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Podziękowania 
 

 

 

dla Pani dr n. med. Elżbiety Grygorowicz, specjalisty w dziedzinie  

Medycyny Ratunkowej, za bezpłatne przeprowadzenie profesjonalnych 

szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS, ATLS z wy-

daniem certyfikatów dla pracowników medycznych SPMZOZ w Słupsku.   

 

 

Serdeczne podziękowania składamy również dla Pana Sebastiana 

Irzykowskiego, Przewodniczącego Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Słupsku, za udostępnienie fantomów niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć warsztatowych z udzielania pierwszej pomocy.  

 

 

Podziękowania składają lekarze,  

pielęgniarki i dyrekcja SPMZOZ  

w Słupsku.  
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Od 9 października 2013 r. kwalifikacje 

ponad połowy polskich pielęgniarek, 

które były tego pozbawione, będą auto-

matycznie uznawane we wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej.  

 

znacza to, że również te najbardziej 

doświadczone i najdłużej pracujące 

w zawodzie  (licea medyczne 

przestały istnieć w 1996 r.) pielęgniarki 

mogą bez dodatkowych formalności 

podejmować pracę w dowolnym kraju 

członkowskim UE.  Parlament Europejski 

uchwalił zmiany w Dyrektywie2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ws. 

Uznawania  Kwalifikacji Zawodowych, 

które  umożliwiają: 

„1. automatyczne uznawanie kwalifikacji 

pielęgniarek – absolwentek liceów medycz-

nych (na zasadzie praw nabytych), 

2. zmianę warunków uznawania kwalifikacji 

pielęgniarek i położnych – absolwentek 

szkół pomaturalnych polegającą na skróce-

niu wymaganego doświadczenia zawodo-

wego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat, zamiast 

5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat)”. 

 O ten zapis rząd polski zabiegał od 

ponad siedmiu lat, obligowany do tego 

przez samorząd  i związek zawodowy 

pielęgniarek i położnych. Obie organizacje 

jeszcze na poziomie negocjacji akcesyj-

nych alarmowały, że strona polska nie 

dokłada starań, by zapewnić polskim 

pielęgniarkom i położnym takich samych 

warunków uznania kwalifikacji w UE jak 

przedstawicielkom tych zawodów z innych 

krajów-kandydatów. 

 

Po uchwaleniu dyrektywy 

dokładały starań, by pominięte 

absolwentki liceów medycz-

nych, które stanowiły wówczas 

blisko 70 proc. wszystkich 

zarejestrowanych pielęgniarek, 

zostały zrównane w prawach  

z pielęgniarkami mającymi 

wykształcenie pomaturalne lub 

wyższe. 

 

 10 października 2006 r. NRPiP  

i OZZPiP wydały wspólny komunikat,  

w którym domagały się od Premiera Rządu 

RP wyjaśnienia, dlaczego w akcie akcesyj-

nym zabrakło zapisu uznającego kwalifika-

cje blisko 177 855 polskich pielęgniarek  

i położnych. 

 W niespełna tydzień (2-6 paździer-

nika 2006 r.) zebrano 60 tys. podpisów 

pielęgniarek, położnych, lekarzy i pacjen-

tów z prośbą o interwencję (połowę 

podpisanych kartek przekazano Prezyden-

towi RP, drugą Przewodniczącemu Komisji  

O 

Bruksela – szansą dla 

polskich pielęgniarek  
i położnych  
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Europejskiej). 12 października 2006 r. do 

Brukseli udała się 25-osobowa delegacja 

przedstawicielek obu zawodów, które 

spotkały się z polskimi eurodeputowanymi 

oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

 17 października odbyło się spotka-

nie Ministra Zdrowia z delegatkami, które 

wróciły z Brukseli. Minister Zdrowia zobo-

wiązał się wystąpić do Rady Ministrów  

z wnioskiem o podjęcie działań zmierzają-

cych do zmiany zapisu dyrektywy oraz 

podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia 

MZ o tzw. studiach pomostowych. 

 W grudniu tego roku ukazało się 

oświadczenie Ministra Zdrowia, że „dy-

plomy i świadectwa uzyskane przez polskie 

pielęgniarki i położne w poprzednich syste-

mach kształcenia nie tracą i nie stracą    

 

w przyszłości ważności na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.”, a „ukończenie 

tzw. studiów pomostowych nie jest obo-

wiązkowe dla pielęgniarek i położnych”. 

 

Choć nieobowiązkowe, studia 

pomostowe w latach 2008-2013 

ukończyło 34 tys. pielęgniarek 

(zarówno absolwentek 5-letnich 

szkół medycznych, jak i absol-

wentek medycznych szkól 

pomaturalnych).  

 

Studia pomostowe są współfinansowane 

przez Unię Europejską jako forma pomocy 

tym polskim pielęgniarkom, które do tej 

pory miały utrudniony dostęp do unijnego 

rynku pracy. Dzięki zmianie dyrektywy 

2005/36/WE, około 150 tys. pielęgniarek – 

– absolwentek liceów medycznych będzie 

mogło bez przeszkód podjąć pracę  

w dowolnym kraju UE. Ciekawe, ile z nich 

skorzysta z tej szansy i na ile to uszczupli  

i tak już dramatycznie spadającą liczbę 

pielęgniarek w Polsce. 

  

 

IKA/PulsMedycyny
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 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 

2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 

grudnia 2013 r.) oraz licznymi pytaniami dotyczącymi dotyczące możliwości  kontynuacji za-

opatrzenia przez pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego wyjaśniamy, iż takie 

uprawnienia zostały pielęgniarkom i położnym na mocy przywołanego rozporządzenia  

nadane. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z  art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pielęgniarkami i położnymi uprawnionymi do ww. czynności są: 

1. pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego – pielęgniarka lub położna 

będąca świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-

czeń opieki zdrowotnej; 

2. pielęgniarka lub położna zatrudniona lub wykonująca zawód u świadczeniodawcy, 

z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Dla Państwa wiadomości przygotowaliśmy wyciąg (prosimy o zapoznanie się z pełną 

treścią Rozporządzenia na stronie OIPiP w Słupsku) z załącznika wyrobów medycznych wy-

dawanych na zlecenia, obejmujący te wyroby, których kontynuację zlecenia pielęgniarka lub 

położna może zlecić samodzielnie. 

 

Sebastian Irzykowski 

Przewodniczący ORPiP w Słupsku 
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Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
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Grupa 
P. 

Wyroby medyczne wykonywane seryjnie 

90. 

Cewniki jednorazowe 
do odsysania górnych 

dróg oddechowych  
do 180 sztuk 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 3 miesięcy 
od dnia określonego  

w dokumentacji medycznej 

0,80 zł 
za 

sztukę 
0% 

schorzenia wy-
magające odsy-
sania górnych 
dróg oddecho-

wych 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

91. 
 

Zestawy infuzyjne do 
osobistej pompy  

insulinowej 10 sztuk 
(obejmujące wkłucie, 

łącznik i dren) 
 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 3 miesięcy 
od dnia określonego  

w dokumentacji medycznej 

30 zł  
za 

sztukę 

0% pacjenci do 
ukończenia 26. 

roku życia, zgod-
nie z zaleceniami 

lekarza 

leczenie cukrzycy 
typu I przy pomo-
cy pompy insuli-

nowej 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 3 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

30% pacjenci 
powyżej 26. roku 

życia, zgodnie  
z zaleceniami 

lekarza 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 3 miesięcy 
od dnia określonego w do-

kumentacji medycznej 

0% kobiety cię-
żarne, zgodnie  
z zaleceniami 

lekarza 

94. 
Cewniki zewnętrzne 

do 30 sztuk 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 6 miesięcy 
od dnia określonego w do-

kumentacji medycznej 

4 zł  
za 

sztukę 
30% 

choroby wymaga-
jące stosowania 

cewników ze-
wnętrznych na 

prącie 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

95. 
Cewniki urologiczne 

do 4 sztuk 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 6 miesięcy 
od dnia określonego w do-

kumentacji medycznej 

4 zł  
za 

sztukę 
30% 

choroby wymaga-
jące cewnikowa-

nia pęcherza 
moczowego 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

96. 

Cewniki jednorazowe 
urologiczne do 180 

sztuk miesięcznie lub 
w równowartości ich 
kosztu jednorazowe 
hydrofilowe cewniki 

urologiczne 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 6 miesięcy 
od dnia określonego w do-

kumentacji medycznej 

0,80 zł 
za 

sztukę 
30% 

choroby wymaga-
jące wielokrotne-

go 
cewnikowania 

pęcherza moczo-
wego 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

 
97. 

Worki do zbiórki mo-
czu z odpływem  

do 12 sztuk 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 6 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

6,50 zł 
za 

sztukę 
0% 

choroby wymaga-
jące cewnikowa-

nia pęcherza 
moczowego; 

choroby wymaga-
jące stosowania 

cewników ze-

raz na 
miesiąc 

0 zł 
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wnętrznych; nad 
pęcherzowe od-

prowadzenie 
moczu 

(z wyłączeniem 
jednoczesnego 
zaopatrzenia w 
worki do zbiórki 

moczu w ilości do 
12 sztuk w przy-
padku nefrotomii 
lub w równowar-
tości ich nabycia 
inny sprzęt urolo-

giczny) 

98. 

Worki do zbiórki mo-
czu w ilości do 12 
sztuk w przypadku 
nefrostomii lub w 
równowartości ich 

nabycia inny sprzęt 
urologiczny (np. cew-
niki urologiczne, paski 

mocujące itp.) 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 6 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

120 zł 0% 

nefrostomia 
(z wyłączeniem 
jednoczesnego 
zaopatrzenia w 
worki do zbiórki 
moczu z odpły-

wem do 12 sztuk) 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

99. 

Worki stomijne samo-
przylepne jednorazo-
wego użycia w ilości 
do 90 sztuk w syste-

mie jednoczęściowym 
lub w równowartości 

ich kosztu worki i płytki 
w systemie dwuczę-

ściowym lub inny Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 12 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

400 zł 

0% 

stomia na jelicie 
cienkim (ileosto-

mia) 

raz na 
miesiąc 

0 zł 

  

 

sprzęt stomijny: ze-
stawy irygacyjne, 
nocne zbiorniki na 
mocz, pasty, pudry 
oraz paski, półpier-
ścienie, pierścienie 

300 zł 
stomia na jelicie 
grubym (kolosto-

mia) 
 

 

o właściwościach 
uszczelniających lub 

gojących, produkty do 
usuwania sprzętu 
stomijnego lub do 

ochrony skóry  
wokół stomii 

480 zł 
stomia na ukła-
dzie moczowym 

(urostomia) 
 

100. 

Pieluchomajtki do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie pieluchy 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie majtki 

chłonne do 60 sztuk 

miesięcznie lub za-

miennie podkłady do 

60 sztuk miesięcznie 

lub zamiennie wkłady 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 12 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

77 zł 0% 

choroba nowotwo-
rowa przebiegają-
ca w postaci ow-
rzodziałych lub 
krwawiących 

guzów krocza lub 
okolicy krzyżowej; 
przetoki nowotwo-

rowe lub popro-
mienne; nietrzy-
manie stolca lub 
moczu w wyniku 
chorób nowotwo-

rowych 

raz na 
miesiąc 

0 zł 
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101. 

Pieluchomajtki do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie pieluchy 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie majtki 

chłonne do 60 sztuk 

miesięcznie lub za-

miennie podkłady do 

60 sztuk miesięcznie 

lub zamiennie wkłady 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie 

Kontynuacja przez pielę-
gniarkę lub położną ubez-

pieczenia zdrowotnego 

przez okres do 12 miesięcy 
od dnia określonego w 

dokumentacji medycznej 

90 zł 30% 

neurogenne i 
nieneurogenne 
nietrzymania 

moczu lub stolca 
(z wyłączeniem 

wysiłkowego 
nietrzymania 

moczu) i wystę-
powanie co naj-
mniej jednego z 

kryteriów: - głębo-
kie upośledzenie 
umysłowe, - ze-

społy otępienne o 
różnej etiologii, 

- wady wrodzone i 
choroby układu 

nerwowego, trwa-
łe uszkodzenie 
ośrodkowego 

układu nerwowe-
go, - wady wro-
dzone dolnych 

dróg moczowych 
będące przyczyną 

nietrzymania 
moczu, - jatro-

genne lub poura-
zowe uszkodze-
nie dróg moczo-

wych będące 
przyczyną nie-

trzymania moczu, 
- jatrogenne lub 

pourazowe 
uszkodzenie 

układu pokarmo-
wego będące 
przyczyną nie-

trzymania stolca 

raz na 
miesiąc 

0 zł 
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 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009 r.  

Nr 151, poz. 1217 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji dotyczących treści pieczęci, którą 

może posługiwać się pielęgniarka, położna w swojej codziennej pracy zawodowej. Podobnie 

inne akty prawne nie zawierają takich regulacji. Nie mniej jednak, jak wykazuje praktyka 

pielęgniarki i położne coraz chętniej korzystają z pieczęci imiennych. Powyższe wynika 

między innymi z konieczności zawarcia w dokumentacji medycznej pacjenta określonych 

informacji o osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) 

dotyczy dokumentacji prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne  

i grupowe praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, które z dniem 1 lipca 2011 r. stały się 

podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych 

uczniom. 

 W myśl § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, który dotyczy wszystkich rodzajów 

udzielanych świadczeń, bez względu na status prawny podmiotu, dokumentacja 

indywidualna pacjenta powinna zawierać oznaczenie osoby udzielającej świadczeń 

zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł 

zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku 

lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis. 

 Tytuł zawodowy uzyskuje pielęgniarka, położna po ukończeniu stosownej szkoły 

pielęgniarek, położnych. Przepis art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) zawiera rodzaje szkół 

pielęgniarskich i położnych, ukończenie których uprawnia pielęgniarkę, położną do 

wykonywania zawodu. Z uwagi na dokonywane na przestrzeni lat zmiany w zakresie 

rodzajów i typów szkół kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej, tytuły zawodowe 

mogą brzmieć różnie. Absolwenci liceów medycznych uzyskiwali np. tytuł zawodowy 

pielęgniarka lub pielęgniarka dyplomowana, podobnie absolwenci szkół pomaturalnych. 

 W chwili obecnej kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej prowadzone jest 

wyłącznie w formie studiów wyższych. Zgodnie z § 2 pkt 5 i 6 rozporządzeniem Ministra  

 

Treść pieczątki imiennej 

pielęgniarki i położnej 
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów 

zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw 

wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009r. Nr 11, poz. 61 ze zm.), absolwent studiów 

pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy odpowiednio licencjata pielęgniarstwa, 

licencjata położnictwa. Natomiast stosownie do treści § 3 pkt 6 i ww. rozporządzenia 

absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: magistra pielęgniarstwa 

– po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo, magistra położnictwa – po ukończeniu kierunku 

położnictwo. 

 Zatem pielęgniarka, położna dokonująca wpisów w indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, zobowiązana jest wpisać posiadany przez siebie tytuł zawodowy 

w brzmieniu zgodnym z treścią posiadanego dyplomu ukończenia szkoły pielęgniar-

skiej, szkoły położnych. 

 Jednakże podkreślić należy, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

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

przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) obliguje pielęgniarkę, położną do zawarcia  

w dokumentacji medycznej informacji o posiadanym tytule zawodowym. Zatem w sytuacji, 

gdy np. pielęgniarka ukończyła oprócz szkoły pielęgniarskiej np. studia wyższe na kierunku 

pedagogika, a nie posiada tytułu zawodowego mgr pielęgniarstwa, dokonując wpisu  

w dokumentacji medycznej nie może posługiwać się tytułem magistra, a jedynie tytułem 

zawodowym uzyskanym w wyniku ukończenia szkoły pielęgniarskiej. 

 W przypadku ukończenia przez pielęgniarkę, położną szkolenia specjalizacyj-

nego i uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, o którym stanowi art. 10c ust. 2 ustawy 

przepisu art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. 

U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.), zobowiązana jest przy dokonywaniu wpisu  

w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta do podania informacji o uzyska-

nych specjalizacjach. 

 Uwzględniając powyższe wymogi § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz spo-

sobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) najprostszym sposobem zamieszczania  

w dokumentacji medycznej wszystkich niezbędnych informacji, jest posługiwanie się przez 

pielęgniarkę, położną pieczęcią, która w swej treści winna zawierać wszystkie ww. elementy 

informacji o osobie, która udzieliła konkretnego świadczenia zdrowotnego. 

 

Iwona Choromańska, Radca prawny NRPiP
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Współczesne pielęgniarstwo, mimo 

że kontynuuje wizję pielęgniarstwa 

Florencji Nightingale to jednak  

w małym stopniu przypomina działal-

ność prekursorki pielęgniarstwa 

zawodowego. 

 

zisiaj mówimy m.in. o: 

 Prawach pacjenta – bezpiecznej 

opiece zdrowotnej, ciągłości 

opieki, standardach opieki transgranicz-

nej (DYR.24/2011/UE od 2013), 

 Informatyzacji ochrony zdrowia –  elek-

tronicznych rekordach pacjenta, elek-

tronicznej dokumentacji medycznej, e-re-

cepcie, e-kolejkach (np. sanatoria NFZ), 

 Metodach i formach pracy pielęgniarki – 

Primary Nursing, procesie pielęgnowa-

nia, telepielęgniarstwie, EBN (pielę-

gniarstwo oparte na faktach). 

Jak w tej całej różnorodności metod 

organizowania czy podejmowania inter-

wencji pielęgniarskich opisać, określić, 

wysłać zrozumiały komunikat do innej 

pielęgniarki czy położnej? Co zrobić żeby 

ta sama działalność pielęgniarska była tak 

samo definiowania we wszystkich zakła-

dach opieki zdrowotnej, dzięki czemu 

porównywalna? 

Jeśli nie możemy czegoś nazwać, to nie 

możemy tego: 

 kontrolować, 

 finansować, 

 badać, 

 nauczać, 

 uwzględniać w strategiach społecznych. 

Podstawą jasności przekazu i wzajemnego 

zrozumienia jest jednolity system stosowa-

nych pojęć w danej dyscyplinie.  

 Obecnie, pielęgniarki i położne mają 

do dyspozycji bardzo dużą ilość różnych 

zbiorów propozycji diagnoz, które są formu-

łowane w dowolny, często opisowy sposób, 

na który wpływają zarówno indywidualne 

uzdolnienia ich twórców, dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe, jak również 

osobiste poglądy na temat diagnozy. Nie-

bagatelny wpływ na zakres i charakter for-

mułowanej diagnozy wywierają również 

przełożeni, decydenci. Wobec tego diagno-

za pielęgniarska wielokrotnie posiada cha-

rakter przypadkowy i subiektywny, a sam 

jej twórca często może liczyć wyłącznie  

na siebie. 

 

ICNP® jest ujednoliconym syste-

mem języka pielęgniarstwa. Jest 

elementem terminologii dla prak-

tyki pielęgniarskiej, który ułatwia 

rozwój i wzajemne odwzorowania 

wśród lokalnych warunków  

i istniejących terminologii. 

 

 

D 

ICNP – Międzynarodowy 

Standard Pielęgniarski  
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 ICNP® to pierwszy międzynaro-

dowy standard pielęgniarski posiadający 

normę ISO w 2004 r. (standard Integration 

of a Reference Terminology Model for 

Nursing) ISO FIDS 18104:2003. Kolejny 

standard zatwierdzono 23-27 maja 2011 r. 

kolejny raz przyznano ISO CD 18104:2011 

w zakresie Health Informatics: Categorial 

Structu-res for Representation of Nursing 

Diagnoses and Nursing Actions in 

Terminological Systems, który zastąpił 

standard wprowadzony w 2003 r. Według 

tego standardu tworzone są diagnozy  

i działania pielęgniarskie. 

 26 stycznia 2009 r. ICNP® została 

włączona do rodziny Klasyfikacji WHO-FIC 

oraz jest zalecana przez Komisję Euro-

pejską do klasyfikacji wykorzystywanych  

w pielęgniarstwie dla świadczenia trans-

granicznej opieki zdrowotnej.  

 ICNP© zrodziła się w 1989 r. jako 

odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie 

opisu diagnoz dotyczących pacjenta  

i specyficznych działań pielęgniarskich oraz 

towarzyszących im wyników. 

Wspólna terminologia używana do 

opisu elementów praktyki pielęgniarskiej po-

zwala na określenie praktyki pielęgniarskiej  

w sposób pozwalający na jej porównanie  

w czasie, między ośrodkami klinicznymi, 

populacjami pacjentów i obszarami geo-

graficznymi. Obejmuje swoim zakresem 

całość pielęgniarstwa i pielęgniarstwo 

położnicze, wszystkie jego specjalizacje
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i placówki. Wśród przyczyn wprowadzania 

klasyfikacji odnoszących się do praktyki 

pielęgniarskiej wymienia się najczęściej: 

 standaryzację słownictwa, jakim posłu-

gują się pielęgniarki; 

 wysoki poziom wzajemnego zrozumie-

nia między grupami pracującymi nawet 

w skrajnie odmiennych warunkach  

i kulturze; 

 poszerzenie wiedzy pielęgniarek na 

temat relacji między diagnozą pie-

lęgniarską, działaniem a jego wynikiem; 

 rozwój baz danych i systemów infor-

macyjnych wspomagających działal-

ność bieżącą i zarządzanie ochroną 

zdrowia; 

 wspieranie nauczania i rozwoju za-

wodowego; 

 określanie niezbędnych nakładów na 

opiekę pielęgniarską; 

 planowanie zasobów niezbędnych 

w codziennej praktyce; 

 nawiązanie do innych medycznych 

systemów klasyfikacji. ICNP® powstała 

i jest rozwijana, jako specjalny projekt 

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 

(ICN) – największej organizacji mię-

dzynarodowej, reprezentującej interesy 

tej grupy, zrzeszającej 135 krajów. 

Słownik pojęć zaczęto budować  

w 1991 r., jego pierwsza robocza 

edycja powstała w 1993 r., w 1994 r. 

zainicjowano tworzenie struktury termi-

nów. Kluczowymi zmiennymi dla 

terminów przyjęto pojęcia – nursing 

phenomenon (zjawisko pielęgniarskie), 

nursing actions (działania pielęgniar-

skie) oraz nursing diagnosis (diagnozy 

pielęgniarskie), które stały się nazwami 

trzech części, z których składały się 

wersje ICNP® Alfa i Beta. 

 

 

Dzięki temu instrumentowi pielęgniarstwo wychodzi z cienia na pierwszy plan; 

z pomocnika zmienia się w partnera, z zawodu wspomagającego w pełnoprawny (...) 

[Margaretta Styles, 2003]. 

 

 

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka 

Wykorzystano materiały Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 



STANOWISKO NRPiP 

BIULETYN INFORMACYJNY OIPIP W SŁUPSKU I/2014                                                       15 

 

 

 

 

 

 Prezydium NRPiP, realizując działania wynikające z ustawy o samorządzie 

pielęgniarek i położnych, zwraca ponownie uwagę na nieprawidłowości wynikające  

z praktyk kadry zarządzającej niektórych podmiotów leczniczych. 

 Powyższe nieprawidłowości dotyczą zwalniania pielęgniarek i pielęgniarzy 

wykonujących zawód w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego  

i zatrudnienie na ich miejsce ratowników medycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w skład zespołu 

ratownictwa medycznego wchodzi m.in. pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 

Wskazuje to, iż powyższe grupy zawodowe posiadają te same uprawnienia do wykonywania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego. 

 Brak jest uzasadnienia dla działań dysponentów jednostek, którzy zwalniają 

pielęgniarki, a na ich miejsca zatrudniają ratowników medycznych.  Wskazujemy, iż 

projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert  

w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

w pozycji – ratownictwo medyczne wprowadza zmiany nazewnictwa dla zawodu systemu 

ratownictwa medycznego, określając je jako „personel nielekarski". 

 Takie działania są niedopuszczalne i budzą sprzeciw naszego środowiska, przyjęta 

nomenklatura nazewnictwa pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w Systemie 

Ratownictwa Medycznego została jasno określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, dlatego też niezrozumiałym jest wprowadzanie nowych niezgodnych ze 

słownikiem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym określeń dla pracowników 

systemu. 

 Prezydium NRPiP stwierdza, iż powyższe działania są wstępem do likwidacji 

stanowisk pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w systemie Ratownictwa Medycznego. 

Takie działania w ocenie samorządu są przejawem dyskryminacji zawodu pielęgniarki  

i pielęgniarza oraz brakiem odpowiedzialności za wydatkowanie środków publicznych w tym 

także z funduszy Unii Europejskiej na przygotowanie wysokospecjalistycznej kadry 

pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z chwilą powstania projektu systemu ratownictwa 

medycznego ten system tworzyli. 

 

Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes NRPiP 

Joanna Walewander, Sekretarz NRPiP 

Stanowisko nr 4 w sprawie sytuacji pielęgniarek  

i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego  
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza stanowczy sprzeciw wobec propo-

nowanych w projekcie zmian, które doprowadzą do całkowitej likwidacji świadczeń pielęgna-

cyjnych i opiekuńczych, co jednocześnie będzie skutkowało pozostawieniem bez opieki ty-

siące potrzebujących pacjentów i ich rodzin. 

  

NRPiP domaga się natychmiastowego podjęcia działań w sprawie zmiany zapi-

sów ww. projektu w części dotyczącej świadczeń w pielęgniarskiej opiece długotermi-

nowej domowej oraz zasad jej finansowania. 

  

Wejście w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w proponowa-

nej formie będzie przyczyną marginalizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 

na rynku usług zdrowotnych lub całkowitego jej upadku. Proponowany projekt Zarządzenia, 

w części dotyczącej zasad sprawozdawania, rozliczania i finansowania w pielęgniarskiej 

opiece długoterminowej domowej należy odrzucić i uznać jako skandaliczne pogwałcenie 

praw pacjenta! Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym przypadku narzuca w trakcie już istnieją-

cej opieki nad pacjentem zmianę zasad rozliczania osobodnia na stawkę rażąco niską, sto-

suje w ten sposób monopolistyczną praktykę wobec pacjentów i świadczeniodawców! 

Jest to czyn społecznie nieakceptowany, narusza zasady współżycia społecznego  

i zasady równego traktowania obywateli wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wzywa do natychmiastowego podjęcia działań 

eliminujących niekorzystne zapisy, które zagrażają właściwej opiece nad pacjentami oraz 

pielęgniarkom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej. 

 

Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes NRPiP 

Joanna Walewander, Sekretarz NRPiP

Stanowisko nr 15 w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej  
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 Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) 

z dnia 15 lipca 2011 r. pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, 

leczniczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez pielęgniarkę badań 

diagnostycznych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 

2007 r. w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych  

i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540).  § 1 pkt 2 lit. c-h przywołanego rozporządzenia 

określa, że pielęgniarka jest uprawniona jest do wykonywania samodzielnego bez zlecenia 

lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich: 

 kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiału do badań diagnostycz-

nych pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 

 kierowanie na badania lub pobieranie materiału do badań bakteriologicznych (mocz, kał, 

plwocinę, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny) pod warunkiem 

uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 

 wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi  

i w moczu, 

 oznaczenia glikemii za pomocą gleukometru, 

 wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddycha-

nia (gazometrii, kapnografii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie 

anestezjologii i intensywnej terapii. 

 Załącznik nr 1 do przywołanego rozporządzenia wskazuje, że pielęgniarka jest 

uprawniona do samodzielnego pobierania  krwi, ale nie jest uprawniona do samodzielnego 

wykonania badania krwi i materiałów oraz autoryzacji wyników badań. Zgodnie z art. 2 pkt 4  

i art. 6 i 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej  (Dz. U.Nr 144, poz. 1529 z późniejszymi 

zmianami) do wykonania  badania uprawniony jest wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub 

lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej w diagnostyce, licencjat analityki 

medycznej oraz osoba posiadająca studia wymienione w art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy i mając 

prawo do podjęcia  kształcenia podyplomowego. Autoryzację wyniku badań może  

przeprowadzić tylko i wyłącznie diagnosta lub lekarz z odpowiednią specjalizacją. Pobrany  

 

Pobieranie krwi i oznaczanie przez 

pielęgniarkę badań laboratoryjnych  

w oddziałach szpitalnych  
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przez pielęgniarkę materiał do badań powinien być przekazany do badań diagnostycznych. 

Wykonywanie przez pielęgniarkę  badań między innymi tj. oznaczenie równowagi kwasowo-

zasadowej, elektrolitów jonogram w oddziałach szpitalnych  stanowi naruszenie art. 6 ustawy 

o diagnostyce laboratoryjnej, który wskazuje, że czynności diagnostyki laboratoryjnej muszą 

być wykonywane w laboratorium 

 

dr hab. Maria Kóżka, Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendowana przez Naczelną 

Radę Pielęgniarek i Położnych Pani 

dr n. o zdrowiu Mariola Rybka,  

z dniem 2 stycznia 2014 r., powołana 

została przez Ministra Zdrowia na 

stanowisko Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa przewle-

kle chorych i niepełnosprawnych. 

 

ani dr Mariola Rybka jest specjalistą 

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 

długoterminowej oraz w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-

sywnej opieki. 

 Od kilku lat kieruje zespołem 

pielęgniarskim, jako zastępca Dyrektora ds. 

lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa oraz, 

jako Kierownik Przedsiębiorstwa –  Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Lipno 

Sp. z o.o. 

 W czerwcu 2011 r. Wojewoda Ku-

jawsko-Pomorski powołał Panią dr Mariolę 

Rybkę do pełnienia funkcji konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 

w województwie kujawsko-pomorskim. 

 Pani Konsultant czynnie uczestniczy 

w działalności dydaktyczno-naukowej 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-

cławku. Jest autorem wielu publikacji  

z zakresu opieki pielęgniarskiej, między 

innymi opieki geriatrycznej, opieki 

długoterminowej. 

 Naczelna Rada Pielęgniarek  

i Położnych gratuluje Pani Konsultant 

nominacji oraz życzy sukcesów w re-

alizacji ambitnych planów i zdań w za-

kresie pielęgniarstwa przewlekle cho-

rych i niepełnosprawnych. 

 

MM/nipip.pl

P 

Nowy  Konsultant 

Krajowy 
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Kompetencje położnej, określone w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz.U. z 15 lipca 2011 nr 174 poz. 1039), odnoszą się do opieki świadczonej kobiecie 

ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety ze schorzeniami ginekologicznymi. 

Są to unikatowe kompetencje – żadna inna grupa zawodowa nie może ich świadczyć. Są 

one przynależne zawodowi położnej – potwierdzone prawem wykonywania zawodu. 

Te unikatowe kompetencje położnych determinują miejsce pracy położnych. Oddziały 

szpitalne, w których mają prawo pracować położne to: oddział ginekologiczny, oddział 

ginekologii onkologicznej, oddział położniczo-noworodkowy, oddział neonatologiczny, oddział 

patologii ciąży, sala porodowa, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna. Upoważniają  

je do tego szczególne kompetencje przynależne wyłącznie tej grupie zawodowej.  

Są to m.in.: 

 „rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej,  

a także prowadzenie w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży 

fizjologicznej; 

 kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wys. ryzyka; 

 prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

 przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, 

a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

 podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,  

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

 sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu 

poporodowego; 

 badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podejmowanie w razie potrzeby wszelkich 

niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

 realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

 samodzielne udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagno-

stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 

 profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych; 

 rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających  

skierowania do lekarza; 

 sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 

Kompetencje i zakres pracy położnych  
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 prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

 przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyń-

stwa i ojcostwa, 

 przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, 

łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia”.  

Zatrudnianie pielęgniarek na wyżej wymienionych oddziałach wydaje się niezgodne  

z treścią ustawy ponieważ kompetencje pielęgniarek ujęte są w odrębnym artykule  

(4.1. Dz.U. z 15 lipca 2011 nr 174 poz. 1039) i odnoszą się do innych dziedzin. Nie bez 

przyczyny ustawodawca zróżnicował kompetencje tych dwóch grup zawodowych. Wynika  

z tego, że uzasadnione jest i prawnie i merytorycznie zatrudnianie położnych w wyżej 

wymienionych oddziałach. Pozostałe oddziały szpitalne pozostają w obszarze zainteresowań 

pielęgniarek – co jest uzasadnione opisem ich kompetencji zawodowych. 

Poza analizą dokumentów prawnych warto sięgnąć do praktyki edukacyjnej i systemu 

kształcenia położnych w Polsce. Położna przed uzyskaniem dyplomu licencjata położnictwa 

musi zdać egzamin z praktycznego przygotowania do zawodu – ten egzamin ma miejsce 

właśnie na wyżej wymienionych oddziałach pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyj-

nej złożonej z położnych. Ze względu na coraz częstsze sygnały o próbach zatrudniania 

pielęgniarek na wyżej wymienionych oddziałach należy podkreślić, że egzamin z praktycz-

nego przygotowania do zawodu pielęgniarki nigdy nie odbywał się na tych oddziałach, bo nie 

mógł. Pielęgniarki w toku kształcenia nie są przygotowywane do pracy w tych oddziałach  

i nie uzyskują takich kompetencji specjalistycznych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położ-

nej wyraźnie określa świadczenia i sylwetkę pacjenta (pacjentki), którą ma opiekować się 

wyłącznie położna. 

Standardy kształcenia w zawodzie położnej wyraźnie określają sylwetkę absolwenta, 

która jest spójna z treścią ustawy o zawodzie i charakteryzuje kompetencje, które ma zdobyć 

absolwent. Standardy kształcenia w zawodzie pielęgniarki są zawarte w oddzielnym 

dokumencie i odnoszą się do innych kompetencji. 

Z uwagi na potrzebę zapewnienia pacjentkom bezpieczeństwa i opieki wysokiej 

jakości należy w procesie rekrutacji pracowników kierować się  w pierwszym rzędzie 

zapisami aktu wyższego czyli ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej gdzie wyraźnie 

określono kompetencje zawodowe. 

 

dr n. med. Grażyna Bączek 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego dla woj. mazowieckiego 
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Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 

ustawy o samorządzie pielęgniarek i położ-

nych z dnia 1.07.2011 r. (Dz. U. Nr 174, 

poz.1038) pielęgniarki i położne wykonujące 

zawód zobowiązane są regularnie opłacać 

składki członkowskie na rzecz samorządu.  

Środki finansowe Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Słupsku przezna-

czone są na:  

 prowadzenie rejestru pielęgniarek  

i położnych,  

 prowadzenie Okręgowego Rejestru pie-

lęgniarek i położnych,  

 wymianę druków prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki/położnej,  

 prowadzenie rejestru indywidualnych 

i grupowych praktyk pielęgniarskich 

/położniczych,  

 organizację kształcenia podyplomo-

wego, przygotowywanie projektów fi-

nansowanych ze środków UE – bez-

płatne szkolenia,  

 pomoc socjalną,  

 ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i po-

łożnych , 

 zakup książek do biblioteczki pro-

wadzonej przez OIPiP w Słupsku oraz 

prenumeratę czasopism fachowych,  

 prowadzenie przeszkolenia dla pie-

lęgniarek i położnych po 5-letniej prze-

rwie w wykonywaniu zawodu,  

 

działalność informacyjną – wydawanie 

Biuletynu Informacyjnego „Sami o Sobie”,  

 refundację szkoleń, konferencji, kursów,  

 udzielanie porad prawnych,  

 obsługę administracyjną Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, Komisji Rewizyj-

nej, Okręgowego Sądu oraz Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej,  

 prowadzenie strony internetowej OIPIP,  

 utrzymanie i działalność biura OIPiP,  

 działalność prewencyjną,  

 Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych zamierzają-

cych wykonywać zawód na terenie UE,  

 5% wpływu składek członkowskich 

przekazywane jest na działalność 

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie.  

 

Składki można wpłacać na konto Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Słupsku: PKO I o/Słupsk  

NUMER 90 1020 4649 0000 7202 0003 1898  

Sposoby uiszczania składek:  

 poprzez dział księgowo-finansowy 

swojego pracodawcy,  

 samodzielnie – przelewem bankowym 

(np. stałe zlecenie) lub przekazem 

pocztowym,  

 osobiście w siedzibie OIPiP od ponie-

działku do piątku w godzinach 10–14,  

 

Informacja dotycząca  
składek członkowskich w 2014 r.  
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Przelewy i wpłaty składek członkow-

skich powinny zawierać:  

 imię i nazwisko członka samorządu,  

 adres zamieszkania,  

 nazwę i adres pracodawcy,  

 określenie okresu, za który opłacona 

jest składka.  

 

Wysokość składek członkowskich:  

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

Uchwałą Nr 19 z dnia 7 grudnia 2011 r. 

określił miesięczną wysokość składek:  

 1% (umowa o pracę, umowa-– 

-zlecenie) od wynagrodzenia zasadni-

czego brutto pielęgniarek i położnych 

wykonujących zawód, (pełny etat – 

– składka nie może być niższa niż 

16,80 zł) – Dz.U. z 2013 r., poz. 1074  

 

1% przeciętnego wynagrodzenia dla 

przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogła-

szanego przez Prezesa GUS za ostatni 

kwartał poprzedniego roku, w odniesieniu 

do osób prowadzących praktykę indywi-

dualną w ramach działalności gospodar-

czej oraz osoby wykonujące zawód wy-

łącznie poza terytorium RP, a nie złożyły 

wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgnia-

rek i położnych. Od 1 stycznia 2013 r. 

składka ta wynosi 40,00 zł od osoby za 

miesiąc. ( 4004,35 zł x 1% ~ 40,00 zł) – 

obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 

stycznia 2014 r.  

 0,5% od emerytury i renty w odniesie-  

 niu do osób pozostających na emery-

turach, rentach, zasiłkach – składka 

nie może być niższa niż 4,00 zł od oso-

by za miesiąc.  

Osoby przebywające na rencie lub emery-

turze ale równocześnie wykonujące swój 

zawód składkę opłacają w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto uzyskiwanego z wy-

konywanego zawodu (w ramach umowy  

o pracę, umowy -zlecenia), a kwotę 40 zł  

w przypadku osób wykonujących zawód  

w ramach indywidualnej praktyki pielę-

gniarskiej/położniczej.  

 

Z opłacania składek zwolnione są:  

 osoby bezrobotne, które są zarejestro-

wane w urzędach pracy,  

 osoby przebywające na urlopach wy-

chowawczych lub pobierające zasiłek 

rehabilitacyjny,  

 osoby, które zaprzestały wykonywania 

zawodu i złożyły wniosek odnośnie 

zaprzestania wykonywania zawodu.  

 

Nieopłacanie składek podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu ad-

ministracyjnym (zgodnie z treścią art. 

118 Kodeksu cywilnego) na mocy ustawy 

o samorządzie pielęgniarek i położnych.  

 

 

Ewa Schweitzer, Radca Prawny  

Małgorzata Orłowska, Skarbnik ORPiP  

w Słupsku 
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Podaruj 1% podatku 

 
Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku 

ul. Sienkiewicza 7 

76-200 Słupsk  

 
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000046663 
 
Misja:  

1. Integracja ludzi po przebytych operacjach na otwartym sercu i reprezentowanie ich interesów.  

2. Działania na rzecz maksymalizacji komfortu życia wyżej określonej grupy. 

3. Ułatwianie kontaktów medycznych. 

4. Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie kardiologii, psychologii, rehabilitacji  

i prawa. 

5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych grupowych a zatem integracja. 

6. Działanie profilaktyczne wśród ludzi zdrowych – propagowanie zdrowego trybu życia. 

7. Dostarczanie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.  

8. Dostarczanie informacji, wiedzy i psychiczne wsparcie ludzi przygotowujących się do operacji.  

9. Prowadzenie rożnych form rehabilitacji, psychofizycznej poprzez rekreację, wspólne 

 zainteresowania.  

10. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi 

 problemami, samorządem, władzami miasta. 

 

 „Człowiek tak długo żyje 

Dopóki żyje w naszej pamięci” 

 
KONDOLENCJE 

 
W skupieniu i zadumie, z ogromnym żalem w sercach,  

pogrążeni w smutku pożegnaliśmy  

naszą koleżankę 

 

ŚP. Mirosławę Kapłan 
 

bliską naszym sercom, zasłużoną pielęgniarkę, a przede wszystkim wspaniałą 

i wyjątkową osobę, szanującą każdego człowieka i pielęgnującą 

najważniejsze wartości życia. 

Wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i bliskich. 

 

 

Koleżanki i koledzy Szpitala Powiatu Bytowskiego – Pion Miastko 



 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Polish Nurses Association 

Koło w Słupsku 
76-200 Słupsk  ul. Bohaterów Westerplatte 64 

Tel. (59) 840 59 12 

 

 

 

 

 

 

III Konferencja Szkoleniowo-Naukowa 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

 

„DOBRE PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE. 

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY” 

 

 

 

 

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego  

mamy zaszczyt zaprosić Państwa  

na III edycję Konferencji Szkoleniowo – Naukowej 

 z serii „Dobre praktyki w pielęgniarstwie”, 

W tym roku tematem wiodącym jest „Bezpieczne środowisko pracy”  

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2014r. od godziny 10.00 

w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

ul. Bohaterów Westerplatte 64. 

 

Zarząd Koła PTP w Słupsku 

http://www.zgptpiel.waw.pl/index.php
http://www.zgptpiel.waw.pl/index.php

