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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600
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Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
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Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze!
Rozpoczął się kolejny rok, rok wspólnej pracy, wyzwań i doświadczeń. Czas ten sprzyja 
planowaniu przyszłości, a także daje nadzieję na nowe szanse i możliwości, owocniej-
szych decyzji i lepszego jutra. 

Nowy numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” poświęcony jest głównie najważniej-
szym informacjom dotyczącym bieżącej działalności Izby. Zamieszczamy w nim m.in. 
materiały ze szkolenia kadry kierowniczej, które odbyło się 17 grudnia 2014 w sali kon-
ferencyjnej Hotelu Villa Park w Opolu. Zagadnienia omówione podczas szkolenia doty-
czyły odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych – Maria Grzeczna, praw 
pacjenta – Barbara Szajnocha, podawania i ordynowania leków na zlecenie lekarskie –
Aleksandra Krzemińska - (na następnych stronach prezentujemy materiały). Po szkole-
niu uczestnicy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia oraz wysłuchali koncertu 
Kwartetu Angelus (muzyków Filharmonii Opolskiej). 

W styczniu br. uchwałą Okręgowej Rady wprowadzony został nowy Regulamin Re-
fundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków ORPiP w Opolu. 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu. Przypominamy także o możliwości 

składania wniosków w ramach Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego na rok 2015. Termin składnia wnio-
sków upływa z dniem 31 marca br. 

Prezentujemy ofertę szkoleniową dotyczącą bezpłatnych kursów dokształcających organizowanych przez Izbę  
w 2015 r. Zachęcamy również osoby zainteresowane prowadzeniem wykładów na kursach organizowanych przez Izbę 
do składania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa  
i położnictwa. 

Informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do elektronicznej czytelni IBUK Libra. 
Przypominamy o wysokości składki członkowskiej dla osób wykonujących zawód w ramach działalno-

ści gospodarczej - praktyk zawodowych, a także dla innych członków samorządu. W 2015 r. obowiązuje składka  
w wysokości 41,39 zł miesięcznie, co stanowi 1% przeciętnego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, 
ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał 2014 r. które wynosiło 4.138,58 zł. 

Przedstawiamy także plan dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w biurze Izby w Opolu na 2015 r. 

Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przy-
szłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. 
Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro?

Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie ze sobą: światło,  
powietrze i życie, jego uśmiech, płacz, i cały cud tego dnia. Wyjdź mu naprzeciw.

(Phil Bosmans)

Miłej lektury. 
Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca ORPiP w Opolu
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Rzecznik Praw Pacjenta jest cen-
tralnym organem administracji rzą-
dowej. Został powołany ustawą  
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta (Dz. U. z 2012 r. poz.159 z późn. 
zm.). W Ustawie zostały określone 
prawa pacjenta.
Rzecznik Praw Pacjenta realizuje 
swoje zadania przy pomocy Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta. 

KATALOG PRAW PACJENTA
1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
2. Prawo pacjenta do informacji.
3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produk-

tów leczniczych.
4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na  udzielenie 

świadczeń zdrowotnych.
6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.
8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii 

albo orzeczenia lekarza.
9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego  

i rodzinnego.
10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościo-

wych w depozycie.
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (Art.6-8)
	Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpo-

wiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycz-
nej. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia 
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzy-
stej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, 
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świad-
czeń.

	Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świad-
czeń zdrowotnych: 

1. Lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał kon-
sylium lekarskie.

2. Pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielę-
gniarki (położnej).

	Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia 
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma 
prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związa-
nych z porodem.

	Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udziela-
nych z należytą starannością przez podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających 
określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fa-
chowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują 
się zasadami etyki zawodowej określonymi przez wła-
ściwe samorządy zawodów medycznych.  

Prawo pacjenta do informacji (Art. 9-12)
	Pacjent (w tym  małoletni, który ukończył 16 lat 

lub jego ustawowy przedstawiciel) mają prawo  
do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moż-
liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, da-
jących się przewidzieć następstwach ich zastosowania 
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

	Pacjent po uzyskaniu ww. informacji ma prawo przed-

stawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
	Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat ma pra-

wo do uzyskania od lekarza ww. informacji w zakresie  
i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu proce-
su diagnostycznego lub terapeutycznego.

	Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, 
lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo 
do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej 
informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.  

	Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo 
do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymie-
nionych w ust. 2 (tj. o swoim stanie zdrowia, rozpo-
znaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych i leczniczych, dających się przewi-
dzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 
wynikach leczenia oraz rokowaniu) innym osobom.

	Pacjent na prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu in-
formacji, o których mowa w ust. 2.  

	Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej infor-
macji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia 
i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania 
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub pod-
miotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

	Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta 
określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach 
odrębnych.

	Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilak-
tycznych programach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produk-
tów leczniczych (Art.12a)
	Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun 

faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym 
zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialne-
mu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu 
działania niepożądanego produktu leczniczego zgod-
nie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farma-
ceutyczne.  

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związa-
nych (Art. 13-14)
	Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez 

osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielają-
ce mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim zwią-
zanych, w szczególności dotyczących stanu zdrowia 
pacjenta, a uzyskanych w związku z wykonywaniem 
zawodu medycznego.  

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych (Art.16-17)
	Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 

określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy ta-
kiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie okre-
ślonym w art. 9 (tj. ma prawo do uzyskania od lekarza 
przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagno-
stycznych i leczniczych, dających się przewidzieć na-
stępstwach ich zastosowania albo zaniechania, wyni-
kach leczenia oraz rokowaniu).

	Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat ma 
prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie ba-

Odpowiedzialność Zawodowa a Prawa Pacjenta
Materiał ze szkolenia kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych - Barbara Szajnocha - Rzecznik Praw Pacjenta Szpita-
la Psychiatrycznego, Zespół ds. Zdrowia Psychicznego (zdjęcie poniżej)
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dania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych 
przez lekarza.

	Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubez-
własnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub 
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecz-
nym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu 
co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo 
zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna fak-
tycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwole-
nie sądu opiekuńczego. 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 
(Art. 20-21)
	Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godno-

ści, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń 
zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obej-
muje także prawo do umierania w spokoju i godności.

	Pacjent w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń 
zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych 
cierpień.

	Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu mu świadczeń 
zdrowotnych była obecna osoba mu bliska. 

	Osoba wykonująca zwód medyczny udzielająca świad-
czeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obec-
ności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze 
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.  
Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej (Art. 23, 
24, 26,27)
	Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji me-

dycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielo-
nych mu świadczeń zdrowotnych w formie wglądu 
do dokumentacji, poprzez sporządzenie jej wyciągów/
odpisów/kopii lub poprzez wydanie oryginału za po-
kwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wy-
korzystaniu.

	Obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych jest prowadzenie, przechowywanie  
i udostępnianie dokumentacji medycznej na zasadach 
określonych w ustawie oraz w sposób zapewniający 
ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

	Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udo-
stępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważ-
nionej przez pacjenta.  

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii 
albo orzeczenia lekarza (Art. 31)
	Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść 

sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli 
opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obo-
wiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego  
i rodzinnego (Art. 33-34)
	Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wyko-

nującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do 
kontaktu osobistego, telefonicznego lub koresponden-
cyjnego z innymi osobami.

	Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami 
wskazanymi powyżej.

	Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyj-
nej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie 
się opiekę która nie polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pa-
cjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.   

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (Art. 36-37)
	Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej, a w sytu-

acji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia 
podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1 (tj. podmiot 

leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodza-
ju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej), jest 
obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchow-
nym jego wyznania. 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościo-
wych w depozycie (Art. 39)
	Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wyko-

nującym działalność  leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej ma prawo  do prze-
chowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Odpowiedzialność prawna  
	Konieczność  ponoszenia konsekwencji określonych  

w odpowiednich przepisach prawa.
	Osoby wykonujące zawód medyczny w związku  

z czynnościami podejmowanymi w ramach wykonywania 
obowiązków mogą podlegać odpowiedzialności prawnej.   

	Naruszenie praw pacjenta może być podstawą ponie-
sienia przez podmioty udzielające świadczeń zdrowot-
nych odpowiedzialności prawnej.   

Rodzaje odpowiedzialności prawnej
	Odpowiedzialność pracownicza; 
	Odpowiedzialność zawodowa (korporacyjna/dyscypli-

narna);
	Odpowiedzialność cywilna; 
	Odpowiedzialność karna.
Odpowiedzialność pracownicza
	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. 

U. z 1998 r. Nr 2, poz. 94, ze zm.).
	Ma miejsce tylko wówczas, gdy zawód medyczny jest 

wykonywany w ramach stosunku pracy i gdy osoba 
wykonująca zawód medyczny postępuje niezgodnie  
z treścią umowy o pracę.

	Pracodawca ma prawo tzw. regresu do pielęgniarki  
i położnej, w związku z wyrządzeniem szkody pacjen-
towi z ich winy.

	Odszkodowanie w wysokości co najwyżej do trzymie-
sięcznego wynagrodzenia za pracę.    

Odpowiedzialność zawodowa - akty prawne
	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1435);
	Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 

i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038, ze zm.);
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 

r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru uka-
ranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu 
wykonywania prawomocnych orzeczeń sadów pielę-
gniarek i położnych (Dz. U. z 2012r. poz. 545);

	Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności 
zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia 
(Dz. U. z 1950 r. Nr 36, poz. 332, ze zm.). 

Etyka w zawodzie pielęgniarki i położnej
	Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położ-

nej Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęty Uchwałą 
nr 9 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w dniu 9 grudnia 2003 r.) jest zbiorem zasad etycznych 
i wypełnia przestrzeń pomiędzy ustawą o zawodach  
i ustawą o samorządzie  zawodowym.

	Etyka w ww. zawodach to m.in.:
•	 bezinteresowna troska o drugiego człowieka,  
•	 zasady kształtujące trwałą relację pacjent – personel   

medyczny opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
prawości, uczciwości,

•	 szczególna potrzeba (nieporównywalna przy innych 
zawodach) stosowania się do zasad etycznych.

Odpowiedzialność zawodowa
	Oznacza obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za 

wykonane osobiście czynności zawodowe, bądź za ich za-
niechanie lub zaniedbanie w wykonywaniu tych czynności.
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	Jest to odpowiedzialność ponoszona w związku z wy-

konywanym zawodem.  
	Nie dotyczy wszystkich zawodów medycznych, obec-

nie są to: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położ-
ne, farmaceuci, psycholodzy, diagności laboratoryjni. 

	Jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności związa-
nym z przynależnością do określonej grupy zawodo-
wej, czyli dotyczy członków samorządu.    

	Wynika z interpretacji przyjętych przez tę grupę norm 
moralnych ujętych w kodeksie deontologicznym.

Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
	Za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodo-

wej, oraz naruszenie przepisów dotyczących  wykony-
wania ww. zawodów, grożą sankcje wymierzane przez 
władze samorządu zawodowego.

	Jest sprawowane przez specjalnie do tego powołane 
organy samorządowe: Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Sądu Pielę-
gniarek i Położnych powołanych w ramach samorządu. 

	Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych określa Rozdział 
VI Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych pt. 
Odpowiedzialność zawodowa (od art. 36 do art. 88).  

	Zagadnienia dotyczące postępowania w sprawie od-
powiedzialności zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
regulują przepisy rangi ustawowej tj. Ustawa o Samo-
rządzie Pielęgniarek i Położnych. 

	Przywołana ustawa w art. 36 ust. 1 wprowadziła defini-
cję przewinienia zawodowego (członkowie samorządu 
podlegają odpowiedzialności zawodowej za narusze-
nie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu, zwane dalej „przewinieniem 
zawodowym”).

	W art. 39 ust. 1 i 2 ww. ustawy określono pojęcie stro-
ny w postępowaniu (stronami postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek  
i położnych są pokrzywdzony oraz osoba obwiniona. 
W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i położnych 
stroną jest również rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej albo jego zastępca). 

Odpowiedzialność zawodowa – katalog kar (art. 60 
ust. 1 pkt. 1-8 ustawy o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych) 
	Kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych to:
- nagana;
- upomnienie;
- kara pieniężna (nowa kara);
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach 

leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;
- zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorzą-

du na okres od 1 roku do 5 lat (nowa kara);
- ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu za-

wodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat (nowa kara);
- zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 

1 roku do 5 lat;
- pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 
Odpowiedzialność cywilna
	Jej podstawą są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 
93 ze zm.).

	Kodeks cywilny rozróżnia dwie sytuacje: gdy dobro 
osobiste zostaje naruszone i gdy dobro jest  zagrożone, 
lecz nie nastąpiło jeszcze naruszenie.

	Rozróżniamy odpowiedzialność: deliktową i kontraktową. 
	Źródłem odpowiedzialności może być istniejące 

pomiędzy stronami zobowiązanie (np.: umowa zawarta 
pomiędzy prywatnie praktykującą pielęgniarką  
a pacjentem) lub czyn niedozwolony (tzw. postępowanie 
sprzeczne z prawem, zasadami etyki zawodowej, 
prowadzące do wyrządzenia pacjentowi szkody).

	Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez dłuż-
nika (pielęgniarkę, położną, podmiot leczniczy) zobo-
wiązania powoduje jego odpowiedzialność kontrakto-
wą (art. 471 k. c).

	Wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym (wyrzą-
dzenie szkody na osobie - uszkodzenie ciała lub roz-
strój zdrowia) skutkuje odpowiedzialnością deliktową 
(art. 415 k. c).

	Odpowiedzialność cywilna zmierza do wynagrodzenia 
szkody poniesionej przez wierzyciela (poszkodowane-
go pacjenta); zarówno majątkowej (utrata korzyści  lub 
pomniejszenie jego majątku) jak i niemajątkowej (do-
znanej krzywdy), szkody obecnej jak i tej, która może 
ujawnić się w przyszłości.

Dla powstania ww. odpowiedzialności muszą być speł-
nione jej przesłanki:
	zdarzenie wyrządzające szkodę, za które prawo czyni 

dłużnika odpowiedzialnym (niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie zobowiązania albo czyn niedozwo-
lony),

	szkoda mająca charakter majątkowy (na osobie lub 
mieniu) lub niemajątkowy (doznana krzywda),

	związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem  
a szkodą.

Ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, 
która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Wierzyciel 
(powód w procesie - poszkodowany pacjent) powinien 
udowodnić ww. przesłanki w procesie cywilnym toczą-
cym się przed sądem cywilnym.
Odpowiedzialność karna
	Jej podstawą są przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).
	Podlega jej ten kto dopuścił się popełnienia prze-

stępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu (swym zacho-
waniem przyczynił się do śmierci lub określonego 
uszczerbku na zdrowiu innej osoby).

	Odpowiedzialność ta spoczywa na pielęgniarce i po-
łożnej, za niedopełnienie ciążących na nich obowiąz-
ków dbałości o ratowanie życia i zdrowia (art. 160 § 2 
k.k. i art. 155 k.k.).    

	Postępowanie toczy się przed sądem powszechnym  
z tzw. powództwa karnego.

Naruszenie praw pacjenta
	Naruszenie praw pacjenta może być podstawą ponie-

sienia przez podmioty udzielające świadczeń zdro-
wotnych odpowiedzialności prawnej, wynikającej  
z określonych przepisów prawnych (np.: ustawa  
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej) przyjętych przez system normatywny państwa. 

	Osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. pielęgniar-
ka, położna) w związku z jego wykonywaniem podle-
gać mogą różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej. 

Naruszenia praw pacjenta (przykład 1)
W szpitalu psychiatrycznym, pielęgniarka podając zleco-
ne leki pacjentowi zwróciła się do niego po imieniu stosu-
jąc formę „per ty’’, wówczas pacjent zwrócił pielęgniarce 
uwagę, nawiązała się krótka wymiana słów, na co pielę-
gniarka zareagowała dosadniej mówiąc „otwieraj, nie dys-
kutuj bo pójdziesz w pasy”. 
Naruszenie zasad etyki – pkt. I.2 Kodeksu Etyki Zawo-
dowej Pielęgniarki i Położnej       
	We współpracy z pacjentem pielęgniarka/położna po-

winna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cier-
pliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania  
i zrozumienia.

Naruszenie prawa - art. 20 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta
	Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności 

oraz godności.
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Naruszenia praw pacjenta (przykład 2)
Pacjentka z trwającymi od 45 min. bólami porodowymi 
(skurcz co 7 min.) oraz plamieniem zgłasza się o godz. 
5.00 do szpitala A. Według jej relacji cały czas czuje ru-
chy dziecka i ciąża przebiegała do tej pory prawidłowo. 
W szpitalu A, w dniu, w którym zgłosiła się rodząca pa-
cjentka, wystąpiła awaria w dostawie energii elektrycz-
nej. Przerwa była zaplanowana – związana z realizowa-
ną na terenie szpitala modernizacją bloku operacyjnego.  
W szpitalu A, jedyną osobą, która ustnie odsyła pacjentkę                
do innego szpitala jest położna. Pacjentka nie była badana 
przez lekarza, nie wykonano żadnych badań diagnostycz-
nych, nie zapewniono transportu do najbliższej placówki, 
nie była wpisana do rejestru pacjentów szpitala A.
Pacjentka własnym transportem udała się do szpitala B. 
Została przyjęta na Izbę Przyjęć, podłączona do KTG, 
które wykazało brak wyczuwalnego bicia serca dziecka. 
Pacjentka została przygotowana do porodu drogą natural-
ną martwego dziecka. Poród martwego noworodka nastą-
pił o godz. 8.11.

Naruszenie etyki - Pkt. I. 1 lit. a-b Kodeksu Etyki Za-
wodowej Pielęgniarki i Położnej 
	„Pielęgniarka/położna pełniąc rolę zawodową zobo-

wiązana jest do: 
a. udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki 

zgodnej z obowiązującymi standardami,  
b. udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

oraz w sytuacji zagrożenia życia.”
Naruszenie prawa:
Art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  
Pacjenta 
	Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia 

świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia. 

W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania 
świadczeń zdrowotnych związanych z porodem. 

Kontakt: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800 190 590, sekretariat@bpp.gov.pl 

Podawanie leków na zlecenie lekarskie i ordynowanie leków (obecnie i po 1 stycznia 2016 r.)

Aleksandra Krzemińska - radca prawny (na zdjęciu poniżej)
OBECNY STAN PRAWNY 
Na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wy-
dawanych na zlecenie (Dz. 
U. poz. 1565) pielęgniar-
ki i położne ubezpieczenia 
zdrowotnego (pielęgniar-

ki lub położne będące świadczeniodawcą, z którym NFZ 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
albo pielęgniarki lub położne zatrudnione lub wykonujące 
zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), mogą zlecać  
w ramach kontynuacji (pierwsze zlecenie wystawia lekarz), 
wybrane wyroby medyczne, niezbędne do wykonywania 
zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacji pacjenta.
Także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 
2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, 
poz.1540) uprawnia pielęgniarki i położne do samodziel-
nego - bez zlecenia lekarza - do podania leków doraźnie, 
w nagłych przypadkach. 
Powyższe uprawnienie dotyczy każdej pielęgniarki, po-
łożnej posiadającej prawo wykonywania zawodu. 
Odrębny wykaz leków obowiązuje w stosunku do pielę-
gniarki systemu stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia. 
WPROWADZONE ZMIANY 
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1136), która weszła w życie w dniu 11 wrze-
śnia 2014 r. rozszerza zakres kompetencji pielęgniarek  
i położnych. Faktyczne wejście w życie w zakresie nie 
wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
CELE ZMIANY USTAWY: 
1. Efektywne wykorzystanie czasu pracy członków ze-

społu terapeutycznego, wykorzystanie umiejętności, 
wiedzy, doświadczenia i poziomu wykształcenia za-
wodowego pielęgniarek i położnych, 

2. Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, 
poprzez uzyskanie przez pacjenta recepty, zlecenia, 
skierowania na badania bez konieczności odbycia 
przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej, 

3. Zmiana statusu zawodowego pielęgniarek i położnych 
posiadających wyższe wykształcenie.

W konsekwencji projektowanych zmian nastąpi zróżnico-
wanie kompetencji pielęgniarek i położnych z wyższym 
wykształceniem od pozostałych pielęgniarek i położnych. 
SAMODZIELNE ORDYNOWANIE – KTO 
W ramach samodzielnego (bez zlecenie lekarskiego) 
wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych - pielęgniarka  
i położna posiadające dyplom ukończenia studiów dru-
giego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnic-
two oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają 
prawo samodzielnie - jeżeli ukończyły odpowiedni kurs 
specjalistyczny. 
SAMODZIELNE ORDYNOWANIE 
– zakres przedmiotowy: 
1. Ordynowanie leków zawierających określone substan-

cje czynne, z wyłączeniem leków  zawierających: 
• substancje bardzo silnie działające, 
• środki odurzające i substancje psychotropowe, 
2. ordynowanie środków spożywczych specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie 
recept, 

3. ordynowanie określonych wyrobów medycznych,  
w tym wystawianie na nie zleceń albo recept. 

ORDYNOWANIE NA ZLECENIE 
W ramach realizacji zleceń lekarskich (wymagane pierw-
sze zlecenie lekarskie) w procesie: diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji, pielęgniarka i położna posiadające dyplom 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wy-
stawiać recepty: 
1. na leki, z wyłączeniem leków zawierających: 
• substancje bardzo silnie działające, 
• środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz 
2. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli 
ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

W dalszym ciągu gdy chodzi o wyroby medyczne, za-
stosowanie znajdzie uprawnienie dla pielęgniarek i po-
łożnych ubezpieczenia zdrowotnego, które mogą zlecać  
w ramach kontynuacji (pierwsze zlecenie wystawia  

WARTO WIEDZIEĆ 
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lekarz), wybrane wyroby medyczne, niezbędne do wyko-
nywania zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacji pacjenta 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.  
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie Dz. U. Poz. 1565). 
Uprawnienia, o których mowa wyżej, obejmują również 
wystawianie recept m.in. osobom takim jak: 
• Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
• Zasłużony Dawca Przeszczepu 
• Uprawniony żołnierz lub pracownik wojska 
• Weteran poszkodowany w działaniach wojennych 
• Inwalida wojskowy 
• Osoba represjonowana 
RECEPTY REFUNDOWANE 
W przypadku wystawiania recept na refundowane: 
• leki, 
• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego, 
• wyroby medyczne, 
pielęgniarka i położna są obowiązane do odnotowania na 
recepcie odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 
występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłat-
nościach (np. za odpłatnością ryczałtową, za odpłatnością 
w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania). 
Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiąza-
ne do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji me-
dycznej przyczyn dokonania adnotacji, na druku recepty, 
wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisa-
nego leku na zamiennik. 
SKIEROWANIA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
Pielęgniarka i położna: 
• posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-

stwa lub 
• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
• mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych, w tym medycz-
nej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych 
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego nie doty-
czy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia: 
• w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub 
• w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę 

objętą takim kursem. 
PROBLEM: 
Niedostosowanie obecnych programów kształcenia pie-
lęgniarek i położnych do proponowanego rozszerzenia 
uprawnień tych grup zawodowych. 
Proponowana nowelizacja spowoduje konieczność 
wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w spra-
wie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekar-
skiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa  
i położnictwa (Dz. U. poz. 631). Zmiany te polegać będą 
na rozszerzeniu kształcenia w zakresie wiedzy i umie-
jętności w ramach farmakologii oraz w zakresie doboru 
stosowanych metod diagnostycznych w poszczególnych 
stanach klinicznych. 
NIEZGODNOŚĆ Z ZASADAMI POPRAWNEJ 
LEGISLACJI 
Obecne przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze 
zm.) w art. 6 dają delegację dla ministra właściwego do 
spraw zdrowia do wydania rozporządzenia określającego 
już tematykę jaka obecnie jest regulowana. 
Delegacja do wydania rozporządzenia określającego: 
• rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagno-

stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą 

być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
przez pielęgniarkę i położną, 

• wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocni-
czych, do stosowania których są uprawnione pielęgniar-
ki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 

• rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez 
pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego, 

• rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych 
wykonywanych przez pielęgniarkę, 

• wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego prze-
prowadzania przez pielęgniarkę i położną. 

Jak dotychczas minister nie skorzystał z tego upoważnie-
nia i nie wydał nowego rozporządzenia. 
Proponując nowe przepisy ustawowe zwiększające upraw-
nienia części pielęgniarek, należało wpierw - zgodnie  
z regułami zasad techniki prawodawczej - rozważyć moż-
liwości zmian wypływających z delegacji do określania 
przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia zakresu 
świadczeń wykonywanych samodzielnie przez pielęgniar-
ki i położne. 
DELEGACJA USTAWOWA 
Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opi-
nii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekar-
skiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze roz-
porządzenia: 
1. Wykaz: 
a) substancji czynnych zawartych w lekach, 
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, 
c) wyrobów medycznych, ordynowanych samodzielnie 
przez pielęgniarkę, położną. 
Pominięto dookreślenie leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego - ordynowa-
nych na zlecenie lekarza. 
2. Wykaz badań diagnostycznych, 
3. Określenie szczegółów związanych receptami: 
a) sposób i tryb ich wystawiania, 
b) wzór recepty, 
c) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich prze-
chowywania, 
d) sposób realizacji recept, 
e) kontrola ich wystawiania i realizacji. 
BADANIA 
Pielęgniarka i położna wykonują czynności zawodowe,  
w zakresie samodzielnego ordynowania po uprzednim 
osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 
1) Pielęgniarka i położna bez dokonania osobistego ba-
dania pacjenta może wystawić: 
• receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz 
• receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby me-

dyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby me-
dyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pa-
cjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

Recepty lub zlecenia wystawione bez osobistego badania 
fizykalnego, mogą być przekazane osobie upoważnionej 
przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przed-
stawicielowi ustawowemu pacjenta; 
2) Osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmioto-
wi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty 
lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie 
bez szczegółowego określania tych osób. 
Upoważnienie lub oświadczenie pacjenta odnotowuje się 
w jego dokumentacji medycznej albo dołącza do tej do-
kumentacji. W dokumentacji zamieszczamy także infor-
mację o wystawieniu recepty lub zlecenia oraz o osobie, 
której przekazano taką receptę lub zlecenie. 
SKUTKI ZMIANY USTAWY 
W celu szybszego uzyskania recepty albo skierowania na 
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badania, pacjenci mogą zrezygnować z wizyty lekarskiej  
i uzyskać receptę albo skierowanie od pielęgniarki albo po-
łożnej. Istnieje niebezpieczeństwo, że podmioty lecznicze 
w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, 
kierować będą pacjentów do pielęgniarek zamiast leka-
rzy. W celu zabezpieczenia pacjentów przed taką prakty-
ką celowa byłaby nowelizacja ustawy o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta gdzie zagwarantowano by pa-
cjentowi możliwość wyboru wizyty u lekarza zamiast pie-
lęgniarki oraz uzyskania informacji o takiej możliwości. 
DOSKONALENIE ZAWODOWE 
Metody terapii poszczególnych chorób oraz stosowanych  
w tej terapii lekarstw podlegają zmianom, m.in. dlatego leka-
rze zobowiązani są do ciągłego doskonalenia zawodowego. 
Pielęgniarkom i położnym przyznane mają być kompeten-
cje do samodzielnego ordynowania leków, wykonywanie 
tego uprawnienia nie powinno być uwarunkowane jedynie 
jednorazowym uzyskaniem kwalifikacji w formie kursu 
specjalistycznego, ale uzależnione od ciągłego aktualizo-
wania wiedzy na temat nowych produktów leczniczych  
i metod ich stosowania. 
BRAK REALNOŚCI TERMINU 1 STYCZNIA 2016 R. 
Projekt przewiduje, że pielęgniarki i położne będą mogły 
korzystać z nowych uprawnień od dnia 1 stycznia 2016 r. 
Okres ten może okazać się niewystarczający na zorgani-
zowanie i przeprowadzenie odpowiednich kursów. 
Nie jest to jednak słabością proponowanych rozwiązań, 
ponieważ nieprzeprowadzenie kursów w terminie nie 
pogorszy ani sytuacji pacjentów, ani pielęgniarek i po-
łożnych, a jedynie odsunie faktyczną możliwość zastoso-
wania proponowanych zmian w praktyce funkcjonowania 
podmiotów leczniczych. 
FINANSOWANIE 
Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie na 
nie recept przez pielęgniarki, podobnie jak wystawianie 
recept na określone leki niezbędne do kontynuacji lecze-
nia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być 
poprzedzone badaniem lub przeprowadzeniem określone-
go wywiadu. 
Ponadto, pielęgniarki i położne, które wyrażą wolę lub 
będą musiały z racji zatrudnienia dokonywać w/w świad-
czeń, muszą ukończyć kurs specjalistyczny z tej dziedzi-
ny, co także wiąże się z poniesieniem związanych z tym 
kosztów. 
UPRAWNIENIE CZY OBOWIĄZEK 
Choć Ustawa powołuje się w swoich celach na zwiększe-
nie uprawnień, to de facto nakłada obowiązek w zakresie 
realizacji zleceń lekarskich. 
Dla pielęgniarek (położnych) posiadających co najmniej 
tytuł licencjata (czyli także dla magistrów), występować 
będzie obowiązek wystawiania recept na zlecenie lekarza 
w ramach kontynuacji. 
BRAK KLAROWNEGO ROZDZIAŁU KOMPETEN-
CYJNEGO 
Kompetencja pielęgniarki (położnej) do wystawiania 
skierowań na określone badania diagnostyczne, przy 
czym projekt nie zawiera delegacji dla Ministra Zdrowia 
do określenia kto będzie interpretował ich wyniki, czy 
pielęgniarka (położna) czy też lekarz. Między lekarzem 
a pielęgniarką, może zaistnieć spór kompetencyjny, który 
może zagrozić zdrowiu pacjenta np. w przypadku podwój-
nej ordynacji leku przez lekarza i pielęgniarkę. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Wątpliwości budzą wprowadzane w projekcie przepisy 
uprawniające pielęgniarki i położne do wystawiania recept 
na zlecenie lekarza. Nie wiadomo, kto będzie ponosił odpo-
wiedzialność za tak wystawioną receptę - lekarz, który zlecił 
wystawienie recepty, czy pielęgniarka, która ją wystawiła. 

STANOWISKO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Projekt rządowy niestety nie uzyskał akceptacji środo-
wiska. Zarówno Naczelna Rada Lekarska jak i Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych, wnioskowały o odrzuce-
nie projektu w proponowanym brzmieniu. Konsultowane 
podmioty nie miały możliwości zapoznania się z projek-
tami aktów wykonawczych do przedmiotowej nowelizacji 
ustawy, co ograniczyło ich możliwości zaznajomienia się 
ze szczegółami proponowanych zmian. 
Uzasadnienie odrzucenia projektu przez NRPIP 
1. Brak propozycji normujących leki, środki spożywcze spe-

cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, 
2. Nie przedstawiono skutków finansowych, przypusz-

czalnie pielęgniarki i położne zostaną obciążone dodat-
kowymi obowiązkami i odpowiedzialnością bez wzro-
stu wynagrodzeń, 

3. Zbyt szybki termin wprowadzenia zmian, tj. od stycz-
nia 2016 r. 

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej 
W okresie trwania choroby, nawet w chorobach przewle-
kłych, często istnieje konieczność weryfikacji ordynowane-
go leku, ewentualnie zmiany jego dawki, postaci. Wiedzę 
tę lekarz uzyskuje w czasie długich i trudnych studiów oraz 
nauki w czasie specjalizacji i ustawicznego kształcenia po-
dyplomowego. Istniejący system kształcenia pielęgniarek  
i położnych nie zapewnia tej grupie zawodowej odpowied-
niej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, a wprowadzenie 
zmiany standardów kształcenia wymaga czasu.
POZOSTAŁE ZMIENIANE USTAWY 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). 
ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW 
Włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób upraw-
nionych do wystawiania recept: 
• Pielęgniarka i położna ubezpieczenia zdrowotnego, 
• Pielęgniarka i położna, z którymi NFZ zawarł umowę 

upoważniającą, 
• Pielęgniarka i położna, z którymi NFZ zawarł umowę 

upoważniającą do wystawiania recept refundowanych 
dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstęp-
nych w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Nadanie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro fa-
milia jest analogiczne jak w przypadku lekarzy i felczerów. 
ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW 
Włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób upraw-
nionych w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), powoduje również 
to, iż osoby te będą zobowiązane do zastosowania się do 
przepisów dotyczących praktyk zakazanych w obrocie le-
kami refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. 
ustawy. Przepis art. 49 ust. 3 ww. Ustawy, zakazuje podmio-
tom uczestniczącym w obrocie produktami refundacyjnymi 
do udzielania i przekazywania korzyści na rzecz świadcze-
niobiorców (pacjentów) oraz osoby uprawnione (tzn. osoby 
posiadające stosowne uprawnienia zawodowe, np. lekarze, 
pielęgniarki). 
Recepty na leki zawierające określone substancje czynne 
oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medycz-
ne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne,  
o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 niniej-
szej ustawy, mogą być wystawiane przez uprawnione pielę-
gniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.
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27 stycznia 2015 r.
W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego do opracowa-
nia standardów opieki długoterminowej, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
26 stycznia 2015 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby  w Opolu. 
20 stycznia 2015 r.
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
17 stycznia 2015 r.
W postępowaniu kwalifikacyjnym - uzupełniającym kursu 
specjalizacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”, organizo-
wanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACH-
MED w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyła Joanna Dudoń.
16 stycznia 2015 r.
*W Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala Ju-
bileuszowa z okazji 25-lecia Opolskiej Izby Lekarskiej, 
w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu 
Sabina Wiatkowska.
*W uroczystym otwarciu gabinetu Indywidualnej Prakty-
ki Pielęgniarskiej uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
11-12 stycznia 2015 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
11 stycznia 2015 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie 
Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań 
w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. 
Przedmiotem spotkania było określenie działań dotyczą-
cych sposobów realizacji przyjętej polityki „kroków milo-
wych” samorządu pielęgniarek i położnych. 
9 stycznia 2015 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistyczne-
go w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” 
dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opo-
lu, uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Kształcenia 
przy ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.
30 grudnia 2014 r.
Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczącej przepro-
wadzenia egzaminu po odbytym    przeszkoleniu z po-
wodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach, odbyło 
się w siedzibie Izby  w Opolu.
19 grudnia 2014 r.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla 
pielęgniarek, organizowanego przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego TEACHMED, w którym uczestniczyła Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska. 
*Postępowanie kwalifikacyjno - uzupełniające kursu 
specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkolo-
gicznego” dla pielęgniarek, organizowanego przez Cen-
trum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym 
uczestniczyła Patrycja Szczerbińska. 
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego 
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla 
pielęgniarek, organizowanego w Głubczycach, w którym 
uczestniczył Mirosław Smoleń.
18 grudnia 2014 r.
*W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielę-
gniarek specjalistek pielęgniarstwa chirurgicznego.
*W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistyczne-

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie listopad 2014 - styczeń 2015
go w zakresie ,,Resuscytacji krążeniowo – oddechowej’’ 
dla pielęgniarek,  organizowanego w Opolu przez Mediator 
Group S.A. uczestniczyła Sekretarz Wiesława Grabska. 
17 grudnia 2014 r.
*Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położ-
nych dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgnia-
rek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem praw pa-
cjenta. Szkolenie odbyło się w Hotelu Villa Park w Opolu.
*Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu w Hotelu Villa Park w Opolu.
15 grudnia 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się spotkanie adwen-
towe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi, zorga-
nizowane przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów dzia-
łającą przy OIPiP w Opolu. Spotkanie połączone zostało 
z podziękowaniami dla pielęgniarek i położnych, które  
w 2014 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ra-
mach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych na-
bywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu.
13-14 grudnia 2014 r.
SP ZOZ w Głuchołazach odbył się bezpłatny kurs dokształ-
cający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.
11 grudnia 2014 r.
*W  sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. 
„Pomoc osobom niesamodzielnym. Prezentacja projektu 
ustawy”, poświęcona zmianom systemowym w opiece 
nad osobami niesamodzielnymi, przewlekle chorymi oraz 
seniorami, w której uczestniczyła Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. 
10 grudnia 2014 r.
*W Departamencie Pielęgniarek i Położnych Minister-
stwa Zdrowia w Warszawie, odbyło się  spotkanie infor-
macyjne dla przedstawicieli samorządu pielęgniarskie-
go poświęcone perspektywie unijnej na lata 2014-2020,  
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funduszy 
europejskich w ochronie zdrowia, szczególnie uwzględ-
niających obszary działalności pielęgniarek i położ-
nych. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
*W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbyło się 
szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Opolu, dla pielę-
gniarek/pielęgniarzy i położnych prowadzących praktyki 
zawodowe.
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
9 grudnia 2014 r.
W posiedzeniu Komisji Bioetycznej Państwowej Medycz-
nej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
8 grudnia 2014 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. 
W czasie posiedzenia rozpatrzono 143 wnioski. Przyznano 
115 refundacji, 11 wniosków rozpatrzono negatywnie, 16 
wniosków przekazano do uzupełnienia a 1 do wyjaśnienia.
6-7 grudnia 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbył siębezpłatny kurs dokształ-
cający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.
5 grudnia 2014 r.
*W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsy-
chiatrycznym w Opolu, odbyło się spotkanie nt.: „Problemy 
etyczne w obszarze psychiatrii i neurologii” zorganizowane 
przez Zespół Etyczny WSZN w Opolu, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbyło się 
postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Leczenie ran” dla pielęgniarek, organizowa-
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nego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu Urszula Kraszkiewicz.
4 grudnia 2014 r.
W Hotelu Mercure w Opolu, odbyła się konferencja na-
ukowo-szkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na temat 
opieki długoterminowej” zorganizowana przez Zespół 
Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
3 grudnia 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się spotkanie Kon-
sultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, 
które przygotowały Henryka Homętowska - Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Dorota Ku-
daś - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położnictwa.
2-3 grudnia 2014 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie, odbyło się posiedze-
nie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu, Sabina 
Wiatkowska.
1 grudnia 2014 r.
*W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyły się posiedze-
nia  Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych 
oraz Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego,  
w których uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu.
*Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby  w Opolu.  
W czasie posiedzenia rozpatrzono 19 wniosków, z tego 11 
pozytywnie, 7 negatywnie a 1 przekazano do uzupełnienia.
28 listopada 2014 r.
Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla 
pielęgniarek, organizowanego przez OIPiP w Opolu,  
w którym uczestniczył Mirosław Smoleń
26 listopada 2014 r.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 

w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatora 
Oddziału Urologii WCM w Opolu, w którym uczestniczy-
ła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
25 listopada 2014 r.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” oraz 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ra-
tunkowego” dla pielęgniarek, w ramach Projektu Systemo-
wego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplo-
mowego”, organizowanego przez Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,  
w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu - Piotr Lisowiec. 
Egzamin odbył się w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
24 listopada 2014 r.
Szkolenie dla pielęgniarek POZ z terenu województwa 
opolskiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Opol-
skiego Centrum Onkologii w Opolu. Szkolenie zorganizo-
wane zostało przez Zespół ds. POZ działający przy OIPiP 
w Opolu, wraz z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego. 
21 listopada 2014 r.
Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalizacyjnego w dzie-
dzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” dla pielęgniarek, or-
ganizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TE-
ACHMED, w którym uczestniczyła Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego Ewa Dyktyńska.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonale-
nia Zawodowego Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Najważniejsze wprowadzone zmiany:
1. Warunkiem uzyskania refundacji będzie brak zobowiązań finansowych wobec OIPiP w Opolu. 
Refundacja przysługuje osobom, które regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie przez okres minimum 
2 lat poprzedzających złożenie wniosku i nie posiadają zadłużenia wobec OIPiP w Opolu.
2. Wydłużenie okresu terminu składania wniosków o refundację do 90 dni. 
Członkowie OIPiP składają wnioski o refundację w terminie do 90 dni od ukończenia danej formy kształcenia  
(w przypadku specjalizacji do 90 dni po zakończeniu pierwszego roku specjalizacji oraz w terminie do 90 dni po zakoń-
czeniu drugiego roku specjalizacji, przed przystąpieniem do egzaminu państwowego). 
3. Brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie refundacji złożonego po terminie 90 dni od daty ukończenia szkolenia. 
Wnioski o przyznanie refundacji złożone po terminie 90 dni będą odrzucone.
4. Wprowadzenie możliwości otrzymania w jednym roku refundacji z tytułu ukończenia pierwszego i drugiego 
roku specjalizacji. 
Członkowi OIPiP w Opolu może być przyznana refundacja kosztów dla szkoleń specjalizacyjnych, których terminy 
zakończenia pierwszego i drugiego roku nauki zbiegają się w jednym roku kalendarzowym. 
5. Refundacja dotyczy wyłącznie opłaty za egzamin państwowy po zakończeniu specjalizacji, bez refundacji kosz-
tów dojazdu i noclegu na egzamin.
6. Posiedzenia Komisji Kształcenia odbywają się przeciętnie raz w miesiącu. 

Wszystkie osoby zainteresowane, które w najbliższym czasie planują podjęcie kształcenia podyplomowego proszone są 
o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu na stronie internetowej OIPiP w Opolu. http://oipip.opole.pl/ (zakładka 
Regulaminy/Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego)

Nowy Regulamin  Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  
Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  Członków
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

rozdział i 
postanowienia ogólne 

§ 1
Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwanej dalej „OIPiP” ponoszący koszty związane z kształ-
ceniem i doskonaleniem zawodowym związanym z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej ma prawo ubie-
gać się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu. 

§ 2
Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady tworzenia Funduszu refundacji kosztów kształcenia  
i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, formy kształcenia 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 zawodowego pielęgniarek  i położnych, zwany dalej „Fundu-
szem” tworzy się w ramach budżetu OIPiP. 

§ 4
Wysokość Funduszu określa na każdy rok kalendarzowy uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu. 

§ 5
Funduszem  dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwana dalej „ORPiP”. Indywidualne wnioski o przy-
znanie refundacji opiniuje Komisja Kształcenia  i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwana dalej „Komisją”.

rozdział ii 
formy kształcenia i doskonalenia zawodowego 

§ 6
1. Formami kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek 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 zawodowych wnioskodawcy – po  ukończeniu studiów, 
f. studia kierunkowe magisterskie w systemie niestacjonarnym na kierunku  pielęgniarstwo lub położnictwo – po 

ukończeniu studiów, 
g. konferencje, seminaria, sympozja naukowe, kongresy, zjazdy naukowe, szkolenia, warsztaty gdy ich program ma 

związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy, organizowane  przez placówki naukowo – badawcze, Na-
czelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych, towarzystwa naukowe  i innych 
organizatorów.

2. Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 lit. a) – f) będą refundowane, jeżeli pro-
wadzone są przez podmioty wpisane do rejestru organizatorów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych prowadzonego przez OIPiP lub przez inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,  
a program wybranego kształcenia ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy.  
3. Refundacji podlegają także koszty opłaty za egzamin państwowy po zakończeniu specjalizacji pielęgniarskich i po-
łożniczych po złożeniu odrębnych wniosków o refundację.

rozdział iii 
osoby uprawnione do korzystania z refundacji 

§ 7
1. Z Funduszu mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki: 

a. są wpisani do Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez ORPiP  w Opolu, 
b. regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie minimum przez okres 2 lat  poprzedzających złożenie 

wniosku i nie posiadają zadłużenia wobec OIPiP w Opolu, 
c. osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 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 rehabilita-
cyjny lub przebywającej na urlopie wychowawczym. 

2. Osoby ukarane przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych lub sąd powszechny za popełnienie 
przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu nie mają prawa do refundacji do momentu zatarcia przewinienia. 

rozdział iv 
zasady refundacji 

§ 8
1. Refundacji dokonuje się po zakończeniu danej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, o której mowa  
w § 6 ust. 1 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, składają wnioski o re-

(Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 783/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r.)
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fundację w terminie do 90 dni od dnia ukończenia danej formy kształcenia, z zastrzeżeniem ust 3-5 niniejszego paragrafu.
3. Członkowie OIPiP ubiegający się o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, o których mowa  
w § 6 ust. 1 lit. a) składają wnioski o refundację  w terminie do 90 dni po zakończeniu pierwszego roku specjalizacji oraz 
w terminie do 90 dni po zakończeniu drugiego roku specjalizacji (przed przystąpieniem do egzaminu państwowego).
4. 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 studiów podyplomowych – najpóźniej do 90 dni od uzyskania 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
5. 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 90 dni od uzyskania dyplomu 
ukończenia studiów (uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa). 
6. Refundacji kosztów, o których mowa w § 6 ust. 3 dokonuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu, na wniosek złożony 
w terminie do 90 dni od dnia egzaminu.  
7. Wnioski o przyznanie refundacji złożone po terminie zostają odrzucone. 
8. W przypadku wykazania przez wnioskodawcę w odwołaniu wyjątkowych okoliczności uzasadniających złożenie 
wniosku po upływie  terminu, Komisja w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 4 może zaopiniować  wniosek pozytywnie. 

§ 9
1. Członkowi OIPiP może być przyznana refundacja w granicach ustalonego budżetu na dany rok do wyczerpania środ-
ków pieniężnych. 
2. Refundacja finansowa na zasadach określonych w Regulaminie nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł (słownie: je-
den tysiąc) w roku kalendarzowym na osobę, wyjątek stanowią szkolenia specjalizacyjne, których terminy zakończenia 
pierwszego i drugiego roku nauki zbiegają się w jednym roku kalendarzowym. Wtedy refundacja nie może przekroczyć 
1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset) zł w roku kalendarzowym na osobę. 
3. Rok kalendarzowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza okres od 1stycznia do 30 listopada.
4. Refundacja  kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym w formach określonych w: 

a. § 6 ust. 1 lit. a), tj. dla szkoleń specjalizacyjnych wynosi do 1.600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset) zł, do kwoty 
800,00 (słownie: osiemset) zł po pierwszym roku specjalizacji oraz do 800,00 (słownie: osiemset) zł  po drugim 
roku specjalizacji), 

b. § 6 ust. 1 lit. b), tj. dla kursów kwalifikacyjnych wynosi do 600,00 (słownie: sześćset) zł, 
c. § 6 ust. 1 lit. c), tj. dla kursów specjalistycznych wynosi do 200,00 (słownie: dwieście) zł,  
d. § 6 ust. 1 lit. d), tj. dla kursów dokształcających wynosi do 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) zł,  
e. § 6 ust. 1 lit. e), tj.  dla studiów podyplomowych wynosi do 500,00 (słownie: pięćset) zł,  
f. § 6 ust. 1 lit. f), tj. dla studiów kierunkowych magisterskich w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniar-

stwo lub położnictwo wynosi do 800,00 (słownie: osiemset) zł poniesionych kosztów opłat dydaktycznych (cze-
sne) za ostatni rok kształcenia po uzyskaniu dyplomu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa,  

g. § 6 ust. 1 lit. g) tj. dla konferencji, seminariów, sympozjów naukowych, kongresów, zjazdów naukowych, szkoleń, 
warsztatów gdy ich program ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy organizowanych przez 
placówki naukowo – badawcze, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, towarzystwa naukowe i innych organizatorów - refundacja wynosi do 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) zł 
udokumentowanych poniesionych kosztów (w tym uczestnictwo, dojazdy, noclegi).

5. W przypadku specjalizacji, studiów magisterskich, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych  
i dokształcających nie ma możliwości refundacji kosztów dojazdu, noclegów.  

§ 10
1. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające regularne opłacanie składek na  rzecz samorządu 
zawodowego przez wymagany okres 2 lat przed datą złożenia wniosku, wystawione przez pracodawców lub OIPiP -  
w sytuacjach samozatrudnienia, oświadczenie wnioskodawcy o opłacaniu składek potwierdzone przez służby księgowe 
OIPiP w Opolu oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty: 

a. druk polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu lub oryginał zaświad-
czenia od organizatora szkolenia potwierdzający liczbę dni uczestnictwa w szkoleniu, 

b. oryginały imiennych rachunków, dowodów wpłaty wystawionych przez uprawniony podmiot, potwierdzających 
poniesione 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 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra pielęgniar-
stwa lub położnictwa), 

• oryginały imiennych dowodów opłat (faktury, rachunki) po uzyskaniu tytułu magistra pielęgniarstwa lub położ-
nictwa, 

e. w przypadku kosztów, o których mowa w  § 6 ust. 1 lit. e), należy dołączyć: 
• kserokopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
• oryginały imiennych dowodów opłat (faktury, rachunki) za studia, 

f. w przypadku kosztów o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) należy dołączyć: 
• przy ubieganiu się o refundację kosztów za pierwszy rok specjalizacji: 
- oryginał zaświadczenia o ukończeniu pierwszego roku specjalizacji,  
- oryginały imiennych dowodów opłat (faktury, rachunki) za pierwszy rok specjalizacji,  
• przy ubieganiu się o refundację kosztów po drugim roku specjalizacji: 
- oryginał zaświadczenia o ukończeniu drugiego roku specjalizacji,  
- oryginały imiennych dowodów opłat (faktury, rachunki) za drugi rok specjalizacji. 

2. Osoby, które miały wypłaconą refundację kosztów specjalizacji po pierwszym roku,  a przerwały dalszą naukę  
i nie ukończyły drugiego roku specjalizacji zobowiązane zostaną do zwrotu otrzymanej refundacji z tytułu ukończenia 
pierwszego roku.  



13luty - marzec 2015 r.

WARTO WIEDZIEĆ
§ 11

1. Rozliczenie kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego nastąpi w ciągu  60 dni od daty złożenia kompletu 
dokumentów uprawniających do ich uzyskania. 
2. W przypadku złożenia wniosku nie spełniającego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja może jednora-
zowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 60 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
3. W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone od 1 stycznia do 30 listopada danego roku kalen-
darzowego. Wnioski 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 między kwotą należnej  im refundacji a ceną kursu. 

§ 13
1. Wnioskodawca, który złożył nieprawdziwe informacje, przedłożył sfałszowany dokument lub wykorzystał przyznane 
świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres pięciu lat ze 
skutkiem na koniec roku oraz zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranej refundacji wraz z odsetkami ustawowy-
mi, liczonymi od dnia przekazania refundacji. 
2. W przypadku rezygnacji bądź nieukończenia poszczególnych form kształcenia  w przewidzianym terminie, przyzna-
na refundacja może podlegać zwrotowi  w całości na podstawie decyzji Komisji. 
3. Pisemne uzasadnienie decyzji, na zlecenie Komisji przesyła 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 posiedzenia. 
6. Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez członka OIPiP jest ostateczna.   

§ 14
1. Decyzję w sprawie odrzucenia lub zaopiniowania refundacji podejmuje Komisja bezwzględną większością głosów 
(50% +1) w obecności co najmniej ½ jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji  
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 pisemnie 
o przyznaniu refundacji. 
3. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi rejestr członków    samorządu korzystających ze 
środków Funduszu.  

§ 15
1. Komisja może zaopiniować pozytywnie wypłatę refundacji zgodnie z wnioskiem, w innej kwocie bądź 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. Wnioskodawca, który nie zgadza się z przyznaną kwotą refundacji może odwołać się do ORPiP w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania refundacji. W przypadku wpłaty refundacji na konto wnioskodawcy dniem przyznania refundacji jest 
data zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym. 
4. Jeżeli termin posiedzenia Komisji przypada wcześniej niż posiedzenie ORPiP 
przed przekazaniem odwołania ORPiP Komisja na najbliższym posiedzeniu analizuje odwołanie. W przypadku oceny, 
że zasługuje ono w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
5. W przypadku gdy Komisja nie znajdzie podstaw do uwzględnienia odwołania, w trybie o którym mowa w ust. 4 prze-
kazuje ORPiP wraz z odwołaniem na najbliższe posiedzenie ORPiP pisemną opinię, wskazującą na uzasadnienie oceny 
Komisji o braku podstaw do uwzględnienia odwołania. 
6. ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia. 
7. 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 wyliczonymi indywidualnie kwotami refundacji. 
3. W wypadku uzasadnionej przyczyny na wniosek przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub  połowy jej człon-
ków 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 pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o refundację kosztów. 
2. Refundacja zostanie wypłacona na wskazane we wniosku konto lub w wyjątkowych sytuacjach wypłacona w kasie 
OIPiP do rąk osoby uprawnionej legitymującej się dowodem tożsamości lub z pisemnym upoważnieniem, w przypadku 
odbioru 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 następnego roku.  

§ 18
ORPiP lub Prezydium ORPiP może zwrócić się do osoby, której przyznano refundację, o przygotowanie informacji  
z formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. g). 

§ 19
1. Otrzymanie refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samo-
rządu i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez członka samorządu.  
2. Księgowość OIPiP wyda stosowny dokument umożliwiający członkowi samorządu rozliczenie z Urzędem Skarbowym. 
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Bezpłatne kursy dokształcające organizowane przez  
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, informuje, że prowadzi następujące bezpłatne kursy dokształcające:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota/niedziela). Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące 
do OIPiP w Opolu oraz regularnie opłacające składkę członkowską w okresie 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs.  
Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu: 77 455 09 57 w. 17 lub 784 954 491 lub w siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole. 
Formularz zgłoszenia na kurs do pobrania na w siedzibie OIPiP w Opolu lub na stronie www.oipip.opole.pl (zakładka 
regulaminy/Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego).

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

Czas trwania zajęć (zegarowy)
Nazwa szkolenia Teoria Ćwiczenia
1. Diabetologia dla pielęgniarek 16 godz. 15 min -
2. Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych 30 godz. 15 godz.
3. Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych 14 godz. 2 godz. 
4. Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi 7 godz. 15 min. 4 godz. 15 min.
5. Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych dla pielęgniarek i położnych 12 godz. 4  godz.
6. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek i położnych 9 godz. 3 godz.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK libra
Z przyjemnością informujemy, że decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od paź-

dziernika 2014 r. możliwy jest do uzyskania przez Państwa bezpłatny dostęp do wirtualnej czy-
telni IBUK Libra.

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języ-
ku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowa-
ne polskie oficyny.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z 
serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale 
również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia 
umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samo-
rządu pielęgniarek i położnych, 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.

Wraz z wnioskiem należy złożyć arkusz aktualizacyjny oraz zaświadczenie o opłacaniu składek przez ostatnie 3 lata.
Procedura nadania kodu PIN:
• członek samorządu składa wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej www.oipip.opole.pl(zakładka IBUK)
• kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu należy go uaktywnić w koncie serwisu 

www.ibuk.pl.

Fundusz Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjny 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach 
Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego w roku 2015.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
• organizację szkoleń, seminariów i sympozjów dla członków OIPiP,
• organizację konferencji, kongresów dla członków OIPiP,
• organizację spotkań integracyjnych z okazji święta pielęgniarek, położnych, itp. zwanych dalej „spotkaniami”.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2015 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.oipip.opole.pl (zakładka Regulaminy/Fundusz Szko-
leniowo-Konferencyjno-Integracyjny).

Komunikat
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zaprasza wszystkie zainteresowane pielęgniarki, położne, 
pielęgniarzy do prowadzenia wykładów na kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych organizowanych 
przez Izbę. 

Prosimy o składanie dokumentów zawierających informacje o kwalifikacjach, przebiegu pracy za-
wodowej oraz propozycje zagadnień tematycznych osobiście w biurze Izby lub drogą e-mail na adres:  
szkolenia@oipip.opole.pl
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Epitafium
Pamięci naszej kochanej Koleżance,
…nasza Basia kochana…

Byłaś i Jesteś, bo jesteś z nami, Zawsze uśmiechnięta, choć 
nie zawsze było Ci do śmiechu. Los nie oszczędził  
Ci ciężkich chwil. Kochałaś ludzi, kochałaś pracę. 
Pracę pielęgniarki wykonywałaś z pasją. Zawsze otwarta na 
ludzi i świat, a szczególnie na ludzi starych i cierpiących.
W Twoim nieustającym uśmiechu każdy odnajdywał swoje 
własne schronienie i ulgę w cierpieniu.
Byłaś-Jesteś dla rodziny oparciem i ostoją. Dla przyjaciół, 
koleżanek i kolegów Byłaś przykładem spokoju, pokory, 
stale pokazując radość życia.
Zaszczytem dla nas było poznać Ciebie, zaprzyjaźnić  
i pracować z Tobą. 
I to nie czas na odejście, to nie czas na odpoczynek 
wieczny, to nie czas na umieranie. Przecież jeszcze jest tyle 
do zrobienia, do zobaczenia…a jednak Basiu odeszłaś.

ŚP 
Barbara Tracka

odeszła w dniu 24.12.2014 .r o godz.10.00

Nigdy nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

Koleżanki i Koledzy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 
przy 116 Szpitalu Wojskowym w Opolu

…nie czekajcie na mnie- ja nie wrócę, nie spieszcie się- 
ja poczekam.

Składka członkowska w 2015 roku
Wysokość składki w roku 2015 wynosi 41,39 zł miesięcznie i dotyczy pielęgniarek, położnych:

1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawo-
dowej,

2. wykonujących  zawód na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie,
3. emerytek, rencistek pracujących w zawodzie,
4. wpisanych na listę członków OIPiP w Opolu, lecz nie wykonujących zawodu,
5. wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku  

o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działający przy Okręgowej  
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu - plan dyżurów na 2015 r.

Dni 
miesiąca Miesiąc Dyżur

7, 21 styczeń Maria Grzeczna
4, 18 luty Irena Linkert
4, 18 marzec Renata Chrzęstek
1, 15 kwiecień Krystyna Grajcar
6, 20 maj Urszula Tokarska
3, 17 czerwiec Renata Chrzęstek
1, 15 lipiec Bożena Kowalkowska
5, 19 sierpień Izabela  Marklewicz-Strysz
2, 16 wrzesień Irena Linkert
7, 21 październik Krystyna Grajcar
4, 18 listopad Bożena Kowalkowska
2, 16 grudzień Izabela Marklewicz-Strysz

Dyżur stacjonarny w siedzibie OIPiP w Opolu wg harmo-
nogramu w godzinach od 15:00 do 17:00.
Dyżur telefoniczny codziennie pod numerem telefonu 
784 940 617.



Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia, wykorzystał-
bym ten czas najlepiej jak potrafię. 
Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym wszyst-
ko, co powiedziałem. 
Oceniałbym rzeczy nie ze względu na ich wartość, ale na ich znaczenie. 
Spałbym mało, śniłbym więcej, wiem, że w każdej minucie z zamkniętymi oczami tracimy 60 sekund 
światła. Szedłbym, kiedy inni się zatrzymują, budziłbym się, kiedy inni śpią. 
Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, ubrałbym się prosto, rzuciłbym się ku słońcu, odkrywając nie 
tylko me ciało, ale moją duszę. 
Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są w błędzie myśląc, że nie warto się zakochać na starość. Nie wiedzą 
bowiem, że starzeją się właśnie dlatego, iż unikają miłości! 
Dziecku przyprawiłbym skrzydła, ale zabrałbym mu je, gdy tylko nauczy się latać samodzielnie. 
Osobom w podeszłym wieku powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz ze starością lecz z zapo-
mnieniem (opuszczeniem). 
Tylu rzeczy nauczyłem się od was, ludzi... Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, 
zapominając, że prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się na górę. 
Nauczyłem się, że kiedy nowo narodzone dziecko chwyta swoją maleńką dłonią, po raz pierwszy, palec 
swego ojca, trzyma się go już zawsze. 
Nauczyłem się, że człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, 
aby się podniósł. 
Jest tyle rzeczy, których mogłem się od was nauczyć, ale w rzeczywistości na niewiele się one przydadzą, 
gdyż, kiedy mnie włożą do trumny, nie będę już żył. 
Mów zawsze, co czujesz, i czyń, co myślisz. 
Gdybym wiedział, że dzisiaj po raz ostatni zobaczę cię śpiącego, objąłbym cię mocno i modliłbym się 
do Pana, by pozwolił mi być twoim aniołem stróżem. 
Gdybym wiedział, że są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałbym „kocham cię”, a nie zakła-
dałbym głupio, że przecież o tym wiesz. 
Zawsze jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę,  
i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym ci powiedzieć jak bardzo cię kocham i że nigdy cię 
nie zapomnę. 
Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz 
ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie docze-
kasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że 
byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. 
Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz 
i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć „jak mi przykro”, „przepraszam”, „proszę”, dziękuję” 
i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. 
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wy-
razić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. 
Prześlij te słowa komu zechcesz. 
Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
I jeśli tego nie zrobisz nigdy, nic się nie stanie. 
Teraz jest czas. 

Pozdrawiam i życzę szczęścia!!!
Gabriel Garcia Marquez „Sto lat samotności”


