego poziomu - proces redukcji wszystkich 
wegetatywnych form biologicznych czynników chorobotwór-
czych (bakterie, prątki, wirusy, grzyby) z wyjątkiem dużej 
ilości form przetrwalnikowych. Oznaczenie preparatu B, F, 
V, prątki, S.

Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych  
przy OIPiP w Białymstoku 

Elżbieta Sochacka USK 
Elżbieta Redźko    USK 

Krystyna Łapuć-Seweryn   USK 
(piśmiennictwo u autorów)
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I  
nformacje PTP

Informacja w sprawie  
II Konkursu Filmowego dla studentów na 

najlepszy film promujący zawód pielęg niarki w Polsce 
organizowanego przez Zarząd Główny PTP

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ogłasza II Ogólnopolski 

Konkurs dla studentów na Najlepszy Film Promujący Zawód 
Pielęgniarki w Polsce.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikami Konkursu mogą być 
studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia różnych kie-
runków i specjalności.

Celem Konkursu jest ukazanie pielęgniarstwa jako samodziel-
nego, wolnego zawodu, którego unikatową cechą jest asystowanie 
człowiekowi w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które 
mają znaczenie dla zachowania zdrowia społeczeństwa i konty-
nuowania opieki ponad granicami.

Celem Konkursu jest także upowszechnienie zawodu oraz kie-
runku studiów, dzięki któremu można wykonywać autonomiczny 
zawód, związany z nauczaniem czy prowadzeniem prac badawczo 
- naukowych. Reklama wizerunku stworzona przez osoby będące 
na starcie drogi do kariery zawodowej w pielęgniarstwie.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie od 2009 roku prowadzi 
nieustające działania mające na celu promowanie zawodu po-
przez zawód zamawiany czy też konkursy przeznaczone tak dla 
studentów jak i pielęgniarek. Należy dołożyć wszelkich starań, 
by zachęcić młode osoby do podjęcia studiów w prestiżowym 
zawodzie medycznym, docenianym przez specjalistów ochrony 
zdrowia, a przede wszystkim klientów - pacjentów - odbiorców 
naszych usług.

Pokażmy, że warto wybrać tę ścieżkę kariery, warto dołączyć 
do ponad 13 mln grona pielęgniarek na całym świecie, warto 
wykonywać go, aby pomagać tym wszystkim dla których zawód 
ten został stworzony.
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REGULAMIN KONKURSU 
 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
dla studentów na najlepszy film promujący zawód 

pielęgniarki w Polsce

Rozdział I. Postanowienia Ogólne
§ 1. Tworzy się regulamin konkursu dla studentów na film 

promujący zawód pielęgniarki w Polsce.
§ 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym 

regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Rozdział II. Organizator, Patronat medialny
§ 3. Inicjatorem i Organizatorem Konkursu jest Zarząd 

Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
§ 4. Patronat Medialny Konkursu obejmuje Zarząd Główny 

Towarzystwa.
Rozdział III. Przedmiot Konkursu

§ 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych fil-
mów promujących zawód pielęgniarki w Polsce.

Rozdział IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
§ 6. 1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać studenci stu-

diów pierwszego i drugiego stopnia różnych kierunków 
i specjalności.
2. Uczestnicy Konkursu, powinni wypełnić formularz 

zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejsze-
go Regulaminu i przesłać wraz z filmem nagranym na 
nośniku DVD oraz innymi dokumentami wskazanymi 
w § 7, ust.1 do siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa 
na adres Al. Reymonta 8 lok 12, 01-842 Warszawa z do-
piskiem „Studencki konkurs filmowy”.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z filmem: 15.11.2012 
roku.

Rozdział V. Zasady przygotowania filmu
§ 7. 1. Film zgłoszony do udziału w konkursie powinien być 

dziełem autorskim studentów. Dlatego do filmu powinien 
zostać dołączony scenariusz podpisany przez autorów - 
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uczestników Konkursu. Ponadto do dokumentów, nale-
ży dołączyć oświadczenie podpisane przez ww. autorów 
- wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.
2. Czas trwania filmu od 5 do 15 minut.
3. Film powinien zwracać uwagę na rolę społeczno-za-

wodową pielęgniarki/pielęgniarza oraz pielęgniarskie 
funkcje zawodowe (opiekuńczą, wychowawczą, terapeu-
tyczną, rehabilitacyjną, promocji zdrowia, zarządzania 
i naukowo-badawczą), być formą przekazu informacji 
o znaczeniu zawodu pielęgniarki w ochronie zdrowia 
społeczeństwa, jak również powinien stanowić próbę 
zachęcenia młodych ludzi do studiowania pielęgniar-
stwa wraz z ukazaniem różnych możliwości rozwoju 
zawodowego.

Rozdział VI. Zasady wyboru najlepszego filmu
§ 8. 1. Najlepszy film zostanie wyłoniony przez Komisję Kon-

kursową.
2. Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Za-

rządu Głównego Towarzystwa.
3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ustalenie kry-

teriów oceny.
4. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporzą-

dzony protokół, zawierający przebieg głosowania, naz-
wiska osób nagrodzonych, tytuł filmu oraz przyznane 
nagrody.

Rozdział VII. Nagrody
§ 9. 1. Dla Laureatów I, II i III miejsca Konkursu przewi-

dziane są nagrody.
Rozdział VIII. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród

§ 10. 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2012 roku.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drodze publi-

kacji komunikatu pod adresem Organizatora Konkursu: 
www.ptp.na1.pl.

3. Lista osób nagrodzonych zostanie przekazana do me-
diów oraz do macierzystej uczelni.
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4. Nagrody, o których mowa w § 9, zostaną wręczone w ter-
minie wskazanym przez organizatora.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie in-

ternetowej organizatora Konkursu pod adresem: www.ptp.
na1.pl oraz w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa, 
pod adresem: Al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa.
2. Zastrzega się, że prace nadesłane na Konkurs nie będą 

zwracane.
3. Każdy uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do 

Konkursu oraz podpisanie zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych akceptuje warunki Regulaminu.

4. Filmy udostępnione Organizatorowi będą wykorzysty-
wane w celu wyłonienia laureatów Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania 
imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach Kon-
kursu, a także informacji o nagrodzonych filmach.

6. Zwycięzcy Konkursu przenoszą na Organizatora au-
torskie prawa majątkowe do filmów, co wiąże się z nie-
ograniczonym w czasie korzystaniem i rozporządzeniem 
przez Organizatora filmem, a także:
a) wykorzystania filmu w jakiejkolwiek działalności Or-

ganizatora,
b) utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy filmu,
c) publicznej prezentacji filmu,
d) rozpowszechniania filmu,
e) wprowadzania filmu do pamięci komputera i umiesz-

czania w sieci Internet,
7. W przypadku otrzymania przez Organizatora informa-

cji, po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w Re-
gulaminie, że nagrodzony film stanowi plagiat, lub że 
w jakikolwiek sposób zostały naruszone postanowienia 
Regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo do:
a) odmowy przekazania nagrody danemu uczestniko-

wi,
b) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w kon-

kursie,
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c) w przypadku nagród już przyznanych - odebrania 
przyznanej nagrody.

d) podanie do publicznej wiadomości wyjaśnień, co do 
zaistniałej sytuacji.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regula-
minie, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepi-
sy prawa, w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  
- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 64, poz. 93 ze zm.), ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 
631 ze zm.).

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego nr 69/
XV/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszeniowy na Konkurs ZG PTP dla studentów 

na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce.
2) Oświadczenie o prawach autorskich do filmu.

Załączniki są dostępne na stronie internetowej Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego - Zarząd Główny www.ptp.na1.pl

Adres: 01-842 Warszawa; ul. Reymonta 8 lok 12 tel. +48 22 398 
18 72; fax : + 48 22 398 18 51; email: zgptpiel@gmail.com;

Osoba do kontaktu: Dorota Kilańska prezes ZG PTP email: 
zgptpiel@gmail.com
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O  
dznaka Honorowa PTP

Honorowa Odznaka  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Honorowa odznaka jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia 
w działalności w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa. 

Odznakę przyznaje się zasłużonym pielęgniarkom, legitymu-
jącym się co najmniej 10-letnim stażem członkowskim oraz 
osiągnięciami w pracy społecznej na rzecz PTP i środowiska 
pielęgniarskiego.

Decyzją Centralnej Komisji Wnioskowej, powołanej przez ZG 
PTP, w 2012 roku Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego przyznano następującym pielęgniarkom, człon-
kom ZO PTP w Białymstoku:

l. Jolanta Bućko - SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Bia-
łymstoku

2. Emilia Anna Trocik - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku

3. Anna Andrejuk- SP ZOZ Hajnówka
4. Halina Czykier - SP ZOZ Sokółka

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku serdecznie gratuluje wy-
różnionym i życzy dużo sukcesów w pracy zawodowej i dalszych 
starań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa polskiego i środowiska 
lokalnego.

Przewodnicząca ZO PTP  
dr n. med. Matylda Sierakowska
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P  
ołożne w Królestwie Polskim

Zawód położnej w Królestwie Polskim  
w pierwszej połowie XIX wieku.  

Przepisy prawne.

W pierwszym tegorocznym Biuletynie Informacyjnym opubli-
kowana została znowelizowana Ustawa o zawodzie pielęgniarki 
i położnej. Nie zdajemy sobie często sprawy, jak ważne są przepisy 
prawne, regulujące oba pokrewne zawody i jaki wpływ wywierają 
na naszą codzienną praktykę. Rozumiano to już przed wiekami. 
Nie wszyscy wiedzą, że prawie 200 lat temu, pierwsze zwarte 
normy prawne  regulujące jeden z naszych zawodów - zawód 
położnej zostały wydane na początku XIX wieku w Królestwie 
Polskim. Warto przypomnieć historię ich powstania i przedsta-
wić zakres kompetencji zawodowych ówczesnych położnych. 
Prawie wszystkie ustalone, przed laty, zasady i normy prawne 
aktualne są do dziś. 

Już przed stuleciami widziano potrzebę regulacji zawodu po-
łożnej, którą wówczas zwano akuszerką. Posługa akuszeryjna 
istniała „od zawsze”. Zawód położnej/akuszerki wykształcił się 
na ziemiach polskich wcześniej niż zawód pielęgniarki i dlatego 
też jako pierwszy został uregulowany prawnie.

Od średniowiecza uchwały synodów diecezjalnych i reskrypty 
biskupie regulowały sankcje karne dotyczące osób pomagających 
w usunięciu płodu, ustalały normy opieki wobec  kobiet w cią-
ży i w połogu oraz zasady postępowania z nowonarodzonymi 
dziećmi.

Od połowy XVIII wieku w Polsce wydawane były przez Policję 
Lekarską przepisy zalecenia i instrukcje regulujące sposób pot-
wierdzenia umiejętności zawodowych akuszerek i ich obowiązki. 
Drukowano je na drukach ulotnych, które nie do wszystkich 
docierały i praktycznie nie miał ich kto egzekwować. Dopiero 
w Królestwie Polskim zawód akuszerki został, jako jedna z pierw-
szych profesji medycznych, objęty regulacjami ustawowymi, które 
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porządkowały i ujednolicały, utarte od wieków, zasady etyczno-
zawodowe pracy akuszerek, aktualizowały też obowiązujące je 
normy prawne.

Pierwszym znanym aktem prawnym wydanym w XIX wieku 
w Królestwie Polskim były wydane dnia 28 marca 1820 roku 
przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego w Warszawie „Przepisy dla Akuszerek w Szkole Po-
łożniczej Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu Kształco-
nych”. Przepisy te były pierwszym aktem prawnym regulującym 
całościowo zawód akuszerki w Królestwie Polskim. Określały 
normy etyczno-zawodowe i odpowiedzialność karną akusze-
rek. Bez ich znajomości akuszerki, kończące szkołę nie mogły 
dostać patentu na wykonywanie swojego zawodu, dlatego też 
już na etapie szkolnym były z nimi zapoznawane. Aby zrozu-
mieć skąd wynikają współcześnie obowiązujące normy prawne 
należy powyższą ustawę omówić w całości, ponieważ stała się 
ona podstawą do wydawania w następnych latach innych ustaw 
i instrukcji dotyczących zawodu akuszerki.

Przepisy te składały się z 18 artykułów: 
Artykuł 1 nakazywał akuszerce, aby zachowywała się „moral-

nie i religijnie” w życiu prywatnym i w czasie pracy. 
Artykuł 2  wymagał od akuszerki, aby była uprzejma i obyczaj-

na, dla położnic cierpliwa, ostrożna, rzetelna w wykonywaniu 
swych obowiązków, niegadatliwa i trzeźwa, nakazywał żeby 
nie żądała wygórowanej zapłaty od osób biednych. 

Artykuł 3 zalecał, aby akuszerka nie podejmowała innej pracy, 
inne zajęcia nie powinny jej przeszkadzać w wykonywaniu 
zawodu, powinna być w stałej  dyspozycji. 

Artykuł 4 polecał akuszerce, aby dokształcała się systema-
tycznie, nie zapominała wiedzy nabytej w szkole, ciągle 
doskonaliła swoje umiejętności, posiadała i czytała książki 
położnicze, a swoje doświadczenia zawodowe porównywała 
z doświadczeniami innych akuszerek. 

Artykuł 5 wymieniał jakie narzędzia (strzykawki maciczne, 
taśma jedwabna, nożyczki z zaokrąglonymi końcami i odpo-
wiedni sprzęt do robienia lewatywy) powinna mieć akuszerka 
do wykonywania swojego zawodu. 
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Artykuł 6 nakazywał aby akuszerka, nie wchodziła w kom-
petencje lekarskie,  nie zlecała żadnych lekarstw, nie dawała 
zaleceń i instrukcji na własną rękę, prócz tych, „które są jej 
dozwolone”. 

Artykuł 7  mówił, że akuszerka zobowiązana jest, powiadomić 
policję, jeśli dowie się „o zatajeniu ciąży, porodzie potajem-
nym, tudzież o zatraceniu płodu a bardziej jeszcze o popeł-
nieniu dzieciobójstwa”. 

Artykuł 8 zalecał aby akuszerka zabobony wśród ludu zwal-
czała i szerzyła oświatę zdrowotną. 

Artykuł 9 mówił, że powinnością akuszerki jest udzielanie po-
mocy „na wezwanie każdej osoby jakiego bądź stanu i wyz-
nania pomocy szukającej w każdej chwili bez względu na 
wysokość wynagrodzenia (…) jeżeli połóg  przez siły natury 
samej ukończony być nie może  (…) naturze pozostawić, i 
(..) tylko sposobami nieszkodliwymi dopomagać”. Nie może 
akuszerka przyspieszać porodu jednej położnicy, gdyż spieszy 
się  do innego porodu. W takim przypadku „sumienna aku-
szerka” wezwania takiego przyjąć nie może i winna wskazać 
inną położną. 

Artykuł 10 wymagał aby po podwiązaniu pępowiny i zaopat-
rzeniu matki, akuszerka obejrzała dziecko czy nie ma wad 
wrodzonych i czy jest zdolne do życia. Nie powinna o złym 
stanie dziecka, jego wadach wrodzonych, potrzebie pomocy 
lub konsultacji lekarskiej informować matki tylko rodzinę 
położnicy.

Artykuł 11 zalecał aby przy porodzie „mnogim” na życzenie 
matki  akuszerka oznaczyła dziecko pierwsze. 

Artykuł 12 zabraniał akuszerce opowiadać rodzącej o innych, 
trudnych porodach i wprowadzać ją w stan lęku. 

Artykuł 13 zalecał, aby odbierając poród powikłany akuszerka  
powiadomiła rodzinę o potrzebie wezwania lekarza, jeżeli 
uważała, że poród może przebiegać z komplikacjami. Jeśli 
rodzina nie chciała wezwać lekarza to akuszerka powinna 
powiadomić o tym fakcie policję. Nie powinna nawet na żą-
danie rodziny podejmować się przyjmowania powikłanego 
porodu. 
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Artykuł 14 polecał, aby akuszerka udzielając pomocy „osobie 
niezamężnej” nie dopytywała się kto jest ojcem dziecka, fakt 
narodzin dziecka nieślubnego zachowała w tajemnicy, aby 
nie konfliktować rodziny. 

Artykuł 15 wymagał od akuszerki odpowiedniego zachowa-
nia, jeśli dziecko urodziło się w ciężkim stanie obowiązkiem 
akuszerki było ochrzczenie niemowlęcia „z wody”, jeśli mat-
ką dziecka była chrześcijanka. Gdy dziecko urodziło się w 
zamartwicy akuszerka „starań i pracy oszczędzić nie po-
winna (…) podług prawideł odebranej w tej mierze nauki”, 
aby dziecko przywrócić do życia. Gdy zorientuje się, że płód 
w łonie matki nie żyje, powinna poinformować rodzinę o ko-
nieczności wezwania lekarza do cesarskiego cięcia. 

Artykuł 16 zalecał  akuszerce, aby przy chrzcie uważała, aby 
noworodek nie ucierpiał od zimnej wody i aby ewentualna 
biesiada po chrzcie nie była dla położnicy szkodliwa a jeśli 
akuszerka będzie uczestniczyć w przyjęciu musi „zachować 
trzeźwość i przytomność”. 

Artykuł 17 mówił o tym, że akuszerki „pomiędzy sobą za-
chować mają zgodę i spokojność, unikać obmowy, do osób 
ciężarnych nie wpraszać się, dla akuszerów i lekarzy w ogól-
ności mieć należyte uszanowanie”. Nakazywał aby akuszer-
ka informowała lekarza, na jego żądanie, o stanie zdrowia 
położnicy, do której został wezwany, aby błędy swoje, które 
popełniła ujawniła lekarzowi i zobowiązywał ją, aby zlecenia 
lekarskie ściśle wykonywała. 

Artykuł 18 informował o karach, które mogą spotykać akuszer-
kę za przekroczenie uprawnień zawodowych oraz cytował 
artykuły Kodeksu Karnego, które o tym mówiły. Za naru-
szenie tajemnicy zawodowej lekarz, akuszer, akuszerka mogli 
zostać ukarani grzywną w wysokości od 40 do 500 zł. Trzy-
krotne złamanie tego artykułu mogło spowodować odeb ranie 
prawa wykonywania zawodu. Lekarz, chirurg, akuszer lub 
akuszerka jeśli ich zaniedbania zawodowe doprowadziły do 
pogorszenia zdrowia podopiecznego podlegali karze od 40 
do 500 zł lub karze aresztu od 8 dni do 3 miesięcy. Jeśli  ich 
błędy doprowadziły do śmierci podopiecznego, to musieli 
się liczyć z aresztem od 3 miesięcy do 1 roku. Jeśli czynu 
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tego dopuści się „obywatel(ka) Królestwa to pobyt w dotych-
czasowym miejscu, obwodzie lub województwie zabroniony 
będzie,” osoba ta zostanie też objęta dozorem policyjnym. 
Jeśli zarzut doprowadzenia do śmierci będzie dotyczył cu-
dzoziemca to zostanie on wydalony poza granice Królestwa 
Polskiego. Kto o płodzie „potworczym postaci ludzkiej nie 
mającego zwierzchności miejscowej nie donosi, ten na karę 
aresztu publicznego od dni 8 do miesięcy 3 zasłużył”. „Kto 
za zgodą położnicy spędził płód bez uszczerbku na jej zdro-
wiu i bez narażania jej życia ten karę zamknięcia w domu  
poprawczym  od roku do lat 3 poniesie”. Za próbę usunięcia 
ciąży  bez uszczerbku na zdrowiu położnicy groziła kara 
zamknięcia „w domu poprawczym od dni 8 do miesięcy 3”, 
a przy poważnych zarzutach „od miesięcy 3 do roku zasłużył”. 
Usunięcie lub próba usunięcia ciąży stawało się zbrodnią gdy 
dokonane zostało bez wiedzy i zezwolenia ciężarnej, zagra-
żało jej życiu lub mogło wywołać uszczerbek na  jej zdrowiu 
lub jeśli usunięto płód dla zysku lub w innym złym zamiarze  
i zrobił to ktoś, kto czynił to już wiele razy, nawet za wiedzą 
i zezwoleniem matki nie narażając jej na utratę życia i nie 
powodując uszczerbku na zdrowiu. Zbrodnia karana była 
ciężkim więzieniem od lat 3 do 10.

Nauka w Szkole Położniczej kończyła się egzaminem, który 
przeprowadzano „na zasadzie przepisów o egzaminach na stop-
nie naukowo lekarskie w obecności wyznaczonych do tego człon-
ków Rady Lekarskiej”. Po zdaniu egzaminów omówione powyżej 
przepisy  były odczytywane akuszerce, która przysięgała na nie 
tymi słowami: „Ja (akuszerka wymieniała swoje imię i nazwisko) 
przysięgam i przyrzekam, iż przeczytane mi dopiero i wręczone 
przepisy, tyczące się powinności moich, jako Akuszerka dobrze 
zrozumiawszy, w życiu mojemu przyszedłem praktycznemu świę-
cić i uroczyście dopełniać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Akuszerka dostawała patent uprawniający do wykonywania 
zawodu z adnotacją, która potwierdzała zapoznanie się jej z obo-
wiązującymi przepisami i sankcjonowała złożenie przysięgi. 
Adnotacja brzmiała następująco: „Jako przepisy powyższe JP 
(tu wpisywano imię i nazwisko akuszerki) Akuszerka w przy-
tomności władz zwierzchnich uroczyście zachować przyrzekła i 
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to przysięgę poręczyła, zaświadczamy własnemi naszemi podpi-
sami przy wyciśnięciu pieczęci. Działo się (tu wpisywano datę)” 
i następowały podpisy egzaminatorów. Prócz patentu akuszerka 
otrzymywała też egzemplarz ustawy na własność.

Po powstaniu listopadowym do końca lat 30 władze carskie 
wydały szereg ustaw regulujących zasady funkcjonowania służby 
zdrowia, w tym i położnictwa w całym Imperium. Na tej podsta-
wie władze w Królestwie ustalały własne przepisy obowiązujące 
wszystkich pracujących w zawodach medycznych na jego terenie. 
Przepisy powyższe określały m. in. relacje z innymi zawodami 
medycznymi, stanowiły podstawowe normy deontologiczne rów-
nież dla zawodu położnej Rada Lekarska Królestwa Polskiego 
wydała 15/27 grudnia 1838 roku „Instrukcje dla akuszerek prak-
tykujących w Królestwie Polskim”, w 1838 roku wydano „Instruk-
cje dla akuszera miejskiego”, a rok później „Przepisy dla lekarzy 
i akuszerów”. Na podstawie carskiego dekretu „O examinach” 
wydanego 16/28 grudnia 1838 roku Rada Królestwa Polskiego 
wydała w dniu 28 lipca/9 sierpnia 1839 roku „Objaśnienia co 
do stopni naukowych lekarskich ich znaczenia […] określenia 
nadawanych im praw do praktyki”. W przepisach tych akuszer-
ka jest wymieniana „z prawem do praktyki szczegółowej” obok 
akuszera i dentysty. Przepisy te podkreślały, że „Stopień aku-
szerki upoważnia do udzielania pomocy ciężarnym, rodzącym 
i położnicom, która ogranicza się na rękodziałaniu. Rozciągłość 
dozwolonej akuszerkom praktyki określona jest szczegółową in-
strukcją z dnia 15/18 grudnia 1838 r. Pod żadnym zaś pozorem 
właściwem leczeniem zajmować się nie powinny” 

Instrukcja dla akuszerek z 1838 roku powtarzała w dużym stop-
niu artykuły przepisów z 1820 roku W nowej formie regulowała 
zasady pracy, określała obowiązki, zwracała uwagę na sumien-
ność wykonywania czynności, na potrzebę ciągłego doskonalenia 
zawodowego i samokształcenia m. in. przez czytanie książek 
medycznych. Przypominała o potrzebie zwalczania przesądów 
wśród ludu, przestrzegała przed wchodzeniem w kompetencje 
lekarza, dokładnie określała w jakich przypadkach akuszerka 
powinna bezzwłocznie wezwać lekarza lub akuszera. Nakazy-
wała przestrzeganie tajemnicy zawodowej, zalecała aby nie pytać 
samotnych matek kto jest ojcem dziecka. Na owe czasy było to 
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niezwykle nowoczesne zalecenie. Określała kiedy położna musia-
ła dokonać obrządku chrztu świętego. Nakazywała akuszerkom 
prowadzenie dokumentacji medycznej. Druki dokumentacji roz-
syłane były bezpłatnie każdego roku przez Urzędy Lekarskie.

Prace Instytutu Położniczego do 1840 roku nie regulowały 
żadne przepisy prawne. Dopiero wydana 9/21 stycznia 1840 roku 
Ustawa Warszawskiego Instytutu Położniczego w 99 paragrafach 
ustalała zakres finansowania, stan etatów, zakres działalności, 
sposób pracy i liczbę łóżek potrzebnych do funkcjonowania tej 
placówki położniczej. Powołano nowy etat akuszerki młodszej. 
Przepisy regulujące pracę służby zdrowia w Królestwie zamyka 
„Ustawa o służbie cywilno-lekarskiej”, podpisana w Petersbur-
gu 28 stycznia 1840 roku, regulowała zasady funkcjonowania 
zawodu lekarza i jego współpracy z innymi profesjami medycz-
nymi m. in. z akuszerkami, ustalała relacje między tymi dwoma 
zawodami, które miały nieść pomoc rodzącym i chronić życie 
matki i dziecka. 

Z powodu niedostatecznej liczby zawodowych medyków-aku-
szerów i lekarzy w Królestwie Polskim akuszerki były najlicz-
niejszą, wykształconą medycznie, grupą zawodową, do której 
o pomoc mogły zwracać się kobiety ciężarne, o pomoc zwracali 
się też inni potrzebujący zaopatrzenia medycznego. Ówczesne 
akuszerki mimo zakazu wielokrotnie powtarzanego w przepi-
sach wchodziły w kompetencje lekarskie podejmując się leczenia 
swoich podopiecznych. Zachowanie ich wymuszały konkretne 
potrzeby i sytuacje dnia codziennego, czasami pozostawały, więc 
w kolizji z prawem i z normami etycznymi. Było to wielokrotnie 
piętnowane przez środowisko lekarskie.

W XIX wieku na ziemiach polskich pod różnymi zaborami 
(rosyjskim, austriackim, pruskim) zawód położnej regulowa-
ny był przepisami różnej rangi. Dopiero w okresie międzywo-
jennym, pierwsze zwarte przepisy o zawodzie położnej zostały 
wydane 16 marca 1928 roku (Rozporządzenie Prezydenta RP 
o położnych) a pierwsza Ustawa o zawodzie pielęgniarki została 
uchwalona 21 marca 1935 roku. Ale to temat na inny artykuł.

  pielęgniarz Waldemar Barszczewski 
SPZOZ Choroszcz
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Początki zorganizowanej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 
w Białymstoku sięgają połowy XVIII wieku. Chcąc poznać i opi-
sać historię pielęgniarstwa w Białymstoku należy wspomnieć 
o jego prekursorkach - siostrach miłosierdzia. Zanim powstał 
świecki zawód pielęgniarki przez stulecia chorymi opiekowały 
się różne zakony żeńskie i męskie.

Już w końcu XVI wieku pierwszy właściciel Białegostoku Piotr 
Wiesiołowski fundując kościół NMP zobowiązał proboszcza, 
nowopowstałej parafii, do prowadzenia szpitala. Placówka ta peł-
niła wówczas rolę przytułka, dając schronienie dla schorowanych 
starców i kalek. Parafialny szpital istniał nadal w XVIII wieku 
w pobliżu kościoła. 

W 1768 roku na potrzeby tego szpitala wzniesiono nowy budy-
nek „długi na 14 kroków i szeroki na 18 kroków […], mieszczący 

P  
ierwsze białostockie zakonnice-pielęgniarki

zdjęcie ze zbiorów Pani Moniki Tekielskiej
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w sobie dwie izby, jedną dla dziadów, drugą dla bab i dwie 
komory na skład”. 

W XVIII wieku stan opieki medycznej w Białymstoku i okolicy 
musiał być niezadawalający, skoro właściciel miasta Jan Klemens 
Branicki widział potrzebę ufundowania nowego szpitala i objęcia 
systematyczną opieką poddanych w swoich dobrach. Chciał też 
zapewne aby Białystok stał się dobrze zorganizowanym ośrod-
kiem miejskim, w którym wzorowo zostały rozwiązane problemy 
opieki nad ubogimi, chorymi i bezdomnymi. 

Hetman postanowił powierzyć opiekę nad nowym szpitalem dla 
ubogich, sprowadzonym do Białegostoku w 1778 roku szarytkom. 
Przy braku świeckiej opieki pielęgniarskiej, zakon Sióstr Miło-
sierdzia był wówczas jedynym z nielicznych zakonów oferujących 
w sposób zorganizowany całościową, fachową opiekę medyczną 
i pielęgniarską nad ubogimi chorymi, kalekami i sierotami.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, 
popularnie zwane szarytkami (fr. charite – miłosierdzie), sios-
trami miłosierdzia, wincentkami zostało założone w I połowie 
XVII wieku we Francji z inicjatywy Św. Wincentego a’Paulo i Św. 
Lud wiki de Marillac. 

Zakon ten jest do dzisiaj najbardziej popularnym i najbardziej 
licznym zakonem pracującym z chorymi. Św. Wincenty a’Paulo 
mówił: „Powołanie wasze zobowiązuje was do opiekowania się 
wszelkiego rodzaju osobami, bez żadnej różnicy: mężczyzna-
mi, kobietami i dziećmi, ogólnie mówiąc wszystkimi ubogimi, 
którzy was potrzebują”. Każdy cierpiący człowiek był dla sióstr 
miłosierdzia jednakowo ważny „wszyscy ubodzy” to w ich ro-
zumieniu wszyscy chorzy, ułomni, którzy wymagają pomocy, 
opieki i pielęgnacji. 

Od początku swego istnienia szarytki zajmowały się szeroko 
pojętą opieką socjalną i medyczną. Prowadziły szpitale i przytułki 
dla nieuleczalnie chorych, pielęgnowały chorych w szpitalach cy-
wilnych. Pełniły posługę pielęgniarską na różnych polach walki 
w stacjonarnych i polowych szpitalach wojskowych. Sprawowa-
ły opiekę nad sierotami, prowadziły działalność wychowawczą 
i oświatową, uczyły pisać i czytać dzieci z ubogich rodzin. Spra-
wując swoje obowiązki wobec chorych i pot rzebujących opieki 
musiały mieć odpowiednią wiedzę medyczno-pielęgniarską. 
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Udzielając pomocy cierpiącym, wykazywały się wyjątkową od-
wagą, poświęceniem i cierpliwością.

Właściciel Białegostoku hetman Jan Klemens Branicki aby 
zapewnić dobrze zorganizowaną opiekę poddanym, ufundował 
2 szpitale: jeden dla ludności żydowskiej, która stanowiła znaczny 
odsetek mieszkańców miasta, drugi dla ludności chrześcijań-
skiej.

Szpital żydowski liczył 30 łóżek i początkowo usytuowany był 
na ówczesnych krańcach miasta, u zbiegu dzisiejszych ulic Mal-
meda i Spółdzielczej. Po kilku latach funkcjonowania szpital 
został przeniesiony do dzielnicy żydowskiej, w okolice ul. Su-
raskiej.

Szpital przeznaczony dla niezamożnej ludności chrześcijańskiej 
miasta został ufundowany 26 czerwca 1768 roku. Miał pełnić rolę 
przytułku ale zapewniał też bezpłatną opiekę lekarską i pielęg-
niarską. Mieścił się w nowowybudowanym domu Św. Marcina, 
usytuowanym przy ulicy Rynek Kościuszki 5 (aktualny adres). 
Oba szpitale były solidnie zbudowane, a ich wyposażenie odpo-
wiadało ówczesnym wymogom higieny.

W akcie fundacyjnym hetman Branicki stwierdzał: „Chcąc 
mieszkańcom ubogim miasta swego dziedzicznego Białystok 
w chorobach i kalectwach dać ratunek, wygodę i usługę, umyślił 
fundować dom dla sióstr miłosierdzia… i szpital dla ubogich, 
opatrzone dochodami na wieczne czasy, tak aby wspomniane 
siostry mogły należycie opatrywać potrzeby zleconych im ubo-
gich”. Powierzając prowadzenie szpitala siostrom miłosierdzia 
hetman Branicki rozwiązał poważny wówczas problem medycz-
nego personelu fachowego. Siostry szarytki posiadały bowiem 
wiedzę medyczną i praktykę w pielęgnowaniu chorych.

W 1769 roku przybyło z Warszawy do Białegostoku 5 sióstr 
szarytek z przełożoną Agnieszką Kłosowską. Siostry przyjęły 
prowadzenie szpitala, zorganizowały ambulatorium i aptekę. 
Sprawowały opiekę nad 12 łóżkowym oddziałem chorych. Pro-
wadziły też szkołę dla ubogich dziewczyn. Do pracy przy pacjen-
tach nie dopuszczano sióstr, które nie posiadały odpowiednich 
kwalifikacji medycznych. Na prowadzeniu szpitala przez wyk sz-
tałcone odpowiednio zakonnice zależało fundatorowi szpitala. 
Sprowadzając do Białegostoku siostry miłosierdzia hetman Bra-
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nicki kierował się ich fachowością. W akcie fundacyjnym szpitala 
stwierdzał, że szpital prowadzić będzie 5 sióstr „zdatnych do 
obsługi chorych, których pielęgnować będą, pokarmy i lekarstwa 
dawać, krew puszczać, rany opatrywać i wszelkim staraniem 
otaczać”. Siostry miały nie tylko pielęgnować chorych w szpitalu 
lecz także powinny „i innych ubogich chorych w mieście i bliskiej 
okolicy nawiedzać i ratować”.

W szpitalu pracowali również lekarze. Białostockie środowi-
sko medyczne zaczęło powstawać od początku XVIII wieku. 
W latach 1730-1790 w Białymstoku pracowali lekarze: dr Jakub 
Michelis, dr Michał Clement, dr mjr. Kijewski, dr Dunckier, 
chirurdzy: Schling, Adam Henryk Menger oraz cyrulicy Josiel 
i Marek. Opiekowali się oni mieszczanami szybko rozwijającego 
się miasta, licznym dworem oraz żołnierzami stacjonującymi 
w Białymstoku.

Po śmierci Jana Klemensa Branickiego w 1771 roku. Białystok 
rozwijał się nadal i szpital stał się jego niezbędną częścią. Kura-
telę nad nim przejęła Izabela Branicka. W 1783 roku wdowa po 
hetmanie starała się o przybycie z Francji do Białegostoku kilku 
sióstr o odpowiednich kwalifikacjach pielęgniarskich. W wyniku 
tej interwencji 1784 roku do Białegostoku przyjechało kilka sióstr 
z nową przełożoną klasztoru Marią de Broc, która praktykę pie-
lęgniarską zdobywała w Metz. Zreformowała i usprawniła ona 
pracę szpitala i opiekę nad chorymi. Sprawowała nadzór nad 
klasztorem i szpitalem do 1817 roku.

Na utrzymanie klasztoru i szpitala Jan Klemens Branicki 
przez naczył dochody z folwarku Krupniki. Z biegiem lat upo-
sażenie szpitala zmieniało się. Do 1825 roku wiele zamożnych 
osób z mias ta i okolic przekazywało znaczne fundusze na jego 
utrzymanie. 

Goszczący w Białymstoku w 1793 roku król Stanis ław Au-
gust Poniatowski po zwiedzeniu szpitala, z prywatnych środków 
przekazał na jego cele 12 tysięcy złotych polskich. Fundusze te 
pozwoliły na dalszy rozwój szpitala, który liczbę łóżek zwiększył 
do 100. Ta dość duża liczba łóżek nie rozwiązywała problemów 
zdrowotnych w Białymstoku i okolicy. Potrzebujących opieki 
pielęgniarskiej w szpitalu było o wiele więcej. Przełożona klasz-
toru Agnieszka Kłosowska 20 marca 1775 roku pisała do Izabeli 
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Branickiej: „Donoszę też J.O. Pani Dobrodziejce, że ludzi bardzo 
wiele chorych przez całą zimę, ale też teraz więcej przybywa, 
których prawie większa część choruje z samego niedostatku i 
głodu kłócą się z nami, że ich tyle nie bierzemy jak ich się ciśnie 
a tu trudno ich wszystkich pomieścić […] ”. 

Dlatego też aby zapewnić opiekę wszystkim chorym, szpital 
w miarę posiadanych środków stopniowo rozszerzał swą dzia-
łalność i zwiększał liczbę łóżek.

W czasie insurekcji kościuszkowskiej leżące między Warszawą 
a Wilnem Podlasie stało się areną wielu potyczek wycofujących 
się wojsk polskich i litewskich z wojskami rosyjskimi. Białystok, 
największe miasto regionu zapełniło się rannymi żołnierzami, 
uciekającą ludnością cywilną, uchodźcami cywilnymi i wyco-
fującymi się oddziałami wojskowymi. Rozległą opiekę socjalną 
i pielęgniarską nad nimi roztoczyły siostry szarytki. 

W końcu czerwca 1794 roku siostry rozdały potrzebującym 
rannym żołnierzom 12 tysięcy złotych polskich. Spotkało się to 
z uznaniem samych potrzebujących jak i mieszkańców miasta.

Szpital prowadzony przez siostry miłosierdzia funkcjonował 
w Białymstoku w czasie zaborów pruskiego i rosyjskiego. Siostry 
pielęgnowały rannych i chorych, nie tylko w 1794 roku ale, także 
w czasie wojen napoleońskich, powstania listopadowego i stycz-
niowego, epidemii ospy i cholery w początkach XIX wieku. Szpi-
tal cieszył się dobrą opinią, udzielał pomocy wszystkim rannym 
i potrzebującym, niezależnie od narodowości i wyznania. 

W 1842 roku władze carskie likwidując obwód białostocki 
i degradując Białystok do miasta powiatowego, zamknęły także 
szpital sióstr miłosierdzia. W 1861 roku na wniosek Komitetu 
Dobroczynnego na krótko siostry szarytki ponownie przejęły 
prowadzenie szpitala. 

Po upadku powstania styczniowego na mocy ukazu carskiego 
generał gubernatora z dnia 27 czerwca 1863 roku siostry mi-
łosierdzia musiały opuścić szpital i przenieść się do Królestwa 
Kongresowego. Szpital został przekazany w zarząd Towarzystwu 
Dobroczynnemu.

Tak skończyło się prawie 100-letnie samodzielne prowadzenie 
szpitala i sprawowanie posługi pielęgniarskiej przeze siostry mi-
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łosierdzia w Białymstoku. Nie należy zapominać o ich ofiarnej 
i arcytrudnej pionierskiej pracy. To one pierwsze w Białymstoku 
i okolicy niosły pomoc chorym i potrzebującym oraz szerzy-
ły oświatę sanitarną. Skromne, posiadające wiedzę i praktykę 
medyczną, zdobytą w kraju i zagranicą starały się jak najlepiej 
wywiązywać ze swego pielęgniarskiego posłannictwa. 

Nie wszyscy wykonujący zawód pielęgniarki i pielęgniarza wie-
dzą, że pionierkami ich zawodu były skromne i ofiarne zakonnice 
- siostry miłosierdzia.

pielęgniarz Waldemar Barszczewski 
SPZOZ Choroszcz
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BIURO OKRĘGOWEJ IZBY  
Pielęgniarek i Położnych 

Sekretariat biura 
czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz.  730-1700 
tel. 85 747 00 16 w. 32, tel/fax 85 744 11 09

Działalność merytoryczna: 
praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów pro-
wadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek  środa i czwartek w godz. 730-1500   
tel: 85 747 00 16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie  
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, uznawanie kwalifikacji
     na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500  
tel. 85 747 00 16 w. 33

Kasa: 
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200  
środa w godz. 1300-1700
tel: 85 747 00 16 w. 36
nieczynna w okresie 2-13 lipca 2012 roku

Biblioteka - lokal nr 3: 
poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747 00 17
informujemy, że istnieje możliwość zamówienia książek 
telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, a odbiór  
w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy biura;
nieczynna w okresie: 29 czerwca - 3 września 2012 roku

Informacje
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Informacje

DYŻURY:
Radca Prawny OIPiP

wtorki - godz. 1300-1500  
w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca  
w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP  
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią 
środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
(tel. 85 747-00-16)
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UWAGA !

Dni dodatkowo wolne  
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku w roku 2012

 2 listopada 2012
 24 grudnia 2012

Soboty pracujące w biurze  
OIPiP w Białymstoku w roku 2012

 17 listopada 2012
 8 grudnia 2012

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Informacje
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Nazwa i numer rachunku bankowego:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

I  
nformacja

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przy-
pomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038) pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywa-
nia zawodu ma obowiązek ustawowy do regularnego opłacania 
składek na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wsz-
częciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Przypominamy, iż każda pielęgniarka i położna złożyła pisem ne 
oświadczenie o znajomości powyższych przepisów, które jest 
w posiadaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Informacje
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„...Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież…  
I pozostaniesz w jasnym świecie,  
Jest coś, co mrokom się opiera,  
Jest pamięć, ona nie umiera...”

Przepełnieni smutkiem i żalem  
żegnamy naszą drogą Koleżankę

Małgorzatę Klemensowicz z d. Braun
Odeszła za wcześnie - mając zaledwie 56 lat.
Małgosia urodziła się w 1956 r., w roku 1976, 

po skończeniu Liceum Medycznego w Białym-
stoku uzyskała dyplom pielęgniarki i rozpoczęła 
pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Białymstoku. Od 1.06.1981 r. pracowała w 
Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Białym-
stoku. W roku 1992 uzyskała tytuł pielęg niarki 
specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa środo-
wiskowego. Na tym stanowisku pracowała do 
końca funkcjonowania Zakładu. W czasie pracy 
zawodowej pełniła wiele funkcji społecznych 
wytrwale walcząc o poprawę bytu zawodowego 
pielęgniarek. Aktywny członek Zarządu Koła 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Zakła-
dowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych.

Po likwidacji MZOZ wyjechała do Włoch  
gdzie z sukcesem wykonywała swój zawód.

Znana z walki o lepsze warunki pracy pie-
lęgniarek, przegrała walkę z ciężką chorobą.
Zapamiętamy jej zawsze wesołe spojrzenie, pełne 

radości i entuzjazmu.

Pielęgniarki  
rodzinne i środowiskowe 
 z terenu miasta Białystok

graf. Anna Sienkiewicz

Pożegnania


