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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze!

Jest mi niezmiernie miło, że przekazujemy pierwszy tegoroczny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”,  
w którym znajdziecie Państwo wiele ciekawych artykułów i informacji.
Na łamach czasopisma zamieszczamy artykuł  Mecenas Aleksandry Krzemińskiej dotyczący regulacji praw-
nych wykonywania naszych zawodów. Ponadto Anna Makowiecka w swoim artykule pt. „ABC sterylizacji” 
przybliża nam istotne informacje dotyczące zakażeń szpitalnych których przyczyną  jest brak podstawowych 
zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji oraz tworzenia i przestrze-
gania procedur dotyczących kontroli, monitorowania i dokumentacji procesów sterylizacji. 
Kolejna porcja materiałów to przedstawiona w zarysie historia toczących się przez kilkadziesiąt lat, zmian  
w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Polsce.
W tym numerze znajdziecie również Państwo informacje z pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady w War-
szawie oraz informacje dotyczące bieżącej działalności naszej Izby. 
Podajemy również porcję materiałów związanych z nowym obowiązkiem  informacyjnego przekazywania 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych danych w zakresie numerów prawa wykonywania zawodu, daty 
zatrudnienia i stanowiska, a w przypadku umów na czas określony również daty zakończenia umowy oraz 
miejsca wykonywanej pracy.    
Przypominamy o ustawowym obowiązku opłacania składek, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę. 
Niestety wiele naszych Koleżanek i Kolegów zapomina o tym obowiązku lub nie sprawdza, czy składki z ty-
tułu ich zatrudnienia są odprowadzane przez pracodawców. Prosimy, aby pielęgniarki i położne upewniały się, 
czy składki z tytułu  zatrudnienia są odprowadzane i przekazywane do Izby. W sytuacjach, kiedy okaże się, że 
składki z różnych powodów nie były przekazywane do Izby należy je jak najszybciej zapłacić za ten okres. 
W tym numerze zamieszczamy wykaz Komisji pracujących w Opolskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz 
dane osób powołanych na stanowiska przewodniczących. Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby 
się zaangażować w prace poszczególnych komisji. 
W imieniu Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego prosimy o przysyłanie zapotrzebowania na 
kursy w 2012 r. Dane te będą pomocne przy opracowaniu planu szkoleń. 
Wszystkim Państwu życzę miłej i pożytecznej lektury.

Sabina Wiatkowska 
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ABC  STERYLIZACJI
mgr Anna Makowiecka PS ZOZ WCM Opole   

Zakażenia szpitalne stano-
wią jedno z najpoważniejszych 
zagrożeń dla hospitalizowa-
nych pacjentów w krajach na 
całym świecie. Często ich przy-
czyną  jest brak podstawowych 
zasad przestrzegania reżimu 
sanitarnego, zasad aseptyki, 
dezynfekcji i sterylizacji. Dla-
tego tak ważne jest stworzenie 
i przestrzeganie procedur doty-
czących kontroli, monitorowa-
nia i dokumentacji procesów 
sterylizacji. 

Należy zdawać sobie sprawę, że sterylność produktu zależy 
nie tylko od jego ekspozycji  w cyklu sterylizacyjnym, ale tak-
że od przestrzegania procedur higieny personelu, mycia rąk, 
czyszczenia, dezynfekcji, pakowania materiałów przeznaczo-
nych  do sterylizacji, ich przechowywania i transportu. 

W każdym szpitalu Centralna Sterylizatornia jest miejscem 
o szczególnym znaczeniu. Jej podstawowym zadaniem jest 
bezpieczne przygotowanie wyrobów medycznych, jest ona 
niezbędna dla utrzymania funkcjonowania każdego szpitala.

Celem procesu sterylizacji jest usunięcie lub zniszcze-
nie wszelkich form mikroorganizmów w sterylizowanych 
materiałach, tak, aby były one bezpieczne dla pacjenta. 

Najbardziej znaną, preferowaną metodą sterylizacji na 
świecie jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Jest 
to najstarsza, a co za tym idzie - najlepiej zbadana i opisana 
metoda sterylizacji narzędzi, materiału opatrunkowego i bie-
lizny operacyjnej. 

W 1881 roku Robert Koch przeprowadził próby steryliza-
cji parą wodną. Pomyślne zakończenie jego prac pozwoliło 
już w latach 90-tych XIX wieku utworzyć w Berlinie pierw-
szy dział sterylizacji w pobliżu sali operacyjnej. Zastosowano 
w nim sterylizator  opracowany i wykonany przez Mateusza 
Lautenschlagera. Dziś ta metoda sterylizacji opracowana jest 
do perfekcji. 

Sterylizację parą wodną przeprowadza się w autoklawach. 
Urządzenia te posiadają specjalne programy do sterylizacji 
wyrobów w odpowiednich parametrach (czas, temperatura, 
ciśnienie) oraz programy służące do przeprowadzania nie-
zbędnych testów (próżniowy, test Bowie-Dicka). Para wodna 
jest zdecydowanie najtańszym, najskuteczniejszymi najbar-
dziej bezpiecznym czynnikiem sterylizacji termicznej.

Jedyną wadą tej metody sterylizacji jest brak możliwości 
wyjaławiania przedmiotów termolabilnych. Trzeba jednak 
pamiętać, że zawsze należy kierować się zasadą pierwszeń-
stwa wyboru sterylizacji parą wodną, jeżeli pozwala na to 
artykuł sterylizowany. 

Pomimo zalet sterylizacji parą wodną wciąż istnieje po-
trzeba, a wręcz rośnie zapotrzebowanie ma metody steryli-
zacji w niskiej temperaturze. Wiele nowoczesnych narzędzi  
i materiałów medycznych jest wrażliwych na wilgoć i wy-
soką temperaturę. Dlatego nie mogą być one sterylizowane  
w autoklawach.

Każda z metod sterylizacji niskotemperaturowej ma swo-
je zalety i wady a czynniki sterylizujące nie są obojętne dla 
środowiska.

Jedną z takich metod jest sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Gaz ten został zsyntetyzowany w 1859 roku przez Wursta,  
a w 1928 roku Cotton i Roark odkryli jego właściwości 

bakteriobójcze. Niestety  tlenek etylenu również jest gazem 
kancero i mutagennym, a że posiada zdolność bardzo dobrej 
penetracji i łatwej apsorbcji w różnego rodzaju materiały, 
szczególnie tworzywa sztuczne, materiały po wyjałowieniu 
wymagają przeprowadzenia procesu degazacji (wietrzenia). 

Czas degazacji to wymagany okres, w którym sterylizo-
wane przedmioty zostaną pozbawione toksycznego działania 
tlenku etylenu. Okres wietrzenia zależy od warunków tempe-
ratury i wentylacji oraz od rodzaju materiału z którego arty-
kuły zostały wykonane.

Obecnie do degazacji stosuje się specjalne urządzenia 
zwane aeratorami, bądź przeprowadza się ją w samym stery-
lizatorze po zakończeniu procesu sterylizacji.

Niewątpliwą zaletą tej metody sterylizacji jest możliwość 
wyjaławiania różnego rodzaju materiałów. Wadą  natomiast 
jest długi czas trwania sterylizacji i degazacji oraz koniecz-
ność wydzielenia specjalnych warunków lokalowych.

Sterylizacja plazmowa jest jedną z najnowszych techno-
logicznie metod sterylizacji. Jest to alternatywa wobec stery-
lizacji tlenkiem etylenu i parami formaldehydu

Technologia zastosowana w sterylizatorze plazmowym op-
arta jest na niskotemperaturowej technologii plazmowej wy-
korzystującej nadtlenek wodoru, który umożliwia sterylizację 
szerokiej gamy narzędzi w sposób skuteczny i bezpieczny. 
Temperatura procesu nie przekracza 50ºC, a przedmioty wy-
jałowione są gotowe do użycia do godziny po uruchomieniu 
sterylizatora. Proces nie wymaga degazacji przedmiotów po 
sterylizacji i nie zostawia toksycznych pozostałości.

Opakowania sterylizacyjne 
Bez opako-

wania materiał 
poddany stery-
lizacji nie może 
być uważany za 
sterylny. Pierw-
sze opakowania 
wprowadził po-
nad sto lat temu 
znany zapew-
ne wszystkim 
Schimmelbusch.  
Używane do-

tychczas w wielu szpitalach puszki Schimmelbuscha są za-
stępowane  przez nowoczesne kontenery.

Równocześnie z użytkowaniem wielorazowych opakowań 
jakimi są kontenery, zaczęto w ostatnim 30-leciu wprowa-
dzać opakowania miękkie w  postaci papieru krepowego, to-
rebek  oraz rękawów papierowo - foliowych. 

Dobre opakowanie powinno umożliwiać bezpieczne ma-
nipulowanie po sterylizacji, wyjęcie zawartości bez skażenia 
sprzętu, nie może ulec ziszczeniu podczas sterylizacji. Po-
winno umożliwiać przeniknięcie czynnika sterylizującego do 
jego wnętrza, jednocześnie eliminować możliwość przenika-
nia drobnoustrojów.

Wyboru odpowiedniego rodzaju opakowań dokonuje się 
uwzględniając specyfikę danego szpitala (przyjęte procedury, 
rodzaj i ilość zabiegów operacyjnych, wyposażenie w narzę-
dzia, możliwości i warunki magazynowania w poszczegól-
nych komórkach, możliwości transportu). Należy wziąć pod 
uwagę również możliwości techniczne samej sterylizatorni 
(wyposażenie w myjnie-dezynfektory, służące do mycia kon-
tenerów wielorazowego użytku) oraz aspekty ekonomiczne 
szpitala. 

Zbigniew Walków

Anna Makowiecka
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Kontrola procesów sterylizacji  
Pełna sprawność 

urządzeń steryliza-
cyjnych oraz stoso-
wanie właściwych 
parametrów pro-
cesu jest jednym  
z zasadniczych wa-
runków osiągnięcia 
skuteczności stery-
lizacji.

Podstawą moni-
torowania procesu 
sterylizacji jest sto-
sowanie wskaźni-

ków biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz prowa-
dzenie właściwej dokumentacji.

Wskaźniki fizyczne (mechaniczne) to wszelkie urządzenia 
stanowiące część sterylizatora, które w sposób ciągły wska-
zują lub rejestrują parametry krytyczne procesu (czas, tem-
peraturę, ciśnienie pary lub gazu). Wskaźniki te zapewniają 
komputerowy wydruk lub analogowy wykres parametrów.

Niestety wskaźniki fizyczne nie zapewniają kompletnej  
i dokładnej informacji na temat procesu. Pełnią tylko pomoc-
niczą rolę w jego kontroli. Prawidłowe parametry oznacza-
ją, że w komorze sterylizatora osiągnięte zostały warunki do 
prawidłowej sterylizacji.

Wskaźniki fizyczne stanowią system najwcześniejszego 
ostrzegania o złym stanie technicznym urządzenia, ale nie są 
wystarczającym elementem kontroli sterylizacji.

Wskaźniki chemiczne stanowią najpowszechniej stoso-
waną grupę wskaźników do kontroli procesów sterylizacji. 
Za ich pomocą otrzymujemy informacje, czy w komorze ste-
rylizatora i wewnątrz każdego pakietu panowały warunki do 
skutecznej sterylizacji.

Większość wskaźników chemicznych zawiera środek 
chemiczny, który zmienia barwę pod wpływem jednego lub 
kilku parametrów. Informację o przeprowadzonym procesie 
otrzymuje się natychmiast po jego zakończeniu.

Najczęściej stosowane wskaźniki to m.in.  taśmy kontrol-
ne  używane  do zamykania pakietów oraz  testy paskowe  
i metryczki zmieniające barwę gdy zostaną zsynchronizowa-
ne wszystkie parametry sterylizacji. Paski należy umieszczać 
w każdym pakiecie.

Wskaźnikami chemicznymi należy kontrolować każdy pro-
ces sterylizacji. Przynajmniej dwa wskaźniki należy umieścić 
w komorze sterylizatora w miejscach trudnodostępnych dla 
czynnika sterylizującego. Ponadto wszystkie pakiety powin-
ny być oznakowane na zewnątrz identyfikatorami, które mó-
wią o tym, że sprzęt był poddany procesowi sterylizacji 

Wskaźniki biologiczne
Zasada działania wskaźników biologicznych polega na 

eksponowaniu wyselekcjonowanych szczepów bakterii w cy-
klu sterylizacyjnym. Negatywny wynik posiewu wskaźnika 
po ekspozycji daje gwarancję sterylności materiałów. Kon-
trolę biologiczną w autoklawie  powinno się przeprowadzać 
przynajmniej raz w tygodniu oraz po każdej awarii steryli-
zatora. W przypadku sterylizacji niskotemperaturowej (pla-
zma, tlenek etylenu), należy biologicznie kontrolować każdy 
proces.

Organizacja pracy
Pod względem organizacyjnym i kadrowym za nowoczes-

ną można uznać sterylizację dokonywaną w systemie scen-
tralizowanym. Centralizacja zapewnia wysokie standardy 
procesów sterylizacji. Daje możliwość prawidłowego orga-
nizowania i przeprowadzania poszczególnych etapów stery-
lizacji. Pozwala na wykorzystanie nowoczesnych urządzeń  
i ich właściwy nadzór. Daje możliwość zatrudnienia facho-
wego personelu. 

Warunki architektoniczne powinny pozwalać na jednokie-
runkowy obieg sprzętu i zachowanie poszczególnych stref 
przez odpowiedni układ pomieszczeń. Ma to duże znaczenie 
w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

Centralna Sterylizatornia powinna być podzielona na trzy 
strefy: brudną, czystą i sterylną, przedzielone śluzami fartu-
chowo - umywalkowymi. 

W strefie brudnej powinno odbywać się przyjmowanie  
i sortowanie materiału oraz mycie i dezynfekcja właściwa  
w myjniach - dezynfektorach lub w uzasadnionych przypad-
kach technikami manualnymi. W myjniach sprzęt podlega 
dezynfekcji termicznej bądź chemiczno-termicznej. Wy-
posażenie sterylizatorni w myjnię ultradźwiękową pozwala 
na usuwanie zanieczyszczeń z narzędzi, które ze względu 
na swoją konstrukcję  nie mogą być skutecznie czyszczone 
przez myjnię - dezynfektor. 

Strefa czysta przeznaczona jest do kontroli jakościowej, 
pielęgnacji, składania, pakowania zestawów narzędziowych 
oraz innych materiałów poddawanych procesom sterylizacji. 
Tutaj również powinien odbywać się załadunek materiału do 
przelotowych sterylizatorów.

Wyroby po sterylizacji powinny być przechowywane  
w osobnych pomieszczeniach strefy tzw. sterylnej i stąd wy-
dawane poszczególnym odbiorcom. Nie bez znaczenia są 
warunki w jakich przechowywany jest sprzęt po sterylizacji. 
Pomieszczenie musi być suche, czyste, o stałych parametrach 
temperatury i wilgotności, nie narażone na działanie promieni 
słonecznych, oddalone od głównych dróg komunikacyjnych.

Sprzęt powinien być składowany w szafach lub na rega-
łach, przy zapewnieniu odległości od podłogi, co najmniej 
30 cm. Opakowania należy chronić przed  wilgocią oraz za-
chowywać ostrożność podczas zabiegów dezynfekcyjnych  
w tych pomieszczeniach.

Dokumentacja 
Każdy proces sterylizacji parowej bądź niskotemperaturo-

wej powinien być kontrolowany pod względem osiągnięcia 
i utrzymania założonych parametrów sterylizacji. Dokumen-
tuje to wydruk pracy sterylizatorów, wydruki programów 
testowych (Bowie- Dicka, próżniowy). Każdy sterylizator 
powinien posiadać tzw. dzienną dokumentację, w której znaj-
dują się oprócz wydruków pracy sterylizatora również dane 
dotyczące zawartości wsadu, parametry sterylizacji, kolejny 
numer cyklu, nazwę odbiorcy,  wyniki testów chemicznych 
oraz kontroli biologicznej. Tak przygotowana dokumentacja 
jest archiwizowana w celu udowodnienia poprawności prze-
prowadzonych procesów. 

Personel Centralnej Sterylizatorni powinien być wykwa-
lifikowany i  kompetentny. Ze względu na obsługę  autokla-
wów każdy pracownik musi  posiadać uprawniania do eks-
ploatacji w zakresie obsługi urządzeń wysokociśnieniowych 
(typu E). Dla pracowników pracujących w sterylizatorniach 
przeznaczone są kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii 
sterylizacji i dezynfekcji. Absolwent takiego kursu potrafi 
samodzielnie przygotować sterylne wyroby medyczne z za-
stosowaniem procedur związanych z technologią dezynfekcji 
i sterylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

Dla kierowników Centralnych Sterylizatorni i osób nad-
zorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów w zakładach 
opieki zdrowotnej organizowane są kursy kwalifikacyjne  
z zakresu organizacji pracy w Centralnej Sterylizatorni i spra-
wowania nadzoru nad przygotowaniem sterylnych wyrobów 
medycznych. 
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W dniu 14 grudnia 2011 w Sali konferencyjnej Opolskiego 
Centrum Onkologii, odbyło się szkolenie kadry kierowniczej pie-
lęgniarek i położnych województwa opolskiego. Tematyka do-
tyczyła wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz praw  
i obowiązków w świetle nowej ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej. Wykłady prowadziła Aleksandra Krzemińska - Radca 
Prawny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Po 
zajęciach uczestnicy składając sobie życzenia podzielili się opłat-
kiem wigilijnym. 

od lewej: 
Teresa Lisek, Halina Ambrozik, Elżbieta Juszczyk

Nowa ustawa o zawodach pielęgniarki  
i położnej (cz. I)

Zakres regulacji 
W dniu 1 stycznia 2012 r. 

weszła w życie nowa usta-
wa o zawodach pielęgniar-
ki i położnej uchwalona w 
dniu 15 lipca 2011 r. (Dz.
U. Nr 174, poz.1039). Usta-
wa o zawodach pielęgniarki  
i położnej, jak wskazują jej 
projektodawcy miała na celu 
uporządkowanie systematy-
ki ustawy, wyeliminowanie 
istniejących niejasności i 
doprecyzowanie pewnych 

rozwiązań. Czy rezultat będzie zgodny z zamierzeniami 
twórców ustawy, czas pokaże. Ustawa wprowadza nowe roz-
wiązania jednakże w zasadzie w znaczącej części powtarza 
zapisy dotychczasowej ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej regulując:
1) wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej;
2) uzyskiwanie prawa wykonywania zawodów pielęgniarki 
i położnej;
4) kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej.

Dodane zostały do ww. ustawy przepisy  dotyczące kształ-
cenia zawodowego pielęgniarek1 położnych2 zatrudnionych 
na umowę o pracę. Mianowicie, dotychczas do pielęgniar-
ki lub położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na 
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zasto-
sowanie miały przepisy dotyczące zasad i warunków podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 
dorosłych. Wraz z utratą mocy obowiązującej art. 103 Ko-
deksu pracy kwestie zwrotu kosztów kształcenia i upraw-
nień urlopowych przysługujących pielęgniarce lub położnej 

odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skie-
rowania wydanego przez pracodawcę zostały uregulowane 
bezpośrednio w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej  
(art. 61 - 65).

Przeniesiono także z ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych zagadnienia dotyczące prowadzenia rejestrów 
pielęgniarek i położnych. Intencją tego rozwiązania jest jas-
ny podział regulowanej materii między ustawę o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (ustrój samorządu i odpowiedzial-
ność zawodowa pielęgniarek i położnych) a ustawę o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (wykonywanie zawodu i kształ-
cenie pielęgniarek i położnych).
Zasady wykonywania zawodów

W nowej ustawie nastąpiło rozbudowanie katalogu tych 
czynności, uznawanych za wykonywanie zawodu pielęgniar-
ki i położnej, które nie są jednakże związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. Katalog tych dodanych form wyko-
nywania zawodu, jest zasadniczo identyczny tak dla pielęg-
niarek, jak i położnych.

Rozbudowanie katalogu czynności uznawanych za wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki i położnej nastąpiło z powodu 
chęci zrównania pozycji tych pielęgniarek i położnych, które 
z racji wykształcenia mogą pełnić funkcje administracyjne, 
związane jednak ściśle z posiadanymi kwalifikacjami pielęg-
niarki czy położnej. 

I tak, za wykonywanie zawodu pielęgniarki, uważa się 
również (art. 4 ust. 2 ustawy):
1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykony-
wanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek 
lub położnych;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pie-
lęgniarstwa;

  1 W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o pielęgniarce, rozumie się przez  to także pielęgniarza.
  2 W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o położnej, rozumie się przez to także położnego.

od lewej: St. Szewczuk, St. Domaradzka-Kochanek,    
        B. Prochota 

A. Krzemińska
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3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub po-
łożnych;
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach ad-
ministracyjnych, na których wykonuje się czynności związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finanso-
wania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach któ-
rego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej;
6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których 
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspek-
toracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach or-
ganizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na 
których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia 
i opieką zdrowotną;
8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Central-
nym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach 
Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności zwią-
zane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot 
leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych  
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem upraw-
nień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub 
klubie dziecięcym, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i 
Nr 171, poz. 1016);
11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu 
pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu;
12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika 
obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracowni-
ka, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organiza-
cji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane 
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Natomiast za wykonywanie zawodu położnej uznano rów-
nież (art. 5 ust. 2 ustawy):   
1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykony-
wanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych 
lub pielęgniarek;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wy-
konywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad ko-
bietą, noworodkiem lub rodziną;
3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub po-
łożnych;
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach ad-
ministracyjnych, na których wykonuje się czynności związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finanso-
wania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących,  
w ramach którego wykonuje się czynności związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udziela-
niem świadczeń opieki zdrowotnej;
6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których 
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych  
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem upraw-
nień zawodowych położnej określonych w ustawie;
8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie 
dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu 
pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu;
10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obo-
wiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, 
albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane 
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Odrębność obu zawodów

Obecnie obowiązująca ustawa również podtrzymuje zasa-
dę odrębności zawodów pielęgniarki i położnej. 

Wskazane wyżej przepisy ustawy w osobnych artykułach 
określają na czym polega wykonywanie zawodu pielęgniarki 
(art. 4 ust. 1 ustawy) i położnej (art. 5 ust. 1 ustawy). Także 
nadal ustawa przewiduje, iż zawody pielęgniarki i położnej 
są zawodami samodzielnymi (art. 2 ustawy).

Na rozdzielność obu zawodów wskazuje także system 
szkolenia osób chcących uzyskać kwalifikacje odpowiednio 
dla zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Zgodnie z art. 
52 ust. 1 i art. 53 ust.1, pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje 
zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, zaś położna 
uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły po-
łożnych. 

Mając na uwadze powyższe, także na gruncie nowej usta-
wy uznać należy, iż zawód pielęgniarki nie może wykony-
wać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania 
zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca 
wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
Tytuł zawodowy

Zgodnie z art. 8  osobie posiadającej prawo wykonywania 
zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawo-
dowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo 
„położny”. Tytuły te podlegają ochronie prawnej.

Natomiast tytułem zawodowym specjalisty może posługi-
wać się pielęgniarka i położna posiadająca ukończone szko-
lenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub położ-
nictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia.

Przy czym osoba, która ukończyła studia pierwszego stop-
nia (studnia licencjackie) jest uprawniona do posługiwania 
się dodatkowo odpowiednio tytułem „licencjata pielęgniar-
stwa” albo „licencjata położnictwa”. Natomiast osoba, która 
ukończyła studia drugiego stopnia (studia magisterskie) jest 
uprawniona do posługiwania się dodatkowo odpowiednio 
tytułem „magistra pielęgniarstwa” albo „magistra położni-
ctwa”. Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 
1365 ze zm.).
Ochrona funkcjonariuszy publicznych

Inaczej określono zasady korzystania przez pielęgniarkę, 
położną z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy pub-
licznych. Regulacja ta nie jest nowa, obowiązywała w do-
tychczasowej ustawie, jednakże tylko dla  pielęgniarek i po-
łożnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę 
– czyli  nie dla osób prowadzących praktyki zawodowe pie-
lęgniarek, położnych.

Obecnie ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy pub-
licznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
objęto także pielęgniarki, położne wykonujące zawód w róż-
nych formach (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prak-
tyka zawodowa, wolontariat itd.). Ograniczenie wynika tylko 
z charaktery wykonywanych czynności przez pielęgniarkę, 
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położną w czasie popełnienia zabronionego czynu.
Przewidziano bowiem, iż ochroną objęta jest:

-  pielęgniarka podczas i w związku z wykonywaniem czyn-
ności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych  
w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych  
pacjenta;
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad  
pacjentem;
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;
- położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności 
polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w za-
kresie:
1) rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą  
w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenia  
w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu 
ciąży fizjologicznej;
2) kierowania na badania konieczne do jak najwcześniejsze-
go rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
3) prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
4) przyjmowania porodów naturalnych, w przypadku ko-
nieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach na-
głych także porodu z położenia miednicowego;
5) podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych, 
do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łoży-
ska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
6) sprawowania opieki nad matką i noworodkiem oraz moni-
torowania przebiegu okresu poporodowego;
7) badania noworodków i opieki nad nimi oraz podejmowa-
nia w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym 
natychmiastowej reanimacji;
8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji;
9) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych;

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest chęć ochrony pie-
lęgniarek i położnych, które często są narażone na kontakt 
z pacjentami zachowującymi się w sposób agresywny i po-
tencjalnie niebezpieczny (tzw. osoba pierwszego kontaktu). 
Ilustracją tego problemu mogą być przypadki nocnych dyżu-
rów, czy też akcji ratowniczych podejmowanych w drama-
tycznych sytuacjach, w niebezpiecznym środowisku. Zatem 
uznano, jako zawody zaufania społecznego, pielęgniarki i po-
łożne powinny dysponować dodatkową ochroną prawną, jaką 
może zapewnić im ustawodawca, przewidzianą dla funkcjo-
nariuszy publicznych. 

Korzystanie z tej ochrony prawnej oznacza, w szczególno-
ści że Kodeks karny zapewnia wzmocnioną ochronę prawną 
w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej 
w razie:
1. naruszenia nietykalności osobistej,
2. czynnej napaści,
3. znieważenia,

4. wywierania wpływu na wykonywane zawodu - z użyciem 
przemocy lub groźby bezprawnej.

W przypadku przestępstw wyżej wymienionych – gdy wy-
stępują one podczas i w związku z pełnieniem obowiązków 
pielęgniarki, położnej - zastosowanie bowiem znajdą para-
grafy Kodeksu karnego w rozdziale przestępstw przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu te-
rytorialnego, gdzie rodzajowym przedmiotem ochrony jest 
prawidłowa i niezakłócona działalność organów państwo-
wych i samorządu terytorialnego oraz ich funkcjonariuszy. 
Nie zaś przeciwko osobom (jak w przypadku innych osób 
nie mających statusu funkcjonariusza publicznego).

Za wskazane wyżej przestępstwa, gdy pokrzywdzonym 
jest osoba mająca status funkcjonariusza publicznego, grożą 
znacznie wyższe kary, niż w przypadku, gdyby te same czyny 
zabronione były dokonywane względem osób nie mających 
takiego statusu. Także, gdy pokrzywdzonym jest funkcjo-
nariusz publiczny, są one ścigane z urzędu – tzn. że organy 
ścigania same podejmują czynności wyjaśniające w takiej 
sprawie, nie muszą być prowadzone z oskarżenia prywatne-
go, co wymaga, aby sam pokrzywdzony wniósł prywatny akt 
oskarżenia do sądu.

Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
Za wyjątkiem sytuacji, gdy zwłoka w  udzieleniu pomocy 

mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowot-
nego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiada-
nych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy 
na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej (art. 12 ust. 2 
ustawy). W przypadku, o którym mowa wyżej pielęgniarka 
i położna mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pa-
cjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna 
faktycznego o takiej odmowie oraz wskazania realnych moż-
liwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki, po-
łożnej lub w podmiocie leczniczym.

W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdro-
wotnych pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić  
i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

W nowej ustawie powtórzono bez zmian sposób realizacji 
zleceń lekarskich na piśmie. 

Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne
Obecnie pielęgniarka, położna prawo do samodzielne-

go (bez zlecenia lekarskiego) orzekania o rodzaju i zakre-
sie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych wykonywanych 
na rzecz pacjenta niezdolnego do samodzielnej egzystencji  
i samoopieki (art. 15 ust. 4 ustawy), co stanowi wyraz zwięk-
szenia samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
i położnej.

Część druga artykułu opublikowana zostanie w kolejnym nu-
merze Biuletynu.

  

Mec. Aleksandra Krzemińska 
Radca Prawny
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Informacja z I posiedzenia Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

W dniach 3-5 stycznia 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym ZETOM Sp. z o.o. w Jachrance odbyło 
się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych, w skład Naczelnej Rady  wchodzą Przewod-
niczące Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz 27 
Pielęgniarek/Pielęgniarzy i 3 Położne wybrane przez VI Kra-
jowy Zjazd. 

Posiedzenie prowadziła Prezes Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk. 
Pierwsze dwa dni przebiegały w atmosferze wyborów. Na-
czelna Rada dokonywała wyborów Prezydium, Wicepreze-
sów, Skarbnika, Sekretarza oraz komisji problemowych.

Na funkcję Wiceprezesów VI Kadencji zostały wybrane 
następujące osoby:
1. Aleksandra Śnieg – pielęgniarka (OIPiP Gdańsk).
2. Tadeusz Wadas – pielęgniarz (OIPiP Kraków).
3. Maria Kaleta – położna (OIPiP Kraków).

Skarbnikiem VI Kadencji została Hanna Gutowska  
(OIPiP Warszawa, Skarbnik V Kadencji).

Sekretarzem VI Kadencji została Joanna Walewander 
(OIPiP Zamość).

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustaliła iż oprócz 
Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, Prezydium Naczelnej 
Rady Pielęgniarek Położnych składa się z:
• 3 Wiceprezesów NRPiP, w tym 2 pielęgniarek i 1 położnej,
• 9 Członków Prezydium NRPiP, w tym 8 pielęgniarek  
i 1 położnej.

Na członków Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych VI Kadencji wybrane zostały następujące oso-
by: Mariola Głowacka, Maria Matusiak, Emilia Kin, Ewa 
Przesławska, Mariola Łodzińska, Barbara Błażejowska-Ko-
piczak, Jarosław Panek, Agnieszka Kałużna, Beata Żółkiew-
ska (Położna).   

Skład osobowy komisji problemowych i zespołów 
stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęg-
niarek i Położnych
Komisja Etyki 
Bartusek Mariola – Przewodnicząca Komisji,
Michniak Bożena, Olechowska Urszula, Kowalska Izabela, 
Kowalska Ewa,
Eksperci: Paszko Hanna, Luberda Józef.
Komisja Prawa i Legislacji
Głowacka Mariola -  Przewodnicząca Komisji,
Małas Zofia, Łodzińska Mariola, Pleczyńska Elżbieta, Prze-
sławska Ewa, Tetłak Bernadetta, Zawilińska Ewa, Krucz-
kowska Teresa.
Komisja Kształcenia
Jan Kachaniuk– Przewodniczący Komisji,
Mariola Głowacka, Wiesław Zielonka, Halina Synakiewicz, 
Tomasz Kaczmarek, Kaleta Maria, Przesławska Ewa, Klu-
czek Iwona, Dolińska Cecylia, Kuziara Teresa,
Eksperci: Sposób Hanna, Wiatkowska Sabina, Śnieg Alek-
sandra, Król Anna Maria.
Komisja Budżetowo–Finansowa 
Wojciechowski Jacek – Przewodniczący Komisji,
Walewander Joanna, Kałużna Agnieszka.
Komisja ds. Warunków Płacy i Pracy 
Panek Jarosław – Przewodniczący Komisji
Łuszczyńska Bożena, Kacprzak Iwona, Tytuła Andrzej,  
Kusiak Danuta, Zaczyk Elżbieta,
Ekspert – Zofia Małas.
Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych 
Kin Emilia – Przewodnicząca Komisji
Matusiak Maria, Błażejowska-Kopiczak Barbara, 
Wiatkowska Sabina, Pleczyńska Elżbieta,
Krzysztyniak Tomasz, Kowalska Izabela.
Komisja ds. Położnych
Żółkiewska Beata– Przewodnicząca Komisji
Adamczyk -Wiśniewska Danuta, Kaleta Maria, Kowalska 
Izabela, Laska Justyna, 
Eksperci: Ewa Janiuk, Barbara Gardyjas.
Zespół ds. Ratownictwa Medycznego 
Ślązak Ewa – Przewodnicząca Zespołu
Szostak Urszula, Zielonka Wiesław.
Zespół ds. Promocji Zawodów 
Tytuła Andrzej – Przewodniczący Zespołu
Stachowicz Grażyna, Irzykowski Sebastian,
Eksperci: Łukasik Stanisław, Adamczyk-Wiśniewska Danuta

Na marcowe posiedzenie Naczelnej Rady zaplanowano 
omówienie:
- sposobów realizacji podjętych na VI Krajowym Zjeździe 
Pielęgniarek i Położnych;
uchwał, stanowisk, apeli oraz wniosków przekazanych do 
kompetencji  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Delegatów VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych;
- projektu uchwały w sprawie wprowadzenia procedury 
kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpi-
sanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Rady Pielęgniarek  
i Położnych;
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego progra-
mu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia 
przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wy-
konują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat. 



�luty - marzec 20�2r.

Ważne informacje  
dla pielęgniarek i położnych

Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu informuję, iż w dniu 7 grudnia 2011 r. VI 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie podej-
mując uchwałę Nr 19 w sprawie wysokości składki członkow-
skiej oraz zasad jej podziału uchwalił nowe zasady dotyczące 
obowiązku uiszczania składek członkowskich przez człon-
ków samorządu pielęgniarek i położnych. Uchwała weszła  
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem ma zastosowanie 
już do składek płaconych za styczeń 2012 r., których wpłata 
ma nastąpić do dnia 15 lutego 2012 r.

Podstawowe zasady uiszczenia składek wynikające  
z obowiązującej  ww. uchwały Krajowego Zjazdu Pielęg-
niarek i Położnych:

1. Składki członkowskie opłacają wszyscy członkowie samo-
rządu pielęgniarek i położnych.

Powyższe wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  
(Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która weszła w życie  dnia  
1 stycznia 2012 r., zgodnie z którą członkowie samorządu są 
obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską.

Ustawa ta także wprost ustanawia nakaz członkowstwa 
w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż 
przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu 
jest obowiązkowa.

2. Miesięczna składka członkowska wynosi: 

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przy-
padku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej 
na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku 
służbowego.
2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przed-
emerytalnego,
3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przed-
siębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego 
w odniesieniu do:
- osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach 
działalności  gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej 
praktyki zawodowej, a także 
- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania 
składek nie wymienionych wyżej, w tym również pielęgnia-
rek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku  
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

W 2012 r. wysokość składki w pkt 3 wynosi 37,70 zł. 
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2011 r. wysokość 
podstawy składki wynosi 3769,83 zł. 

3. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł (np. 
umowy o pracę oraz z prowadzenia indywidualnej praktyki, 
czy z umowy o pracę oraz ze świadczenia emerytalnego) 
składka naliczana jest z jednego źródła, z którego wysokość 
składki jest wyższa.

4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy, wysokość 
składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właści-
wej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każ-
dego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

6. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie 
samorządu:

1) bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy,
2) przebywający na urlopie wychowawczym lub pobierający 
zasiłek rehabilitacyjny,
3) którzy zaprzestali wykonywania zawodu i złożyli wniosek 
odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Oznacza to, iż jedynie w sytuacji, gdy członek samorządu 
zaprzestanie wykonywać zawód i niezwłocznie powiadomi  
o tym okręgową izbę oraz złoży wniosek o zaprzestanie 
wykonywania zawodu zostanie zwolniony z obowiązku 
uiszczania opłat składki członkowskiej. Nie dokonanie ww. 
czynności skutkować będzie obowiązkiem uiszczania składki 
członkowskiej, nawet w przypadku faktycznego zaprzestania 
wykonywania zawodu.

Z poważaniem

/-/ mgr Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu informuję, iż w związku z wejściem w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038), zwanej dalej „ustawą”, na pielęgniarki i położne 
wykonujące zawód:
- w ramach umowy o pracę;
- w ramach stosunku służbowego;
- na podstawie umowy cywilnoprawnej;

na terenie właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu, nałożony został nowy, ustawowy obowią-
zek informacyjny przewidziany w art. 19 ust. 1 i 2 w zw.  
z +art. 101 ustawy.

Mianowicie, pielęgniarki i położne wykonujące zawód na 
podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, 
czy na podstawie umowy cywilnoprawnej na dzień 1 stycznia 
2012 r. mają obowiązek w terminie do dnia 31 marca 2012r. 
przekazać Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu dane w zakresie:
1) numeru dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 
wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykony-
wania zawodu;
2) daty zatrudnienia i stanowiska, a w przypadku umów na 
czas określony - daty zakończenia umowy;
3) miejsca wykonywania zawodu.

Jednocześnie informuję, iż te pielęgniarki i położne, które 
nawiązały lub nawiążą ww. umowy lub zawrą stosunek służ-
bowy po dniu 1 stycznia 2012 r., mają obowiązek poinformo-
wać o tym fakcie Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu, właściwą ze względu na miejsce wykonywania 
zawodu, podając również  dane, o których mowa w pkt 1-
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3 powyżej, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku 
służbowego lub zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjny dotyczy także sytuacji zmiany 
danych, o których mowa w pkt 1-3,  pielęgniarki i położne, 
są bowiem na podstawie art. 19 ust. 3 obowiązane poinfor-
mować Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu,  
o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Z poważaniem

/-/ mgr Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie infor-
muje, że w najbliższym czasie planuje rozpocząć działalność 
„Koła Pielęgniarek i Położnych emerytek i rencistek”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przeka-
zanie danych adresowych (imię nazwisko oraz adres Pielęg-
niarek / położnych, które odeszły na emeryturę lub na rentę.

Do tych pań zostaną skierowane zaproszenia do współpra-
cy w ramach Koła.

Przetwarzanie, w tym także udostępnianie samorządowi 
pielęgniarek i położnych ww. danych osobowych znajduje 
umocowanie w przepisach prawa, w szczególności w art. 
23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 
926 ze zm.), jest bowiem niezbędne dla wypełniania prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentujący osoby 
wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawu-
jący pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów  
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych; Dz. U. Nr 174, poz. 1038), a przetwarzanie 
nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Z poważaniem

/-/ mgr Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

1. Komisja ds. Etyki – przewodnicząca Maria Grzeczna.
2. Komisja ds. Emerytów i Rencistów – przewodniczą Stefania Szewczuk i Małgorzata Czempora.
3. Komisja ds. Jakości Opieki Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Elżbieta Duda.
4. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca  Henryka Homętowska.
5. Komisja ds. Pielęgniarek Chirurgicznych – przewodnicząca Urszula Kraszkiewicz.
6. Komisja ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki  – przewodnicząca  Wiesława Grabska.
7. Komisja ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej – przewodnicząca Beata Guzak.
8. Komisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego – przewodnicząca Anna Marynowicz.
9. Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – przewodniczący Piotr Lisowiec.
10. Komisja ds. Przeszkoleń po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu – przewodniczący Dariusz Klonowski
11. Komisja Nadzoru nad Indywidualnymi Praktykami Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Krystyna Żak
12. Komisja ds. Organizacji i Zarządzania w Pielęgniarstwie – przewodnicząca Barbara Prochota.
13. Komisja ds. Współpracy z NFZ – przewodnicząca Beta Wojciechowska.
14. Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego – przewodnicząca Mariola Kaczmarczyk.
15. Zespół ds. Pielęgniarek Rodzinnych – przewodnicząca Grzyb Jolanta. 

Zainteresowanych pracą w zespołach zapraszamy do współpracy.

Komisje działające przy OIPiP w Opolu, powołane uchwałą  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: 

Krótka historia zmian w funkcjonowaniu 
opieki zdrowotnej w Polsce

Wiesław Duda 
Analizując historię funkcjonowania opieki zdrowotnej  

w Polsce, powinniśmy odnieść się do kilku okresów mają-
cych istotny wpływ na życie, leczenie, diagnostykę czy reha-
bilitację mieszkańców.

Okres międzywojenny charakteryzował się opieką zdro-
wotną, opartą głównie na pracy lekarzy prowadzących tzw. 
wolną praktykę. Pierwszym polskim aktem prawnym mówią-
cym o zapewnieniu opieki medycznej i przewidującym utwo-
rzenie systemu kas chorych był dekret Naczelnika Państwa  
z 11 stycznia 1919 r. Dokładny tryb ich tworzenia i funkcjo-
nowania ustaliła zaś ustawa sejmowa z dnia 20 maja 1920 r. 
Wdrożenie w życie tych przepisów polegało na reorganizacji 
już istniejących kas i tworzeniu nowych tam, gdzie ich jeszcze 
nie było (zabór rosyjski). Kasy zgodnie z polskimi przepisami 
pozostały w pełni samorządne, ale straciły swój korporacyj-
no-związkowy charakter i stały się instytucjami publiczny-

mi. Ubezpieczenie polegało na przymusowym członkostwie  
i przynależności do kasy, która działała na terenie zamiesz-
kiwanym przez pracownika (a nie jak wcześniej z faktu pra-
cy w danym zakładzie). Wyjątek stanowiło województwo 
śląskie, które „w swoim statucie organicznym do momentu, 
w którym Państwo Polskie nie będzie w stanie zapewnić ta-
kiego samego lub lepszego zabezpieczenia socjalnego, bę-
dzie miało zapewnioną pełną autonomię i dowolność w tej 
kwestii”. Przez cały okres istnienia województwa śląskiego 
(także po II wojnie światowej) system ten nie uległ zmianie  
i działał jeszcze według przepisów niemieckich sprzed I woj-
ny światowej. Liczba kas w całej II Rzeczpospolitej wahała 
się od 300 na początku ich istnienia do około 100 w roku 1933. 
Kasy kontraktowały usługi medyczne w sposób podobny jak 
ma to miejsce współcześnie, ze wszystkimi zaletami, jak  
i wadami tego systemu. Również podobnie jak współcześnie 
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były często oskarżane (głównie przez środowiska medyczne) 
o zaniżanie realnych kosztów usług medycznych oraz o szan-
tażowanie innych niż swoje zakładów opieki zdrowotnej. Te 
i inne problemy w funkcjonowaniu kas chorych były w roku 
1933 podstawą  reformy ubezpieczeń społecznych, która po-
legała na zastąpieniu kas chorych ubezpieczalniami społecz-
nymi oraz powołaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako regulatora krajowego systemu ubezpieczeń. Ostatecznie 
kasy chorych zakończyły swoją działalność (poza Górnym 
Śląskiem) na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. „o ubez-
pieczeniu społecznym”. Zmiana systemu, poprzez przekształ-
cenie w roku 1934 Kas Chorych w Ubezpieczalnię Społecz-
ną, pozbawiła prawa do ubezpieczenia większość robotników 
rolnych. Tak słabe zabezpieczenie opieki zdrowotnej skutko-
wało złym stanem zdrowia ludności, brakowało specjalistów, 
lecznic i diagnostyki na odpowiednim poziomie, złe były 
również warunki sanitarno-higieniczne kraju. W następstwie 
tego istniał bardzo wysoki wskaźnik umieralności, np. nie-
mowląt wynosił aż 139,2 na 1000 żywych urodzeń. W okre-
sie II wojny światowej większość obiektów leczniczych jak  
i przemysłu farmaceutycznego uległa zniszczeniu, duże 
straty poniósł personel medyczny (np. z ok. 13 tyś. lekarzy  
w roku 1938 po wojnie pozostało ok. 5 tyś.), ludność nękały 
m.in. epidemie gruźlicy, duru brzusznego i plamistego, czer-
wonki, zimnicy, które w ciągu kilku lat powojennych zostały 
opanowane, głównie dzięki akcji powołanego w roku 1944 
Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epi-
demiami. Na Górnym Śląsku Kasy Chorych zostały zlikwi-
dowane dopiero w roku 1946. Po krótkim okresie dalszego 
współistnienia ubezpieczalni i Górnośląskich Kas Chorych 
(ich liczba wynosiła łącznie 61), ówczesne władze postano-
wiły je rozwiązać, przekazując ich kompetencje w całości do 
ZUS-u, a wyodrębnione finansowanie opieki medycznej bez-
pośrednio do budżetu państwa.

Po II Wojnie Światowej, organizowanie struktury opie-
ki zdrowotnej w Polsce rozpoczęto od tworzenia Zakładów 
Opieki Zdrowotnej (ZOZ). System ten obejmował opieką po-
pulację od 30 do 150 tys. osób, w której podstawowym ogni-
wem lecznictwa ambulatoryjnego były przychodnie rejonowe 
w miastach oraz wiejskie i gminne ośrodki zdrowia. Leczenie 
stacjonarne zapewniał natomiast system szpitali ZOZ, szpitali 
wojewódzkich oraz klinik akademii medycznych i instytutów 
naukowo-badawczych. Państwo przejęło całkowicie obo-
wiązek zapewnienia opieki zdrowotnej, pomocy medycznej  
i opieki społecznej całej ludności. Prawo obywateli do ochro-
ny zdrowia oraz pomocy w razie choroby lub niezdolności do 
pracy, zostało w Konstytucji z roku 1952 zaliczone do jednych 
z najważniejszych praw obywatelskich. Istotnym z punktu wi-
dzenia ochrony zdrowia, było wyrównanie w latach 1970-75 
uprawnień pracowników fizycznych i umysłowych do zasił-
ków chorobowych, opieki nad chorym dzieckiem, objęciem 
ubezpieczeniem społecznym ludności wiejskiej, rozszerze-
niem uprawnień kobiet do płatnego i bezpłatnego urlopu ma-
cierzyńskiego. Z finansowanej przez budżet państwa opieki 
zdrowotnej mogli korzystać objęci ubezpieczeniem społecz-
nym. Opieką tą objęte były również inne osoby, np. dzieci  
i młodzież ucząca się, żołnierze zasadniczej służby wojsko-
wej, osoby leczone z powodu gruźlicy i chorób wenerycznych. 
Bezpłatnie wydawano leki w lecznictwie zamkniętym, a tak-
że podstawowe przeciwgruźlicze, przeciwnowotworowe oraz 
niektóre stosowane w chorobach psychicznych i niektórych 
chorobach przewlekłych. Bezpłatne leki zaczęły przysługiwać 
inwalidom wojennym i wojskowym.

Dokonujące się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku zmiany ustrojowe w Polsce, nie ominęły funkcjonowania 
służby zdrowia. Nastąpiło załamanie się istniejącego systemu 
opieki zdrowotnej. Wprawdzie od początku lat 80. podejmo-
wano próby reformy polityki zdrowotnej państwa, lecz żadna 
z koncepcji nie zdołała uzyskać środowiskowej i społecznej 
aprobaty; powstawały liczne projekty ustaw (rządowe i po-

selskie), m.in. ustawa o zapobieganiu narkomanii, świadcze-
niach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo, o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W dniu 30 sierpnia 
1991 roku weszła w życie Ustawa o zakładach opieki zdro-
wotnej, której celem było uporządkowanie funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wdrażane elementy 
reformy obejmowały: dopuszczenie wszystkich podmiotów 
do zakładania i prowadzenia na równych prawach zakładów 
opieki zdrowotnej, zmianę zasad płatności za leki. Wprowa-
dzono model lekarza rodzinnego, zwiększono znaczenie sa-
morządów zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Naczelnym 
organem koordynującym działania w zakresie opieki zdro-
wotnej został Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Pod koniec lat 90-tych, zakłady opieki zdrowotnej pod-
dane zostały radykalnej restrukturyzacji, która polegała min. 
na dopasowywaniu struktur zatrudnienia uwzględniając  
w systemie każdą grupę zawodową. Podejmowano działania 
mające na celu redukcję poprzez likwidację lub łączenie sta-
nowisk pracy, zmieniano formy motywacji i wynagradzania 
pracowników, wprowadzano inne niż umowy o pracę formy 
zatrudnienia. 

W pierwszej kolejności zrealizowana została restruktury-
zacja zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach 
pracy i kolumnach transportu sanitarnego, następnie zaczęto 
tworzyć  zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opie-
kuńcze, opieki paliatywno-hospicyjnej, w dalszej kolejności 
realizowano finansowanie inwestycji związanych z remonta-
mi i zakupami aparatury oraz sprzętu medycznego.

W wyniku wprowadzanych zmian, część zatrudnionych 
pracowników publicznej ochrony zdrowia zmieniła miejsce 
pracy, przekwalifikowała się zmieniając zawód lub straciła 
pracę. Program działań wspierających dla pracowników za-
kładów opieki zdrowotnej związany z reformą ochrony zdro-
wia opracowany w roku 1999 był zestawem propozycji, które 
zapewniały różne formy pomocy dla pracowników publicz-
nej ochrony zdrowia. 

Zlikwidowano i połączono wiele placówek jednakże za-
chowując system organizacyjno zarządczy. Zmieniono spo-
sób finansowania. Stworzono system gromadzenia i prze-
kazywania środków finansowych – w roku 1997 powołano  
Kasy Chorych, których celem było zapewnienie finansowa-
nia opieki zdrowotnej. W roku 2003 zastąpiono je Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.  

Pomimo tych działań, nie stworzono odpowiednich wa-
runków prawnych pozwalających dopasowywać struktury 
funkcjonowania placówek ochrony zdrowia do zmieniają-
cej się rzeczywistości. Brak było wystarczających podstaw 
prawnych pozwalających na bezpośrednie przekształcanie 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Jednakże nie wstrzymało to procesu przekształceń włas-
nościowych. Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecznictwa 
ambulatoryjnego jak i inne jednostki działające w strukturach 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej wolno ale sukce-
sywnie zmieniały od roku 2000 swoją formę organizacyjno-
prawną. 

Powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 
funkcjonowało w oparciu o ustawy samorządowe:
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zwaną 
dalej „ustawą o zoz”

stanowiło to jedyny sposób zmiany formy organizacyjno-
prawnej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej przekształcono 478 jednostek  
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i komórek organizacyjnych samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej. Najczęściej niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej powoływane były przez kapitałowe spółki 
prawa handlowego oraz spółki cywilne, przy czym najlicz-
niejszą grupę niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 
powstałych na bazie majątku publicznych zakładów utworzy-
ły spółki z o.o. (74 % wśród spółek ogółem), natomiast spółki 
akcyjne znacząco mniej (2,3 %). Pozostałe powoływane były 
przez spółki cywilne (15 %) oraz osobowe spółki prawa han-
dlowego: spółki partnerskie (5 %) oraz spółki jawne (4 %).

Wpływ na liczbę sp zoz objętych przekształceniami miało 
wiele czynników. Do ważniejszych można zaliczyć: procesy 
decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego, sprawność  
w przeprowadzaniu procesu likwidacji zakładów, ich sytua-
cja finansowa, nastawienie społeczne.

Najważniejsze bariery w przekształceniach własnościowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to: 
1. bariery prawne:
a) brak regulacji prawnych pozwalających na bezpośrednie 
przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w spółki prawa handlowego, 
b) długotrwały proces uchwałodawczy ze strony jednostek 
samorządu terytorialnego,
c) konieczność przeprowadzenia likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy 
o zoz (likwidacja wydłużała czas przekształcenia zakładów),
d) brak uregulowań prawnych umożliwiających całkowi-
te oddłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej objętych przekształceniem,
e) brak wcześniejszych mechanizmów zachęcających jed-
nostki samorządu terytorialnego do przekształcenia sp zoz 
(dotacje, bezzwrotne pożyczki),
2. bariery ekonomiczne:
a) obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
zobowiązaniami likwidowanych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej,
b) brak motywacji do przekształcenia w sytuacji dobrej kon-
dycji finansowej zakładów,
c) wysokie koszty przekształcenia sp zoz,
d) obawy przed utratą środków budżetowych,
3. bariery społeczne:
a) negatywne nastawienie społeczne opóźniało proces podej-
mowania decyzji o przekształceniu sp zoz-ów ze strony jed-
nostek samorządu terytorialnego,
b) nieuzasadnione obawy przed ograniczeniem dostępności 
do bezpłatnych usług zdrowotnych,
c) obawy przed likwidacją samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej o określonym profilu działalności  
i przejęcie go przez prywatnego inwestora,
4. bariery polityczne

- wykorzystywanie „straszaka” prywatyzacji w kampaniach 
politycznych.

Proces zmian własnościowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej jest procesem dynamicznym, 
zróżnicowanym w czasie. Przekształceniom własnościowym 
podlegały przede wszystkim zakłady prowadzące działalność 
ze stratą i nierokujące szans na poprawę wyniku finansowe-
go. Najwyższą dynamikę przekształceń odnotowano w latach 
2004-2009, szczególnie w grupie zakładów lecznictwa ambu-
latoryjnego i grupie szpitali. W zakładach opieki zdrowotnej, 
wobec których podjęto decyzję o „przekształceniu” odnotowa-
no korzystniejszą sytuację finansową na koniec roku 2009. 

Pomimo, że „przekształcenia” publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej są wielokrotnie przedmiotem kontrowersyj-
nych dyskusji, to zmiany własnościowe w ochronie zdrowia 
są widoczne, szczególnie w obszarze działalności jednostek 
samorządu terytorialnego.

Kontrola przekształceń własnościowych szpitali w latach 
2006 - 2010 przeprowadzona przez NIK, podczas której 
zbadano i oceniono m.in. przebieg likwidacji szpitali pub-
licznych oraz zagospodarowanie majątku pozostałego po ich 
likwidacji, wykazała, że ministerialny program wspierania 
przekształceń szpitali spotkał się z niewielkim zaintereso-
waniem samorządów. Izba informuje, że w ciągu pierwszych 
dwóch lat wykorzystano zaledwie 15 proc. z zapisanych na 
trzy lata środków (212 mln z niemal 1,5 mld zł). Z kolei Mi-
nisterstwo Zdrowia nie miało możliwości wykorzystania pro-
gramu do sprawdzenia, jak działa komercjalizacja, ponieważ 
nie zagwarantowało sobie przesyłania twardych danych, po-
zwalających na rzetelną ocenę skutków przekształceń.

Z dniem 1 lipca 2011 zaczęła obowiązywać Ustawa o dzia-
łalności leczniczej, która znacznie upraszcza rozwiązania do-
tyczące przekształceń szpitali. Jeszcze jest zbyt wcześnie do jej 
oceny ponieważ brak szczegółowych informacji od samorzą-
dów,  mogących wykorzystać nowe rozwiązania systemowe.   

Zmieniający się przez lata system prawny niejednokrotnie 
pokazywał swoje słabości, czego przykładem było niezado-
wolenie pacjentów. Ostatnie miesiące dobitnie świadczą, iż 
zaczynają wygrywać procedury narzucane przez NFZ niejed-
nokrotnie zapominając o zdrowiu pacjentów. 

*artykuł opracowano na podstawie danych znajdujących się na stronach 
Ministerstwa Zdrowia
Andrzej Kaczmarczyk: Taniec z pacjentami. Dziennik Polski, 2010.
WWW.wikipedia.org
 Trocki M., Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Trocki M. 
(red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w za-
kładach opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, 
Warszawa 2002, str. 91-95.
Czarniecka K., Efekty realizacji Programu Restrukturyzacji Systemu 
Ochrony Zdrowia w Polsce w latach 1999-2001, „Zdrowie i Zarządzanie” 
2002, tom IV, nr 3-4.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, 
zwanej dalej „OIPiP” ponoszący koszty związane z kształce-
niem i doskonaleniem zawodowym związanym z wykony-
waniem zawodu pielęgniarki lub położnej ma prawo ubiegać 
się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu.

§ 2

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia za-

wodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady 
tworzenia Funduszu refundacji kosztów kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, formy kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego, których koszty objęte są 
refundacją, osoby uprawnione do korzystania z refundacji 
oraz zasady i warunki jej przyznawania.

§  3

Fundusz refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego pielęgniarek i położnych, zwany dalej „Funduszem” 
tworzy się w ramach budżetu OIPiP.

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  
CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
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§  4

Wysokość funduszu określa na każdy rok kalendarzowy 
uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu.

§  5

1. Funduszem  dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych, zwana dalej „ORPiP”.
2. Indywidualne wnioski o przyznanie refundacji opiniuje 
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych zwana dalej „Komisją”.

Rozdział II
Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego

§  6

1. Formami kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęg-
niarek i położnych podlegającymi refundacji są: 

a) szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje) – raz na 5 lat od 
zakończenia specjalizacji,
b) kursy kwalifikacyjne – raz na 2 lata od zakończenia kursu,
c) kursy  specjalistyczne – raz na 1 rok od zakończenia kursu,
d) kursy dokształcające – raz na 1 rok od zakończenia kursu,
e) studia podyplomowe, związane z zakresem zadań zawodo-
wych wnioskodawcy – po ukończeniu studiów,
f) studia kierunkowe magisterskie w systemie niestacjonar-
nym na kierunku  pielęgniarstwo lub położnictwo – po ukoń-
czeniu studiów,
g) konferencje, seminaria, sympozja naukowe, kongresy, 
zjazdy naukowe, szkolenia organizowane przez placówki 
naukowo – badawcze, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położ-
nych, okręgowe rady pielęgniarek i położnych, towarzystwa 
naukowe.
2. Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, o których 
mowa w ust. 1 lit. a-f będą refundowane, jeżeli prowadzone 
są przez podmioty wpisane do rejestru organizatorów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP lub przez inne podmioty upraw-
nione na podstawie odrębnych przepisów, a program wybra-
nego kształcenia ma związek z zakresem zadań zawodowych 
wnioskodawcy. 
3. Refundacji podlegają także koszty poniesione w związku 
z egzaminami państwowymi po zakończeniu specjalizacji 
pielęgniarskich i położniczych po złożeniu odrębnych wnio-
sków o refundację, jeśli suma wykorzystanych refundacji  
w danym roku nie przekroczyła 1000,00 zł. 

Rozdział III
Osoby uprawnione do korzystania z refundacji

§  7

1. Z Funduszu mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający 
następujące warunki:
a) są wpisanie do Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowa-
dzanego przez ORPiP w Opolu,
b) regularnie i nieprzerwalnie opłacają składki członkow-
skie minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie  
wniosku,
c) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy, osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny lub 
przebywające na urlopach wychowawczych  przed złożeniem 
wniosku o refundację i regularnie opłacający składki na rzecz 
OIPiP co najmniej 2 lata przed datą uzyskania statusu osoby 
bezrobotnej, pobierającej zasiłek rehabilitacyjny lub przeby-
wającej na urlopie wychowawczym.

2. Osoby ukarane przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pie-
lęgniarek i Położnych lub sąd powszechny za popełnienie 
przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu nie mają 
prawa do refundacji.

Rozdział IV
Zasady refundacji

§ 8

1. Refundacji dokonuje się wyłącznie na indywidualną prośbę 
osoby zainteresowanej, na podstawie wniosku stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek musi być 
wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych 
jego treścią danych. 
2. Członkowie OIPiP ubiegający się o refundację kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, o których mowa  
w § 6 ust. 1 lit. a) – g) składają wnioski o refundację w ter-
minie 60 dni od dnia ukończenia danej formy kształcenia  
i doskonalenia zawodowego.
2a. Podanie we wniosku danych niezgodnych z prawdą, skut-
kować będzie brakiem możliwości korzystania z refundacji 
przez okres 5 lat. 
2b. Członkowie OIPiP ubiegający się o refundację kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 
6 ust. 1 lit. f) mogą składać wnioski po zaliczeniu ostatniego 
roku studiów – najpóźniej do 60 dnia od uzyskania dyplomu 
ukończenia studiów (uzyskaniu tytułu magistra pielęgniar-
stwa lub położnictwa).
2c. Członkowie OIPiP ubiegający się o refundację kosztów 
kształcenia i doskonalenia    zawodowego, o których mowa 
w § 6 ust. 1 lit. e) mogą składać wnioski po zakończeniu stu-
diów podyplomowych – najpóźniej do 60 dnia od uzyskania 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
3. Refundacji kosztów poniesionych w związku z egzaminem 
państwowym ze specjalizacji pielęgniarskich lub położni-
czych dokonuje się dopiero po pozytywnym zdaniu egzami-
nu, na wniosek złożony w terminie 60 dni od dnia egzaminu. 
4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 2 - 3 
pozostawia się bez rozpoznania.
5. W przypadku wykazania przez wnioskodawcę wyjątko-
wych okoliczności uzasadniających złożenie wniosku po 
upływie ww. terminu Komisja może rozpatrzyć wniosek  
ponownie.

§ 9

1. Członkowi OIPiP może być przyznana refundacja w grani-
cach ustalonego budżetu na dany roku  do wyczerpania środ-
ków pieniężnych.
2. Refundacja finansowa na zasadach określonych w regula-
minie nie może przekroczyć kwoty 1000,00zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) w roku kalendarzowym na osobę.
3. Refundacja  kosztów związanych z dokształcaniem i do-
skonaleniem zawodowym w formach określonych w:
a) § 6 ust. 1 lit. a), tj. dla szkoleń specjalizacyjnych wynosi  
do 800,00 (słownie: osiemset zł) złotych, 
b) § 6 ust. 1 lit. b), tj. dla kursów kwalifikacyjnych wynosi  
do 600,00 (słownie: sześćset zł) złotych,
c) § 6 ust. 1 lit. c), tj. dla kursów specjalistycznych wynosi  
do 200,00 (słownie: dwieście zł) złotych, 
d) § 6 ust. 1 lit. d), tj. dla kursów dokształcających wynosi  
do 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt zł) złotych, 
e) § 6 ust. 1 lit. e), tj.  dla studiów podyplomowych wynosi  
do 500,00 (słownie: pięćset zł) złotych, 
f) § 6 ust. 1 lit. f), tj. dla studiów kierunkowych magisterskich 
w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo wynosi:
- do 800,00 (słownie: osiemset zł) złotych poniesionych 
kosztów opłat dydaktycznych (czesne) za ostatni rok kształ-
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cenia po uzyskaniu dyplomu magistra pielęgniarstwa lub  
położnictwa, 
g) § 6 ust. 1 lit. g) tj. dla konferencji, seminariów, sympozjów 
naukowych, kongresów, zjazdów naukowych, szkoleń orga-
nizowanych przez placówki naukowo – badawcze, Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek 
i Położnych, towarzystwa naukowe  refundacja wynosi 50 % 
poniesionych kosztów:
- opłat (kosztów dydaktycznych) za uczestnictwo wnoszone 
przez członków OIPiP, kosztów noclegów do sumy 150,00 zł. 
(słownie: sto pięćdziesiąt) złotych na osobę
- dojazdu środkami komunikacji publicznej (PKS, PKP -2 kla-
sa, itp.) po dołączeniu do wniosku o refundację oryginalnych 
biletów opisanych imieniem nazwiskiem członka OIPiP bądź
- dojazdu prywatnym środkiem transportu, przy czym przy 
rozliczaniu koszty podróży refundowane będą w wysoko-
ści 50 % ceny biletu na trasie od miejsca zamieszkania do 
miejsca, w którym odbywały się: konferencja, seminarium, 
sympozjum naukowe, kongres, zjazd naukowy, czy szkolenie 
(załącznik nr 2).               
4. W przypadku specjalizacji, studiów magisterskich, po-
dyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych  
i dokształcających nie ma możliwości refundacji kosztów do-
jazdu, noclegów lub w przypadku innych form doskonalenia 
zawodowego nie wskazanych w punktach a-f nie refunduje 
się kosztów noclegów ani kosztów opłaty dydaktycznej.
5.  Refundacja kosztów specjalizacji będzie realizowana po  
1 roku oraz po zakończeniu specjalizacji. 

§ 10

1. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwier-
dzające regularne opłacanie składek na rzecz samorządu za-
wodowego przez wymagany okres 2 lat wystawione przez  
pracodawców lub OIPiP w Opolu - w sytuacjach samoza-
trudnienia (dowody wpłat z datą wpływu) oraz dokumenty 
potwierdzające poniesione koszty:
a) druk polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) potwier-
dzający liczbę dni uczestnictwa w szkoleniu lub oryginał 
zaświadczenia od organizatora szkolenia potwierdzającego 
liczbę dni uczestnictwa w szkoleniu,
b) oryginały imiennych rachunków, dowodów wpłaty wysta-
wionych przez uprawniony podmiot, potwierdzających po-
niesione przez członka OIPiP koszty,
c) dowody poniesienia kosztów dojazdu w przypadkach 
wskazanych w § 9 ust. 3 lit. g),
d) w przypadku kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. f), 
należy dołączyć:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie za-
świadczenie o uzyskaniu tytułu magistra pielęgniarstwa lub 
położnictwa),
- imienny dowód opłaty (faktura, rachunek) po uzyskaniu ty-
tułu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa.
e) w przypadku kosztów, o których mowa w w § 6 ust. 1 lit. 
e), należy dołączyć:
- kserokopię świadectwa ukończenia studiów podyplomo-
wych,
- imienny dowód opłaty (faktura, rachunek) za studia. 

§ 11

1. Rozliczenie kosztów kształcenia lub doskonalenia zawo-
dowego nastąpi w ciągu 60 dni od daty złożenia kompletu 
dokumentów uprawniających do jej uzyskania.
2. W przypadku złożenia wniosku nie spełniającego wyma-
gań określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja może 
jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia bra-
ków w terminie 60 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez rozpoznania.
3. W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnio-

ski złożone od 1 stycznia do 30 listopada danego roku ka-
lendarzowego. Złożone po 30 listopada rozpatrywane będą  
w roku następnym. 

§ 12

W przypadku kursów organizowanych przez OIPiP lub po 
wyrażeniu zgody przez ORPiP lub Prezydium ORPiP człon-
kowie OIPiP wpłacają na konto OIPiP jedynie różnicę mie-
dzy kwotą należnej  im refundacji a ceną kursu.

§ 13

1. Wnioskodawca, który złożył nieprawdziwe informacje 
przedłożył sfałszowany dokument lub wykorzystał przyzna-
ne świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem, 
traci prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego 
roku oraz zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranej 
refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 
przekazania refundacji.
2. W przypadku rezygnacji bądź nie ukończenia poszczegól-
nych form kształcenia w przewidzianym terminie, przyznana 
refundacja może podlegać zwrotowi w całości na podstawie 
decyzji Komisji. 
3. Pisemne uzasadnienie decyzji, na zlecenie Komisji przesy-
ła zainteresowanej osobie Biuro Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
decyzji.
4. Członek OIPiP, co do którego podjęto decyzję o zwrocie 
refundacji może odwołać się do ORPiP w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji.
5. ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posie-
dzenia.
6. Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania 
przez członka OIPiP jest ostateczna.  

§ 14

1. Decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyzna-
nie refundacji podejmuje Komisja bezwzględną większością 
głosów (50 % +1) w obecności co najmniej ½ jej członków, 
w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komi-
sji w głosowaniu jawnym.
2. Informację o refundacji kosztów wnioskodawcy mogą 
uzyskać osobiście lub telefonicznie w Biurze Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Biuro Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu nie powiadamia pi-
semnie o przyznaniu refundacji.
3. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu prowadzi rejestr członków samorządu korzystających ze 
środków Funduszu. 

§ 15

1. Komisja może odrzucić wniosek o refundację kosztów. 
2. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie refundacji 
został odrzucony otrzyma powiadomienie pisemne i może 
odwołać się do ORPiP w terminie 14 dni od otrzymania  
decyzji.
3. ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posie-
dzenia.
4. Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania 
przez wnioskodawcę jest ostateczna.  

§ 16

1. Posiedzenia Komisji odbywają się przeciętnie raz  
w miesiącu.
2. Posiedzenie Komisji kończy się protokołem z wyliczony-
mi indywidualnie kwotami refundacji.
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3. W wypadku uzasadnionej przyczyny na wniosek przewod-
niczącego, wiceprzewodniczącego lub  połowy jej członków 
zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Komisji.

§ 17

1. Wypłaty refundacji dokonywane będą nie wcześniej niż 
po upływie 14 dni od dnia powzięcia przez Komisję decyzji  
o refundacji kosztów.
2. Refundacja zostanie wypłacona na wskazane we wniosku 
konto lub w wyjątkowych sytuacjach wypłacona w kasie OI-
PiP do rąk osoby uprawnionej legitymującej się dowodem 
tożsamości, z pisemnym upoważnieniem, w przypadku od-
bioru przez inne osoby.
3. W przypadku nie podjęcia przez osobę uprawnioną kwoty 
refundacji w terminie 60 dni od daty jej przyznania ORPiP 
podejmuje uchwałę o cofnięciu refundacji.
4. Dla refundacji przyznanych w miesiącu grudniu ustala się 

ostateczny termin odbioru do 31 stycznia  nowego roku.

§ 18

Prezydium OIPiP może zwrócić się do osoby, której przy-
znano refundację, o przygotowanie informacji ze szkolenia, 
konferencji itp. 

§ 19

1. Otrzymanie refundacji kosztów związanych z podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samo-
rządu i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania 
podatkowego przez członka samorządu. 
2. Księgowość Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu wyda stosowany dokument umożliwiający członko-
wi samorządu rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne! Panowie Pielęgniarze!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, 

że prowadzi nabór na następujące kursy:

1. Kursy kwalifikacyjne1 w dziedzinie:
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 cena: 1 590,00 zł
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
 Cena: 1 590,00 zł

2. Kursy specjalistyczne2 w zakresie:
 • Leczenia ran dla położnych
 cena: 390,00 zł
 • Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
 cena: 390,00 zł
 • Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
 cena: 390,00 zł

Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie minimum 25 osobowej grupy.
Kursy realizowane będą na podstawie ilości zgłoszeń.

W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość organizacji i przeprowadzenia kursu  
w poszczególnych powiatach – najbliżej miejsca pracy i zamieszkania.

Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość szkoleń!

Zapraszamy do współpracy!

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu: (77) 455-09-57 w. 17 lub 784 954 491.

ZAPRASZAMY ! ! !

1 Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki (zgodnie z art. 9 pkt 4 Ustawy  
o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 19.04.1991r. Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres 
co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie zgłoszenia, raz na 2 lata przyznawana jest refundacja w kwocie 600,00 zł.

2 Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki (zgodnie z art. 9 pkt 4 Ustawy  
o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 19.04.1991r. Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres 
co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie zgłoszenia, raz na 1 rok przyznawana jest refundacja w kwocie 200,00 zł.
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Praca dla pielęgniarek/pielęgniarzy
E&A spółka z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej t-groep skupiającej holenderskie i belgijskie agencje 
zatrudnienia. W Polsce działamy od 2000 roku, specjalizujemy się w rekrutacji i pośrednictwie pracy za gra-
nicą. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Zatrudnienia pod nr 385.
Opis stanowiska:
Praca w domach spokojnej starości, w północnej części Belgii, we Flandrii.
Wymagania: 
•  wykształcenie wyższe – magister lub licencjat pielęgniarstwa (ewentualnie absolwenci szkół 
   pomaturalnych ukończonych przed 2004 rokiem) 
•  gotowość do nauki języka niderlandzkiego, 
•  predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza.
Oferujemy: 
•  umowę o pracę z belgijskim pracodawcą, w pełnym wymiarze godzin (38 h/tydzień) 
•  stałe, atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe (od 1.976,65 Euro brutto do 2.142,16 Euro brutto) 
   oraz dodatki uzależnione od godzin pracy (praca w soboty +26%; praca w niedzielę +56%; 
   praca w święta +56%; praca na nocną zmianę +35%), 
•  ubezpieczenie zdrowotne (6,50 Euro na miesiąc), 
•  pomoc przy nostryfikacji dyplomu, 
•  bezpłatny kurs językowy w Polsce, przed podjęciem pracy, 
•  zakwaterowanie, 
•  pomoc w relokacji rodziny, 
•  pomoc polskojęzycznego konsultanta.
Dodatkowe informacje: 
•  pomoc w uzyskaniu świadczenia socjalnego przyznawanego co miesiąc na posiadane na utrzymaniu 
   dzieci, na 1-e dziecko 86,77 Euro, na 2 –e dziecko, na 3-e dziecko 239,72 Euro

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

Tel. 32-231-27-36, 604-467-028
lub wysłanie CV ze zdjęciem na adres

blawnik@eena.pl


