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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
Jesteśmy ogromnie zaszczyceni móc przekazać opolskiemu środowisku pielęgniarek i położnych
pierwszy numer biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna w roku 2017. Każdy z nas z nowym
rokiem układa wiele celów i zadań jak również liczy, iż każdy dzień nowego roku będzie pasmem
sukcesów i radości. Zakładamy, iż pojawią się zmiany - również zawodowe, które będą obfitować
w szacunek, docenienie i motywację.
Nowy Rok zaczyna obfitować w kolejne zmiany. Pierwszą z nich to Wiceminister Zdrowia
w randze pielęgniarki, która będzie miała za zadanie dbać o interesy całego naszego środowiska,
któż może więcej wiedzieć o naszych potrzebach, niż nasza koleżanka „po fachu”. Mamy nadzieję,
że ta nowa zmiana zaowocuje podniesieniem prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej oraz zwiększeniem zainteresowania się problemami, z którymi zmaga się obecne pielęgniarstwo. Drugą obiecująca zmiana dotyczy położnych, które po wielu trudach i ogromnym zaangażowaniu uzyskały
możliwość prowadzenia ciąży fizjologicznej. Wszystkim paniom położnym gratulujemy i życzymy
samych sukcesów i oczywiście zadowolonych przyszłych mam jak i ich pociech.
Biuletyn zawiera również bardzo pouczający i interesujący wywiad pielęgniarki uważanej
za wzór do naśladowania, do którego przeczytania ogromnie zachęcamy. Na uwagę zasługują wyniki konkursu „Nomed 2016” z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych. Mamy nadzieję, że
zainteresuje szczególnie osoby prowadzące lub zamierzające otworzyć indywidualne czy grupowe
praktyki pielęgniarskie komunikat zawierający formy, warunki jak i zasady prowadzenia praktyk.
Oczywiście jako środowisko promujące zdrowie nie zabraknie również coś dla naszego zdrowia
i poprawy samopoczucia będzie to w artykule Nordic Walking, w którym dowiemy się ile korzyści
dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego możemy uzyskać w łatwy i dostępny sposób.
Wierzymy, że znajdziecie Państwo chwilę czasu na zapoznanie się z obecnym biuletynem, zawierający treści, które Państwa zainteresują, zainspirują i posłużą do satysfakcji z lektury.
Sabina Wiatkowska, Stefania Szewczuk, Jarosław Czepczarz,
osoby odpowiedzialne za wydanie numeru

Pielęgniarka w randze Wiceministra Zdrowia
Z radością przyjęliśmy informację o powołaniu z dniem 1 lutego 2017 roku
Pani Poseł Józefy Szczurek - Żelazko na stanowisko Wiceministra Zdrowia.
Powołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra jest realizacją postulatów zgłaszanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych podczas
spotkania z Panią Premier Beatą Szydło na Podbeskidziu w grudniu ubiegłego
roku.
Pani Józefa Szczurek-Żelazko jest posłanką na Sejm RP i wieloletnią dyrektor
Szpitala Powiatowego w Brzesku. W Sejmie pracuje w Parlamentarnym Zespole
ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej jako wiceprzewodnicząca, w Parlamentarnym Zespole ds. Praw Pacjenta jako skarbnik oraz pełni funkcję przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali
Powiatowych.
Wybór Poseł Józefy Szczurek-Żelazko rokuje nadzieję na dobrą współpracę
ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
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Skromność, wiedza, autorytet, szacunek
jaki wpływ mogą wywrzeć na pracę pielęgniarki czy położnej?

Poniżej prezentujemy rozmowę z Panią Zofią Kuszą – pielęgniarką Opolskiego
Centrum Onkologii w Opolu, osobą, która może być wzorem do naśladowania dla
innych pielęgniarek i położnych.
W tym roku mija 55 lat,
jak została Pani przyjęta
do szkoły pielęgniarskiej
w Przemyślu, dlaczego pielęgniarskiej?
Dzisiaj z perspektywy
Zofia Kusza
czasu mogę powiedzieć, że
była to dobra decyzja. Natomiast jako 17 letnia dziewczyna starałam się wybrać szkołę, która pozwoliłaby
mi zdobyć ciekawy zawód.
15 września 1962 roku rozpoczęłam swoją pierwszą
i jedyną drogę zawodową.
Pewnie wpływ na moją decyzję miała też ciocia, która była pielęgniarką.

dy był pociąg do Opola, natomiast w gazecie Nowiny
Rzeszowskie było ogłoszenie, iż w Opolu potrzebne
są pielęgniarki. Nie wiedząc gdzie to miasto się znajduje, wsiadłam z kilkoma koleżankami do pociągu
i rozpoczęłyśmy w roku 1964 nowe życie. Nie było
łatwo, po dwóch miesiącach 3 koleżanki, z tęsknoty za rodzicami wróciły. Zostałam Ja, Bronia Baran
i Asia Białowąs.

Nowe miasto, miejsce, praca, jak to się zaczęło?
Początek w nowym mieście był „dobry”. W hotelu na ul. Szczeszyńskiego, dostałam metalowe łóżko
i szafkę metalową. Zamieszkałam w jednym pokoju
z pięcioma innymi pielęgniarkami. Pokój mieścił się
na parterze, okna były okratowane, a na dwadzieścia
osób mieszkających na tej kondygnacji była jedna łazienka i jedna żeliwna wanna. Następnie po rozlokoW każdym zawodzie
waniu się w tym „ekskluzywnym hotelu”, poszłyśmy
początki zazwyczaj bywado przełożonej Szpitala Wojewódzkiego na rozmoją trudne, czy tak samo
wę, która zapytała się gdzie chciałybyśmy pracować.
było u Pani?
Ponieważ w szkole nie było zajęć z laryngologii, poAleż oczywiście, żeby Rok 1962, praktyka na pierwszym wiedziałam, że chcę spróbować na laryngologii, na
zostać dyplomowaną pielę- roku szkoły pielęgniarskiej w Prze- co Ona odpowiedziała „…dobrze dziecko, jesteś taka
myślu ul. Buczka nad Sanem
gniarką musiałam najpierw
mała i krucha, ale dasz sobie radę…”. I tak zostało
ukończyć Zasadniczą Szkołę Medyczną Asystentek przez 28 lat.
Pielęgniarskich Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
złożyć 13 lipca egzamin końcowy. I … stanęło przede
Czy pamięta Pani jakie były warunki, jaki był
mną ogromne wyzwanie, gdzie pracować i kontynu- system pracy, a może ciekawe pomysły młodych
ować dalszą naukę.
pielęgniarek, które starały się dorównać starszym
koleżankom?
Oddział był bardzo słabo wyposażony w podstawowy sprzęt. Dyżurka pielęgniarek, to był także pokój
zabiegowy, socjalny, tutaj też przygotowywane były
leki i wlewy kroplowe.
Rękawice były tylko do zabiegów operacyjnych.
Nie było ich do opatrunków czy rozpuszczania cytostatyków.
Aparaty do przetaczania krwi były myte, filtry czyszczone ręcznie szczoteczkami, a następnie sterylizoRok 1964, zakończenie Szkoły Pielęgniarskiej
wane.
Decyzja nie powinna być trudna, przecież Odział liczył 63 łóżka, w salach było po 4 pacjentów,
w Przemyślu praca by się znalazła.
jedna sala była 6 łóżkowa.
To niezupełnie tak, wyjechałam, gdyż czułam po- W oddziale pracowało 8 do 10 pielęgniarek. System
trzebę zmiany otoczenia oraz nowych wyzwań, także był trzy zmianowy, dyżury po osiem godzin.
zawodowych.
A po pracy…?
Dlaczego Opole?
A to różnie bywało, czas spędzany był w kinie, kawiarPowiem trochę przewrotnie, bo na rozkładzie jaz- ni lub na spacerach no i oczywiście dodatkowa nauka.
luty - marzec 2017 r.
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Nie było tylu atrakcji i pokus jak dzisiaj. Na Szczeszyń- placki ziemniaczane i smażenie na dyżurach nocnych.
skiego mieszkałam w pokoju 6 osobowym przez 8 lat.
Następnie przeprowadziłam się do hotelu na ul. Ozimską
Dzisiaj z perspektywy czasu, jak Pani może oce(obecnie znajdują się w nim Poradnie Szpitala Ginekolo- nić swoją pracę na laryngologii i dlaczego zmieniła
giczno - Położniczego). W ramach „wyróżnienia” otrzy- Pani pracę?
małam miejsce w pokoju 3 - osobowym.
Na pewno pierwszy okres mojej pracy to nauka,
poznawanie zawodu, poznawanie życia. Kolejny to
Jaka była atmosfera
nabywanie doświadczenia i dojrzewanie do zmian, do
w pracy?
poszukiwania kolejnych wyzwań. W końcu uznałam,
W pracy była rodzinna atże trzeba coś zmienić w swoim życiu.
mosfera, wspierałyśmy się
wzajemnie i pomagałyśmy
Dlaczego onkologia?
sobie. Jednym z przykładów
Był rok 1992,
takiej atmosfery było to, że
poszłam do śp.
wspólnie zorganizowałyśmy
Pani Elżbiety MarPierwszą Komunię Święciszuk na rozmotą chłopcu z Domu Dziecka
wę, a ona powiew Turawie, który był pacjendziała „…dam Cię
Rok 1965, Oddział Laryngologii,
tem oddziału.
do przychodni na
proboszcz ze Skorogoszczy bęLekarzami w 80% były dący pacjentem Oddziału Okuli- Gabinet opatrunkowy Wojewódzkiej Przychodni jedną zmianę, postycznego, przygotował i udziekobiety. Dzięki temu wiele lił I Komunii Świętej, dziecku Onkologicznej
radzisz sobie, bo
dyżurów spędziłyśmy robiąc z Domu Dziecka w Turawie, masz doświadczenie chirurgiczne…”. Znałam się z
który był pacjentem Oddziału
na drutach i szydełku. Szcze- Laryngologii (druga od prawej innymi pielęgniarkami wcześniej i zostałam bardzo
gólnie pamiętam i niezwy- Zofia Kusza)
ciepło przyjęta do
kle ciepło wspominam dr Salę, z którą pracowałam zespołu. W tym roku
w oddziale i gabinecie. W latach 80-tych wyjechała minie już 25 lat.
do Maroka, a następnie do Niemiec, do dnia dzisiejszego ze sobą korespondujemy.
Pacjenci…?
Pracując przez te
lata, nie miałam problemu z pacjentami,
wydaje mi się, że
opatrunkowy Wojewódzkiej
moje usposobienie i Gabinet
Przychodni Onkologicznej
sposób podejścia do
pacjenta jest na tyle spokojny i rzeczowy, że dawałam
sobie radę z różnymi przypadkami. Wiem na czym
polega ból i cierpienie, stąd w pierwszej kolejności
moja pokora do tego co robię, rozumiem chorych i poRok 1991, pożegnanie koleżanki z Oddziału Laryngologii
wyjeżdżającej do Niemiec
trzebujących. Nie oczekuję zbyt dużo od życia. Biorę
W czasie dyżurów uczyłyśmy się piec ciasta, szcze- to co przynosi los, a bunt i tak nie zmieni sytuacji, co
gólnie dobrze smakowały nam kruche.
nie znaczy, że nie podejmuję walki o lepsze jutro.
Jak to piec ciasta, to miałyście w oddziale piekarnik?
No niezupełnie, był przecież autoklaw, który
nadawał się pieczenia. Co sobotę piekłyśmy ciasto
a w okresie letnim, gdy były śliwki w sadzie szpitalnym piekłyśmy ciasto ze śliwkami. Śliwek było
dużo to jeszcze „magazynowane” były w stosownym
gąsiorku, który stał w przedsionku do gabinetu lekarskiego a jego zawartość była dostępna dla pracowników oddziału. Płyn ten poprawiał nastrój i samopoczucie. Oczywiście degustowany był w „niewielkich
dawkach”. Nie było przypadku, by takie wsparcie
„medyczne” komuś zaszkodziło. Innym dosyć „intratnym” zajęciem było ręczne tarcie ziemniaków na
4
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Pasje i zainteresowania
Przede wszystkim kulinarne (przydała się nauka
z początku okresu mojej pracy), uwielbiam eksperymentować w kuchni. Wielką radość sprawia mi
działka i robienie przetworów z tego co urośnie.
Moją wielką namiętnością jest grzybobranie. Zaraziłam tym współpracowników. Chociaż przeżyłam
niejedną z tym przygodę. Podczas jednego z wyjazdów z koleżanką na grzyby w gęstych lasach za
Świerklami, tak byłyśmy pochłonięte zbieraniem,
że się zgubiłyśmy. Każda poszła w inną stronę.
Przypadek sprawił, że szukając koleżanki, na swojej drodze spotkałam „nieznajomego grzybiarza”

WARTO WIEDZIEĆ

w dużym kapeluszu z koszem pełnym prawdziwków.
Trzeba kochać co się robi. W pracy musi być poPierwsze co mnie ogarnęło to strach, że może stać mi czucie bezpieczeństwa i chyba najważniejsze to dosię krzywda „albo coś gorszego”, gdy podeszłam bli- bra atmosfera.
żej i zapytałam przestraszona o drogę, to grzybiarz nie
odwracając się powiedział „…nie bój się Zosiu…”
Gdyby Pani miała ponowną możliwość wyboru
– przeżyłam szok, gdyż był to Dyrektor Opolskiego zawodu to …
Centrum Onkologii dr Jan Koc.
Odpowiem bez zastanowienia – pielęgniarka. Gdybym miała córkę, namawiała bym ją do tego zawodu.
Co według Pani jest najważniejsze w zawodzie Tak jak mnie, zachęciła moja ciocia (siostra mamy).
pielęgniarki?
Co prawda mam wnuczkę, która chce zostać lekaNa pewno uczciwość, dokładność, obowiązko- rzem, ale kto wie…
wość, zdyscyplinowanie. No i w miarę możliwości
Dzisiaj po moim 55 - letnim zauroczeniu zawodem
dyspozycyjność.
ta miłość jeszcze nie wygasła.
Rozmawiał: Wiesław Duda
Co trzeba robić by tęsknić za pracą?
Zosia Kusza,
pracuje w zawodzie pielęgniarki 55 lat i całą swoją postawą, zachowaniem daje niezmiennie sygnał otoczeniu, że kocha swoją pracę.
Jest osobą, w towarzystwie której inni ludzie chętnie przebywają i czują się doskonale.
Podczas spotkań, nawet przelotnych ma zawsze pogodną twarz a przecież, trudności życia codziennego nie
są jej obce jak każdemu z nas.
Myślę, że otwartość w kontaktach z drugim człowiekiem to zasługa równowagi wewnętrznej oraz życzliwości,
które ją cechują i sprawiają, że zawsze znajduje nić porozumienia z innymi i wspólne tematy do rozmowy.
Z natury jest małomówna i wyważona, jeśli się wypowiada to zawsze ciekawie i z przekonaniem, z dużym
zaangażowaniem słucha też wypowiedzi rozmówcy. Nie jest konformistką i to pozwala jej zachować własną
ocenę zdarzeń różną od tej prezentowanej przez tzw. „większość”.
Jest skromna, zdyscyplinowana i podporządkowana a jednocześnie n i e z a l e ż n a. Posiada dużą wiedzę
i cieszy się autorytetem wśród pracowników.
Mimo wielu lat pracy w trudnym obszarze pielęgniarstwa onkologicznego, obca jej hipochondria i tzw. „wypalenie zawodowe”- termin często nadużywany i związany nie tylko z pracą zawodową.
Jestem dumna, że wśród nas są takie o s o b o w o ś c i jak Zofia Kusza i zaszczycona, że pracuje w Opolskim
Centrum Onkologii. Podziwiam kunszt zawodowy, zaangażowanie zawodowe i tę radość, którą w sobie ma.
Elżbieta Duda
Pielęgniarka Naczelna Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
Jednocześnie jako przewodnicząca Komisji ds. Jakości Rozwoju Zawodowego zachęcam wszystkich Państwa
napiszcie o swoich Koleżankach i Kolegach, którzy są n i e z w y k ł y m i ludźmi i posiadają cechy, którymi
wyróżniają się wśród nas. Są skromni a jednocześnie cieszą się wielkim autorytetem, są praktykami i najlepszymi nauczycielami zawodu, są przyjacielem pacjenta i nas pracowników.
Pani Zosia Kusza od początku swojej pracy w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej dała się poznać jako
oddany pracownik, wspaniała koleżanka, a nade wszystko pielęgniarka, która swoją profesję wykonuje z wielkim oddaniem, poświęceniem, szacunkiem i miłością.
Można długo wymieniać jej pozytywne cechy charakteru do których na pewno zaliczyć mogę odwagę, takt,
dyplomację.
Troska jest jej dominującą cechą. Potrafi zatroszczyć się nie tylko o pacjentów, współpracowników ale też
o osobę przechodzącą przez ulicę (przykład kobieta niewidoma).
Z doświadczenia wiemy, że pielęgniarstwo to nie tylko satysfakcja-bywają też trudne chwile.
Dzięki promieniującej serdeczności Zosi niejednokrotnie znalazłam w niej wsparcie.
Myślę, iż niezmiernie ważna jest miłość do ludzi i pragnienie śpieszenia im z pomocą czego najlepszym przykładem jest nasza wspaniała koleżanka.
Maria Białas
Pielęgniarka Koordynująca Przychodni Onkologicznej
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego
luty - marzec 2017 r.
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Wyniki Konkursu
„Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”
W trakcie IX Ogólnokrajowej konferencji nauko- Leczniczy w Krzyżowicach, Stowarzyszenie Przyjawo – szkoleniowej „NOMED 2016”, która odbyła się ciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach
w październiku 2016, w Domu Lekarza w Katowicach, (woj. śląskie).
ogłoszono wyniki konkursu „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”, wręczono nagrody
za zdobycie I, II, III miejsca
oraz dwóch wyróżnień.
Laureatami konkursu
„Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych” zostali:
I miejsce – Ksenia Jońca
- pielęgniarka dyplomowana, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego,
zachowawczego i kardio1 miejsce w konkursie
logicznego, posiadająca
Ksenia Jońca
licencjat z pielęgniarstwa.
Zatrudniona w Krapkowickim Centrum Zdrowia
w Krapkowicach (woj. opolskie) - Sala Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego przy Oddziale Wewnętrznym oraz Falck Medycyna Region Opolski/Kędzierzyn-Koźle - pielęgniarka systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego.
II miejsce – Jolanta Biernacka - Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szerzyny (woj. małopolskie).
III miejsce – Anna Jaworska - Indywidualna praktyka pielęgniarska Częstochowa (woj. śląskie).
Wyróżnienia
I – Edyta Wach - Pielęgniarka (licencjat z pielęgniarstwa) Archidiecjezjalny Dom Hospicyjny św.
Jana Pawła II w Katowicach, Zakład Opiekuńczo

Od lewej strony: Ksenia Jońca, Jolanta Biernacka, Iwona Woźniak, Anna Jaworska, Magdalena
Anton, Edyta Wach

II – Magdalena Anton - Studentka pielęgniarstwa II
roku II° studia stacjonarne w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach. Piekary Śląskie (woj.
śląskie).
Laureatom konkursu zostały również wręczone nagrody ufundowane przez:
Redakcję Magazynu Pielęgniarki i Położnej, Nestle
Polska S.A., Hexanowa Sp.zo.o., Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Oleśnie, Katarzyna Kwiecień – Drab, Zespół muzyczny SELEX z Gliwic
w składzie Gotfryd Palenga, Bernard Palenga, Rafał
Palus, Kancelarię Radcy Prawnego z Katowic Urszulę Sarnek.
mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego
działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,
Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Ksenia Jońca pracuje na stanowisku pielęgniarki w oddziale wewnętrznym Krapkowickiego Centrum Zdrowia od 1 sierpnia 2001 roku. Medyczne Studium Zawodowe ukończyła w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 2014
ukończyła studia pielęgniarskie pierwszego stopnia uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. W celu poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji zawodowych uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach.
Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań związanych z przekazywaniem wiedzy i umiejętności koleżankom
z pracy.
Jest zaszczytem mieć w zespole tak wszechstronnie wykształconą pielęgniarkę.
Halina Ambrozik
Pielęgniarka Naczelna Krapkowickie Centrum Zdrowia
6
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SREBRNY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej.
Odznaczenie zostało wręczone przez Członków
Opolskiej Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji w czasie uroczystej Gali w Filharmonii Opolskiej w dniu 27.01.2017 r.
Tak ważne wyróżnienie dla naszej Koleżanki - Pielęgniarki stanowi dla całego środowiska pielęgniarek
i położnych powód do dumy i radości.
Mam zaszczyt poinformować, że pani Krystyna
Gębuś-Dinter pielęgniarka oddziałowa Oddziału
Pediatrii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, została odznaczona SREBRNYM
LAUREM UMIEJĘTNOŚCI I KOMPRETENCJI
w Kategorii: PRO PUBLICO BONO przyznanym

Pani Krystynie Gębuś-Dinter w imieniu całego
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
województwa opolskiego składamy serdeczne wyrazu gratulacji i życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Pani Krystyna Gębuś-Dinter jest absolwentką kierunku pielęgniarskiego Liceum Medycznego w Brzegu.
W 2000 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
W 2010 roku uzyskała tytuł mgr pedagogiki o specjalności pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną,
a w 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe psychoonkologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym
we Wrocławiu.
Od 2013 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego województwa opolskiego.

KOMUNIKAT

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIE
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy związane z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu Działu Rejestru PWZ 77 441 51 92.
WNIOSKI I INFORMACJE
Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk
zawodowych pielęgniarek i położnych
Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654,
ze zm.) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej
w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych
po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą
terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne
w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może
być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
• indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
• indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
• indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
luty - marzec 2017 r.
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spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo
ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
• pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą
ZAWODOWEJ
udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym
w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra- właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
mach działalności leczniczej jako indywidualną o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie
praktykę lub indywidualną specjalistyczną prakty- określonych świadczeń zdrowotnych;
kę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana: 5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
2) nie może być:
cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1
• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ustawy o działalności leczniczej.
ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawo- Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w radach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo- mach działalności leczniczej jako indywidualną
rządzie pielęgniarek i położnych,
specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistycz• pozbawiona możliwości wykonywania zawodu na w gabinecie) jest obowiązana:
prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka- 1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy- 2) nie może być:
konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo- • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo
biegawczym;
ograniczona w wykonywaniu określonych czynno3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu
ści zawodowych na podstawie przepisów o zawołącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatdach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samonich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
rządzie pielęgniarek i położnych,
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej; • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakacywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wyustawy o działalności leczniczej;
konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej prakbiegawczym;
tyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar- 3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu
stwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej za- łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatstosowanie w ochronie zdrowia;
nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela- 4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą
nie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym
zamieszkania lub pobytu pacjenta;
w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię
8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca prze- właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
chowywania dokumentacji medycznej.
o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie
określonych świadczeń zdrowotnych;
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra- 5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
mach działalności leczniczej jako indywidualną 6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1
• indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
• indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
na podstawie umowy z tym podmiotem;
• indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/
położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może
być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa
praktyka pielęgniarek/położnych.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego
(art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

8

luty - marzec 2017 r.

WARTO WIEDZIEĆ

ustawy o działalności leczniczej;
lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa wanie w ochronie zdrowia.
lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosoW ramach grupowej praktyki mogą być udzielane
wanie w ochronie zdrowia.
świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarPielęgniarka, położna wykonująca indywidu- ki będące wspólnikami albo partnerami spółki cyalną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie wilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające nastęw przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod- pujące warunki:
stawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana 1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
spełniać warunki:
• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
ograniczona w wykonywaniu określonych czynno2) nie może być:
ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo
dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samoograniczona w wykonywaniu określonych czynnorządzie pielęgniarek i położnych,
ści zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo- • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakarządzie pielęgniarek i położnych,
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy• pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapoprawomocnym orzeczeniem środka karnego zakabiegawczym;
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo- 3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatbiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat- 4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę
nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej; i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego or5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wacywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 runków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
ustawy o działalności leczniczej.
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1
specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej ustawy o działalności leczniczej;
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni- 6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać
czego na podstawie umowy z tym podmiotem jest specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie
obowiązana spełniać następujące warunki:
w ochronie zdrowia.
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć
ograniczona w wykonywaniu określonych czynno- dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.
ści zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo- ZASADY PROWADZENIA REJESTRU
PRAKTYK
rządzie pielęgniarek i położnych,
• pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka- 1.Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać
zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy- zawód w ramach działalności leczniczej, składa orgakonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo- nowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru. (według art.102)
biegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat- o działalności leczniczej oraz niektórych innych
ustaw (DZ. U. z 2016r. poz. 960) uchylono m.in. art.
nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/
cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej praktyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZAustawy o działalności leczniczej;
6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa WODOWYCH, nie dołącza załączników potwierluty - marzec 2017 r.
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dzających spełnienie warunków wykonywania
działalności leczniczej, jedynie składa oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest
umieszczone we wniosku.
Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestrację swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in.
z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej, poz. 1638).
KODY RODZAJÓW PRAKTYK
ZAWODOWYCH
93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu
wezwania
96 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
97 – grupowa praktyka
98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)
99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (własny gabinet).
2. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie
o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
3. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca
może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał
wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał
tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis
nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. (według art. 104).
4. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
• 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze
obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do
rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego –
10
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w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis
w 2017r. wynosi 86,00 zł – opłatę należy dokonać
na konto izby)
• zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; (według art. 105) (opłata za zmiany wpisu
w 2017r. wynosi 43,00 zł – opłatę należy dokonać
na konto izby).
5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych
objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich
powstania.
W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze
decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot
wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną
w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności. (według art. 107.1.2)
6. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy
wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
* wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
* podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4
w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
* wnioskodawca nie spełnia warunków, o których
mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.
7. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
* złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100
ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
* wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą
wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
* rażącego naruszenia warunków wymaganych do
wykonywania działalności objętej wpisem;
* niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
* złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
* bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr,
nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy
od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
(według art.108).
8. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności
leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważ-

WARTO WIEDZIEĆ

nione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.
Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
* żądania informacji i dokumentacji;
* oceny realizacji zadań określonych w regulaminie
organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
* wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego
działalność leczniczą;
* udziału w czynnościach związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych;
* wglądu do dokumentacji medycznej;
* żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
(według art. 111)
OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po wysłaniu wniosku oczekuje się do 7 dni roboczych,
na dokonanie wpisu. Na adres mailowy wysłane zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
1. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać
wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę
sprawdzać swoje konto w rejestrze praktyk zawodowych. W przypadku odesłanego wniosku
w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę
„Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty”
ze szczegółową informacją co we wniosku należy
poprawić.
ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE
PRAKTYK ZAWODOWYCH

2. Konieczność zarejestrowania się – założenia konPielęgniarki/Położne otwierając własną działalność ta w rejestrze praktyk zawodowych.
gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działalno- Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do
ści gospodarczej – CEDIG (UM lub UG) muszą do- swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego zakonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych świadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.
(Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej 3. Rejestracja – Założenie konta:
1. Proszę wejść do rejestru na adres:
rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczną).
https://rpwdl.csioz.gov.pl
Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie 2. Proszę wejść po lewej stronie w menu –
podmiotów wykonujących działalność leczniczą – ZAREJESTRUJ.
w rejestrze praktyk zawodowych, należy:
3. Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć:
dokonać wpisu do ewidencji działalności gospo- REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypełdarczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie nić wszystkie wymagane pola.
z CEDIG (przy rejestracji podając datę rozpoczę- 4. Wygenerowana zostanie informacja, że konto zocia działalności, proszę uwzględnić czas załatwie- stało założone a na adres poczty mailowej wysłany
nia wszystkich formalności, proszę również podać został link do aktywacji konta.
prawidłową nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalopielęgniarska/położnej, indywidualna specjalistyczna gować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które
praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa prak- do 31.03.2013r. składały wnioski droga papierową).
tyka pielęgniarska/położnych).
5. Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na właZarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych snym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg
https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę głów- rejestrowych.
ną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto
należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodo- Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr
wych (opis w zakładce ZAŁOŻENIE KONTA).
Załatwić podpis elektroniczny (opis w zakładce prawa wykonywania zawodu.
DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS
DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU,
ELEKTRONICZNY).
Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, na- PODPIS ELEKTRONICZNY
leży wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać ro- Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
dzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych objętych wpisem do rejestru podproszę dzwonić: 77 441 51 92).
Wypełniony wniosek podpisany np. PROFILEM ZA- miotów wykonujących działalność leczniczą oraz
UFANYM wysyła się w programie, po dołączeniu szczegółowego trybu postępowania w sprawach dow załącznikach potwierdzenia opłaty za wpis do konywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń
z tego rejestru (DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319),
rejestru.
luty - marzec 2017 r.
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wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz
wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu
zaufanego ePUAP.
Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.
Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze
Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo profil zaufany ePUAP.
Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają
moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego
jest związane z poniesieniem kosztów.
Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.
Aby uzyskać profil zaufany należy:
1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić
wniosek o nadanie profilu zaufanego,
4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy
udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do
punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia
tożsamości.
Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizacje poszczególnych etapów.
Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie
wniosku a tym samym załatwienie wymaganych
formalności.
WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU
W REJESTRZE PRAKTYK

ków należy wniosek podpisać wykorzystując podpis
elektroniczny.
5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu prowadzącego rejestr.
6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać
wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę
sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.W przypadku
odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę
wejść w zakładkę „ Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we
wniosku należy poprawić.
OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN
DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM
Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni
od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia
zmiany danych objętych rejestrem w powyższym
terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada
pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji
administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący
działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości
do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do
uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego
stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną
uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary
pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany
uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń.
Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.
Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje
skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy
o działalności leczniczej).

1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto
w Rejestrze Praktyk Zawodowych (opis we wcześniejszych zakładkach) należy zalogować się w rejestrze https://rpwdl.csioz.gov.pl.
2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH oraz
wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się
zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko
w tych miejscach, w których uległy zmianie.
3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załączniki: (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, UBEZPIECZENIE OC
wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik potwierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia
4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączni- 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy
12
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do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia
zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
za szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

(Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654), która określa m.in.
zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian
w przepisach innych aktów prawnych.
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu
wpisu do rejestru, (według art. 103).
Organem prowadzącym rejestr jest.:
okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa
Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finan- dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez
sów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz- pielęgniarkę/położną. (według art. 106.1)
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje
(Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona została kwo- wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmiota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:
tów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest
• 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl
oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich – wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubez- logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK
pieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonu- ZAWODOWYCH.
jącej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna ————————————————
praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie Schemat postępowania dla osób zakładających
w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz- działalność gospodarczą po raz pierwszy:
na praktyka pielęgniarki lub położnej, indywi- 1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie
dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub wniosku o utworzenie profilu zaufanego
położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu- 2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Goalna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie spodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dow przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod- konanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
stawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna 3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia
specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni- 4. Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zaczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
• 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia wodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa praoraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich cy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpie- o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
czenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 5. W przypadku prowadzenia praktyki we władziałalność leczniczą w formie spółki cywilnej, snym gabinecie uzyskanie opinii właściwego orspółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupo- ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie
wa praktyka pielęgniarek lub położnych.
określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie
– opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
osoby prowadzącej indywidualna praktykę pielęNa podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia gniarki/położnej
2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący 6. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów
działalność leczniczą powinien posiadać regulamin Wykonujących Działalność Leczniczą 86 zł – na
organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu konto OIPiP w Opolu (nr konta dostępny na stronie
internetowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do
i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.
RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zaREGULACJE PRAWNE
wodu lub PESEL”.
7. Założenie konta na platformie RPWDL –
1. Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL
www.rpwdl.csioz.gov.pl
W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa 8. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w Opolu.
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Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informuję, że decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu możliwy jest do uzyskania przez Państwa bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

CZYM JEST IBUK LIBRA?

Całodobowa wirtualna czytelnia oferująca specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny, umożliwiająca:
• szybki dostęp do biblioteki z dowolnego miejsca,
• możliwość czytania na urządzeniach mobilnych,
• szybki podgląd pełnych tekstów,
• zaawansowane narzędzia pracy z tekstem np. zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,
• spersonalizowaną sferę publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK).
Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika.
Z powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK
do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, której Państwo jesteście członkami.
Wirtualna czytelnia IBUK została również udostępniona studentom kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.
Procedura nadania kodu PIN:
• członek samorządu składa wniosek do OIPiP w Opolu,
• student kierunku pielęgniarstwo/położnictwo składa wniosek do OIPiP w Opolu,
• kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę: http://libra.ibuk.pl/
• kliknąć w prawym górnym rogu zakładkę Zarejestruj się,
• wprowadzić: e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło (otrzymany w izbie PIN nie jest hasłem, PIN należy
dodać po ponownym zalogowaniu).
Proces rejestracji oraz instruktaż użytkowania platformy oraz osobistej półki omówione są w poniższych linkach:
• https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY
• https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI
• https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu http://oipip.opole.pl/
w zakładce IBUK, POMOC na stronie http://libra.ibuk.pl/#help
Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

UCZESTNICY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU
„PRZYJAZNY I KOMPETENTNY PERSONEL MEDYCZNY” PRZEZ EUROLOGISTICS S.C.
Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach
od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r. ukończyły w ramach projektu „Przyjazny i kompetentny personel
medyczny” organizowanego przez Eurologistics s.c., następujące kursy specjalistyczne:
- Elektrokardiografia (EKG)
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
Prosimy o kontakt z działem szkoleń OIPiP:
tel. 77 441 51 91, e-mail: szkolenia@oipip.opole.pl
KOMUNIKAT
Informujemy, że siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się przy
ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole
Nowe numery telefonów:
• sekretariat
77 441 51 90
• księgowość 77 441 51 93
• dział szkoleń 77 441 51 91
• fax
77 441 51 99
• dział rejestru 77 441 51 92
Prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami.
14
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OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Dyżur stacjonarny: pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
w godzinach 15:00 – 17:00 w biurze Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
I piętro, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole
Kontakt pod numerem telefonu:
tel. komórkowy 784 940 617; tel. stacjonarny w godzinach dyżuru: 77 441 51 98
e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
Pani Maria Grzeczna
e-mail: m.grzeczna@oipip.opole.pl
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pani Halina Ambrozik, Pani Iwona Charyło, Pani Anita Golec, Pani Anna Makowiecka
Pani Aurelia Prochota, Pani Małgorzata Żyńczak

Plan dyżurów na 2017 r.
• 05 styczeń 2017 r.
• 19 styczeń 2017 r.

– Pani Maria Grzeczna
– Pani Aurelia Prochota

• 06 lipiec 2017 r.
• 20 lipiec 2017 r.

– Pani Halina Ambrozik
– Pani Halina Ambrozik

• 02 luty 2017 r.
• 16 luty 2017 r.

– Pani Aurelia Prochota
– Pani Aurelia Prochota

• 03 sierpień 2017 r.
• 17 sierpień 2017 r.

– Pani Anita Golec
– Pani Iwona Charyło

• 02 marzec 2017 r.
• 16 marzec 2017 r.

– Pani Anna Makowiecka
– Pani Anna Makowiecka

• 07 wrzesień 2017 r. – Pani Iwona Charyło
• 21 wrzesień 2017 r. – Pani Iwona Charyło

• 06 kwiecień 2017 r. – Pani Anna Makowiecka
• 20 kwiecień 2017 r. – Pani Anna Makowiecka

• 05 październik 2017 r. – Pani Halina Ambrozik
• 19 październik 2017 r. – Pani Halina Ambrozik

• 04 maj 2017 r.
• 18 maj 2017 r.

• 02 listopad 2017 r.
• 16 listopad 2017 r.

– Pani Małgorzata Żyńczak
– Pani Małgorzata Żyńczak

• 01 czerwiec 2017 r. – Pani Iwona Charyło
• 22 czerwiec 2017 r. – Pani Małgorzata Żyńczak

– Pani Anita Golec
– Pani Anita Golec

• 07 grudzień 2017 r. – Pani Maria Grzeczna
• 21 grudzień 2017 r. – Pani Maria Grzeczna

Żegnamy Bożenę Rozwadowską
pielęgniarkę Oddziału Neurochirurgii WCM w Opolu,
która w wieku 50 lat nagle i przedwcześnie opuściła nas i swoich pacjentów ...
Bożenko, dziękujemy Ci za lata wspólnej pracy, nie zapomnimy Twego oddania,
zaangażowania i zwyczajnej ludzkiej wrażliwości.
Pielęgniarki Oddziału Neurochirurgii PS ZOZ WCM w Opolu.
"Zamknęły się ukochane oczy,
spoczęły spracowane ręce,
przestało bić kochające serce"
Pani
DOROCIE KUDAŚ
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
MAMY
składa
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Województwa Opolskiego

Wyrazy szczerego współczucia
Panu
TEODOROWI KRÓLIKOWSKIEMU
Przewodniczącemu Okręgowej Rady Pielęgniarek
i położnych w Opolu III kadencji
z powodu śmierci
SYNA
składa
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Województwa Opolskiego
luty - marzec 2017 r.
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Wysokość składki członkowskiej w 2017 r. wynosi:
 dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia:
• 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych
do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych:
• 33,03 zł miesięcznie.
Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

OPŁATY ZA WPISY
Wysokość opłat w 2017 r. wynosi:
 Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 257, 00 zł.
„Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdej zmiany jego dotyczącej.”
 Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 86,00 zł.
 Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 43,00 zł.
Opłaty winny być wpłacane na numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Budowlanych 44a, 45-123 Opole
tel.: 77 441 51 90, fax: 77 441 51 99
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek
800 - 1600
wtorek		
800 - 1600
środa		
800 - 1700
czwartek		
800 - 1600
piątek		
800 - 1600
Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska – pracownik administracyjno-biurowy
Maria Skoberla – księgowa
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Redakcja biuletynu: Przewodnicząca: Sabina Wiatkowska, Członkowie: Aleksandra Tkaczuk, Urszula Kraszkiewicz
Osoby odpowiedzialne za wydanie bieżącego biuletynu: Sabina Wiatkowska, Jarosław Czepczarz, Stefania Szewczuk
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692, e-mail: wduda1@op.pl
druk i skład: Eurocent, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 34, tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów
i nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

