


WAŻNE INFORMACJE

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75– 611 Koszalin

www.oipip-koszalin.org

e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 

czynne:

codziennie 7.30 – 15.30 

poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SEKRETaRIaT

Bożena Pstrągowska 

tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PEKaO S.a. II/ O/ Koszalin

32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-

cji na temat realizacji zadań Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych codzien-

nie w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara Taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

Liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

Irena Renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/

położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

Małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie Izby 

w II i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30

STYCZEŃ
3.01 Posiedzenie komisji Kształcenia ds. refun-

dacji.

7.01 Udział przewodniczącej Bożeny Wojcikie-

wicz w spotkaniu noworocznym u prezy-

denta Miasta Koszalina.

8.01 Posiedzenie Prezydium ORPiP.

21.01 Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca

ORPiP uczestniczyła w Konwencie PWSzZ

w Koszalinie.

28.01 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyj-

nej.

LUTY
5.02 Posiedzenie ORPiP.

18.02 Posiedzenie Komisji Położnych.

19.02 Posiedzenie Prezydium ORPiP.

26.02 Udział przewodniczącej Bożeny Wojcikie-

wicz i eiceprzewodniczącej Justyny Laska

na spotkaniu samorządów zaufania publicz-

nego. Spotkanie odbyło się w siedzibie OIL

w Koszalinie.

27.02 Udział przewodniczącej ORPiP w Koszali-

nie w posiedzeniu Rady Zachodniopomor-

skiego Oddziału NFZ w Szczecinie.

28.02 Posiedzenie Komisji ds. przeszkolenia 

po 5-letniej przerwie.

MARZEC
5.03 Posiedzenie Prezydium ORPiP.

9.03 XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 

i Położnych. Zjazd Odbył się w Hotelu

Trawa Sport w Starych Bielicach.

14.03 Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca

ORPiP w Koszalinie przewodniczyła 

w konkursie na stanowisko Pielęgniarki

Naczelnej w SZGiChP w Koszalinie.

19-21.03 udział przewodniczącej ORPiP Boże-

ny Wojcikiewicz w posiedzeniu NRPiP 

w Warszawie.

26.03 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

KWIECIEŃ
2.04 Spotkanie przewodniczącej ORPiP Bożeny

Wojcikiewicz i ORzOZ ze studentami I roku

pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Koszalinie.

4.04 Posiedzenia Prezydium ORPiP.

8.04 Wizytacja Naczelnego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej. 

9.04 Udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodni-

czącej ORPiP w I Forum Menadżerów

Służby Zdrowia Koszalin 2019.

12.04 Posiedzenie Komisji Epidemiologicznej.

Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie składam serdeczne gratulacje

Pani Jadwidze Krężlewicz
z okazji wygrania konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
Z związku z objęciem stanowiska Pielęgniarki Naczelnej, 

życzę pomyślności i sukcesów 
zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP
Bożena Wojcikiewicz

Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie składam serdeczne gratulacje 

Pani Małgorzacie Faltynowskiej
z okazji wygrania konkursu na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

i Pani Wioletcie Figura
z okazji wygrania konkursu na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarki SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu.
Z związku z objęciem stanowiska 
Przełożonej Pielęgniarek 
życzę pomyślności i sukcesów zarówno 
w pracy jak i w życiu osobistym.
Przewodnicząca ORPiP
Bożena Wojcikiewicz

K a l e n d a r i u m  O r P i P
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Drogie Koleżanki i Koledzy 
Jesteśmy po XXXV Okręgowym Zjeździe

Pielęgniarek i Położnych, który odbył się 
9 marca br. Była okazja do podsumowania
minionego roku i wypracowania najważniej-
szych spraw do załatwienia w roku bieżącym.
Miniony rok obfitował w wydarzenia niezwy-
kle ważne dla środowiska pielęgniarek i poło-
żnych. Po wielomiesięcznych negocjacjach, 
w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte „Poro-
zumienie”, którego stronami są: Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
oraz Ministerstwo Zdrowia i Narodowy
Fundusz Zdrowia. W ciągu zaledwie pół roku
udało się nam załatwić – dwie ważne kwestie
dla pielęgniarek i położnych – poprawę
warunków wynagrodzenia i warunków pracy.
Mowa o wzroście wynagrodzenia wynikające-
go z rozporządzenia MZ z 29 sierpnia 2018 
i rozporządzenia z 11 października 2018 
w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w zakresie leczenia szpitalnego. Między inny-
mi dzięki temu można mówić o promowaniu
zawodu dla przyszłych kandydatów do zawo-
du. Opracowany w grudniu 2017 roku doku-
ment „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniar-
stwa i położnictwa w Polsce” sukcesywnie jest
realizowany. Wdrażane zmiany cieszą naszą
grupę zawodową, zwiększają zainteresowanie
młodzieży studiami na kierunkach pielęgniar-
stwa i położnictwa. Zmniejszyła się liczba osób
wyjeżdżających i podejmujących pracę za
granicą. Nie są to jednak działania wystarcza-
jące. Zmiany demograficzne powodują stały
wzrost zapotrzebowania na profesjonalną
opiekę pielęgniarską a osiągnięcie poziomu
zastępowalności odchodzącej na emerytury
kadry nowym personelem w obecnej sytuacji
staje się mało prawdopodobne. Właściwe staje
się stanowisko wprowadzenia do systemu
świadczeń gwarantowanych zwłaszcza 
w zakresach opieki długoterminowej, psychia-
trycznej, rehabilitacyjnej, uzdrowiskowej 
i stacjonarnych świadczeniach pielęgnacyjnych
i opiekuńczych – opiekuna medycznego. 

Przed nami dalsza praca dotycząca 
– zmian w zakresie kształcenia podyplomo-
wego, wprowadzenia świadczeń pielęgniar-
skich w DPS-ach kontraktowanych przez
NFZ, wprowadzenie płatnego 6 dniowego
urlopu szkoleniowego, wprowadzenie porady

pielęgniarskiej w różnych zakresach świad-
czeń – to problemy które znalazły swój wyraz
w podjętych stanowiskach i apelach podczas
Okręgowego Zjazdu. Na wniosek Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 4–5
czerwca 2019 r. odbędzie się w Warszawie 
I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji. Delegaci Krajowego
Zjazdu między innymi pochylą się nad aktu-
alizacją zapisów kodeksu etyki zawodowej,
regulaminów wyborów i organów NIPiP 
i OIPiP i innymi problemami ważnymi dla
naszej korporacji zawodowej. 

W minionym 2018 roku, miały miejsce
również, bardzo ważne wydarzenia dotyczące
nie tylko sfery zawodowej, ale także ducho-
wej.

W dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
krakowskich odbyła się uroczystość beatyfi-
kacji Czcigodnej Sługi Bożej – Hanny Chrza-
nowskiej. Pielęgniarki zyskały nową patronkę.
Podobnym wzorem szczególnej mądrości,
niezwykłych umiejętności, wrażliwości na
drugiego człowieka dla polskich położnych
jest Sługa Boża Stanisława Leszczyńska.

Kolejnym bardzo ważnym, choć smut-
nym, wydarzeniem, o którym nie sposób nie
wspomnieć, było pożegnanie I Prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych – Urszuli
Krzyżanowskiej-Łagowskiej. Odeszła od nas
w sierpniu 2018 r. Poprzez swoją wieloletnią
działalność zawodową, samorządową i nauko-

wą dla wielu osób stała się wzorem i inspira-
cją. Pozostały mam jej publikacje naukowe,
ale także tomiki poezji, w których ukryła
swoją wizję świata, rozumienia rzeczy
ważnych i znaczenia bliskich jej osób i miejsc.

Szanowni Państwo!
Dziękuję wszystkim, którzy od wielu lat

podejmują trud działania na rzecz naszej
grupy zawodowej, okazują zainteresowanie,
dają wsparcie i angażują się w niełatwe
procesy rozwiązywania naszych problemów
zawodowych.

2019 rok – to ostatni rok trwania VII
kadencji samorządu pielęgniarek i poło-
żnych. Cofnęłam się do prezentacji z przed 
4 lat i czuję zadowolenie i sens wykony-
wanej pracy, gdyż udało się załatwić 
większość z założonych zadań. Praca na
stanowisku przewodniczącej nauczyła mnie
determinacji, wytrwałości i wiary w dążeniu
do celów nawet najtrudniejszych. Przed
nami jesienią tego roku – czas wyborów
nowych delegatów. Już dzisiaj zapraszam
wszystkich, którzy chcą wpływać na losy 
i kształt przyszłego pielęgniarstwa i położ-
nictwa do pracy na rzecz naszej samorząd-
ności i samodzielności zawodowej.

Z wyrazami szacunku
Bożena WojcikieWicz, 

przewodnicząca oRPiP 

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

Czas POdsumOwań 

Rok 2018 – był pracowity, trudny,
ale dobry i owocny 
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DZIEŃ PIELęgNIARKI i PołożNEJ Z PRAC NIPiP

Harmonogram obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Dnia Położnej w oiPiP w koszalinie

Szanowne koleżanki i koledzy!

11 maja

VII Rajd Pielęgniarek i Położnych w tym roku odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r.
Trasa, jak zwykle łatwa i przyjemna, ok. 30 km w obie strony. 

Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2019 r. 
na adres e-mail: pkanski@gmail.com lub zgłosić udział telefonicznie: 

602 397 022 (Krystyna do 15.30), 501 092 455 (Przemek).
W informacji należy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce pracy.

16 maja

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odprawiona zostanie 
Msza Św. w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 18.00 

w Kościele św. Kazimierza w Koszalinie (przy ul. Popiełuszki 2).

17 maja

okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych w koszalinie
serdecznie zaprasza 

koleżanki i kolegów na uroczystość z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,
która odbędzie się 17 maja 2019 roku, o godz. 10.00,

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. j. Słowackiego w koszalinie.
obchody uświetni spektakl

„związek otwarty”

z a p r a s z a m y

zapisy pod nr tel. 94 342 59 93 lub e-mail: izba@oipip-koszalin.org do 10 maja 2019 r.

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:
– imię i nazwisko;
– miejsce pracy;
– nr telefonu;
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

PRzeWoDnicząca oRPiP W koSzalinie
Bożena WojcikieWicz
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DZIEŃ PIELęgNIARKI i PołożNEJ Z PRAC NIPiP
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Z PRAC NIPiP WoKół SAMoRZąDU
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Z PRAC NIPiP WoKół SAMoRZąDU

XXXV OKRĘGOWY ZJAZD
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W swoim wystąpieniu przedstawiła m.in. sytuację kadrową
pielęgniarek i położnych w rejonie działania Izby i w kraju oraz 
najważniejsze zadania i problemy, którymi się zajmowała Izba 
w 2018 roku, następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Goście uczestniczący w Zjeździe:
• Bogumiła Aziewicz-Gabis – konsultant wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
• Wioletta Krociak – konsultant wojewódzki w dziedzinie opie-

ki długoterminowej
• Julita Wacław – kierownik delegatury NFZ Oddział 

w Koszalinie
• dr Elżbieta Woźniak – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Koszalinie
• Wiesław Kowalewski – przewodniczący Koła Polskiego

Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Koszalinie
• oraz naczelne, przełożone i kadra kierownicza ZOZ-ów

Sponsorzy Zjazdu:
• Dariusz Kondas – dyrektor sieci sprzedaży TU Interpolska
• Dagmara Zalech – koordynator ds. klientów TU Interpolska

w Koszalinie
• Katarzyna Majewska – firma kosmetyczna – Mary Kay

Po wystąpieniu gości i sponsorów Zjazd przybrał charakter
sprawozdawczy. Delegaci dokonali wyboru Prezydium Zjazdu, Komi-
sji mandatowej i Komisji uchwał i wniosków. Zgodnie z procedurą
Zjazd poprowadziła przewodnicząca Okręgowego Zjazdu – Justyna
Laska. 

W części sprawozdawczej Zjazdu podjęte zostały uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów Izby,
wykonania budżetu za rok 2018.

Poza podjętymi uchwałami delegaci na Sali obrad omawiali 
i dyskutowali nad zgłaszanymi wnioskami i apelami oraz problemami
nurtującymi nasze środowisko, szukając korzystnych rozwiązań.

Około godz. 14 obrady Zjazdu dobiegły końca, przewodnicząca
Okręgowej Rady Bożena Wojcikiewicz złożyła serdeczne podziękowała
wszystkim delegatom, sponsorom, osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie Zjazdu i wszelką pomoc, pracownikom biura OIPiP. Był to
ostatni Zjazd sprawozdawczy organów Izby VII kadencji, jesienią
odbędą się kolejne wybory samorządu zawodowego.

9 marca 2019 roku odbył się XXXV okręgowy ZjaZd Pielęgniarek 
i Położnych. ZjaZd otworZyła PrZewodnicZąca okręgowej rady 
Pielęgniarek i Położnych w kosZalinie bożena wojcikiewicZ 
serdecZnie witając ZaProsZonych gości i delegatów. 



WoKół SAMoRZąDU WoKół SAMoRZąDU
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STANoWISKo NR 1

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie 
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia Narodo-
wy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego
produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniar-
ki zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej na rzecz mieszka-
ńców tych domów

A d r e s a t : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.

U Z a S a D N I E N I E :
XXXV OZPiP w Koszalinie apeluje o niezwłoczne podjęcie działań

mających na celu zapewnienie, osobom wymagającym opieki pielęgna-
cyjnej równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, realizowanych
przez pielęgniarki w Domach Pomocy Społecznej.

Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy
społecznej nie jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pk] 41 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1938.) w zw. z art. 4 ust.l ustawy z dnia
15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) 

W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finansowanie 
i rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych w czasie
choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomo-
cy społecznej.

Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który
został określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 734) dom pomocy społecznej niezależnie od typu
świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji.

Obecnie w domach pomocy społecznej coraz mniej jest mieszka-
ńców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75. roku życia 
z coraz bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, osób leżących
z problemami zdrowia somatycznego i psychicznego. Taki stan rzeczy
wymaga od pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej,
nie tylko pielęgnacji, ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakre-
sie zapobiegania i profilaktyki powikłań, ograniczenia niedołęstwa
starczego, diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych kwalifika-
cji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane przez pielęgniarki 
w domach pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych,
które podejmowane są w zakładach opieki długoterminowej. 

W ocenie OZPiP świadczenia zdrowotne realizowane przez
pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny być
kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako
odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską.

W związku z powyższym, OZPiP przychylając się do stanowiska
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak najszybsze
opracowanie, rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu
zapewniającego całodobowe świadczenia pielęgniarskie na rzecz
mieszkańców domów pomocy społecznej.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

STANoWISKo NR 2

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : uwzględnienia w podwyżkach wszystkich pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej w myśl
ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

S k i e r o w a n e : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Minister-
stwo Zdrowia.

U Z a S a D N I E N I E :
Zawód pielęgniarki i położnej wykonywany jest w różnych

obszarach działalności RP., nie tylko w podmiotach leczniczych
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przykładem są
pielęgniarki i położne zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej
w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Wojewódzkich Ośrod-
kach Medycyny Pracy, w Zakładach Karnych, w placówkach podle-
głych MON, w Stacjach Krwiodawstwa, w Żłobkach. Wszystkie
pielęgniarki i położne, aby wykonywać zawód muszą spełniać okre-
ślone warunki prawne, ponosić koszty doskonalenia zawodowego
oraz płacić składki członkowskie w związku z przynależnością do
samorządu zawodowego. Pominięcie w kwestii wzrostu wynagro-
dzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ww. obszarach
ochrony zdrowia jest nierównym traktowaniem, ze względu na
miejsce udzielania świadczeń. W trosce o dobro zdrowotne pacjen-
tów, zabezpieczenie kadrowe w ww. miejscach a także dobro zawo-
du i równe traktowanie wszystkich członków samorządu oczeku-
jemy niezwłocznego uregulowania prawnego przedstawionego
problemu.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 1

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie 
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie organizatorów
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

S k i e r o w a n y : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Posłowie
i Senatorowie RP Ministerstwo Zdrowia, Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Delegaci XXXV Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie apelują o zmianę treści przepisu art. 75 ust.
1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie ogra-
niczenia dla podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumieniu przepisów tej
ustawy i aktów wykonawczych.
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Proponujemy aby organizatorem kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych mogły być wyłącznie:

1. Uniwersytety medyczne, 
2. Państwowe wyższe szkoły zawodowe prowadzące działalność

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
3. Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
4. Podmioty lecznicze po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej
„rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej.

5. Podmioty utworzone przez jednostki organizacyjne samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych.

UZaSaDNIENIE:
Dotychczasowy zakres podmiotów uprawnionych do uzyskania

statusu organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i poło-
żnych doprowadził w ostatnim czasie do wielu sytuacji, w których
osoby, które podjęły kształcenie podyplomowe u przedsiębiorców
wpisanych do rejestru, nie mogły go ukończyć z uwagi na problemy
finansowe organizatora kształcenia. Powierzenie organizacji kształ-
cenia podyplomowego wszystkim w zasadzie przedsiębiorcom, po
uzyskaniu tylko wpisu do rejestru działalności regulowanej, niesie za
sobą ryzyko podejmowania przez te podmioty nieuczciwej działalno-
ści w tak ważnej dla zawodu pielęgniarek i położnych kwestii. 
Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej, a podmioty, które realizują to
kształcenie, powinny dawać należytą rękojmię najwyższej jakości
takich usług, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyj-
nym. 

Pielęgniarki i położne wybierając określony kurs lub szkolenie
powinny mieć pewność co do tego, że organizator kształcenia, które-
go mogą wybrać, jest podmiotem dającym rękojmię prawidłowego
przeprowadzenia kształcenia. Pielęgniarki i położne niejednokrotnie nie
mają możliwości sprawdzenia podmiotu, który realizuje kształcenie, 
a wybierając go działają w zaufaniu, że skoro posiada on status orga-
nizatora kształcenia, to jest podmiotem rzetelnym. Z drugiej strony
aktualne przepisy, nie dają możliwości weryfikacji uczciwości i mery-
torycznych walorów podmiotów wpisywanych do rejestru organiza-
torów kształcenia. Stąd płynące od pielęgniarek i położnych sygnały
o likwidacji podmiotów będących organizatorami kształcenia po przy-
jęciu opłat, a przed rozpoczęciem kształcenia. Pojawiają się także
oferty przeprowadzania kursów dla pielęgniarek i położnych w formie
e-learningowej, która to forma w żaden sposób nie jest w stanie 
przygotować pielęgniarki i położnej z szczegółowego zakresu jej 
obowiązków zawodowych. Stąd pożądana jest zmiana w tym zakresie
przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 2

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : wprowadzenia drogą legislacyjną regulacji określa-
jących liczbę i kwalifikacje pielęgniarek i położnych realizujących
świadczenia gwarantowane w zakresach rehabilitacji, świadczeń
uzdrowiskowych, opieki długoterminowej i psychiatrycznej.

S k i e r o w a n y :  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Minister-
stwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Delegaci XXXV OZPiP w Koszalinie apelują o przyspieszenie prac
związanych z określeniem liczby pielęgniarek i położnych oraz kwali-
fikacji w zakresach świadczeń gwarantowanych w zakresie:

Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowe-
go, stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

U Z a S a D N I E N I E :
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji dotyczącej liczby

i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia
gwarantowane w pozostałych zakresach świadczeń zdrowotnych, ze
względu na zapewnienie bezpiecznych warunków leczenia i pielęgna-
cji pacjentów. Jednoosobowe obsady pielęgniarskie w powyższych
zakresach świadczeń zdrowotnych na dyżurach są częstą praktyką.
Należy wypracować zapisy zapewniające odpowiednią obsadę
pielęgniarską na dyżurze/zmianie, gdyż one gwarantują bezpieczne
warunki pracy i opieki nad pacjentem.

apelujemy o wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresach jak wyżej. 

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 3

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
w zakresie wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego

S k i e r o w a n e  d o : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Mini-
sterstwo Zdrowia.

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
zwraca się z apelem wprowadzenie urlopu szkoleniowego w celu usta-
wicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i poło-
żnych. 

U Z a S a D N I E N I E :
Delegaci XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

apelują o zmianę ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej poprzez
dodanie art. 61a 1.

„Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe zgod-
nie z zakresem obowiązków wykonywanym na stanowisku pracy przy-
sługuje na jej wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy 
w wymiarze 6 dni roboczych rocznie płatny według zasad obowiązu-
jących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.”

Zmiana dotycząca urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, 
o których mowa w §1 ust.7 Porozumienia zawartego w 9 lipca 2018
roku pomiędzy OZZPiP i NIPiP a Ministrem Zdrowia i Narodowym
Funduszem Zdrowia. Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu
szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych wpłynie na umożliwienie
podnoszenia kwalifikacji w myśl obowiązku ustawicznego kształcenia



WoKół SAMoRZąDU SPRAWoZDANIA

#strona  10

przez pielęgniarki i położne oraz na wzrost zainteresowania zawodem
i poprawą warunków pracy. 

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 4

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e :  zmiany regulaminów wyborów samorządowych.

S k i e r o w a n e  d o : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
uwzględniając stanowisko Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzin-
nych zwraca się z apelem o zmianę regulaminów wyborów samo-
rządowych dotyczącego wyznaczenia proporcjonalnego udziału repre-
zentacji pielęgniarek i położnych poz i lecznictwa stacjonarnego 
w samorządzie zawodowym w tym w NRPiP i ORPiP.

U Z a S a D N I E N I E :
W podstawowej opiece zdrowotnej pracuje znaczna liczba

pielęgniarek i położnych rodzinnych. POZ podlega ostatnio licznym
zmianom systemowym, a jednocześnie pozostaje wiele niejasności
związanych z udzielaniem świadczeń w poz przez pielęgniarki i położne. 

Ze względu na specyfikę pracy i problemy jakimi różnią się
pielęgniarki zatrudnione w stacjonarnej opiece zdrowotnej i pielęgniar-
ki w poz w tym problemy związane z prowadzeniem podmiotów
pielęgniarsko-położniczych praktyk grupowych i indywidualnych istnie-
je konieczność, aby z tych środowisk byli wybierani proporcjonalnie
przedstawiciele do NRPiP i ORPiP.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 5

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w  s p r a w i e : podjęcia działań na rzecz zmian legislacyjnych w zakre-
sie formalnego uregulowania współpracy pielęgniarek i opieku-
nów medycznych.

A d r e s a t : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

U Z a S a D N I E N I E :
Istnieje pilna potrzeba do większego wykorzystania zawodu pomoc-

niczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych. W wielu krajach
europejskich takie rozwiązania wykorzystywane są w opiece zdrowot-
nej na dużo większą skalę niż w Polsce, co umożliwia personelowi
medycznemu realizowanie swoich podstawowych obowiązków. Zawód
opiekuna medycznego jest stosunkowo nowym zawodem wprowadzo-

nym do systemu ochrony zdrowia w 2007 r. Opiekun medyczny, to
osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy osobom chorym i niesa-
modzielnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz
podtrzymaniu podstawowej aktywności fizycznej i intelektualnej. Zawo-
dy pomocnicze stanowią pomoc w opiece nad pacjentem w podstawo-
wych czynnościach pielęgnacyjnych. W sytuacji, w której pogłębia się
deficyt pielęgniarek i położnych i współczynnik pielęgniarek i poło-
żnych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, nato-
miast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8, wsparcie ze strony
zawodu pomocniczego, odciąży pielęgniarki i położne oraz umożliwi
realizację zadań, które wynikają z wysokich umiejętności i kompetencji
zawodu. Takie rozwiązanie nieco poprawi warunki pracy personelu
medycznego i znacząco wpłynie na poprawę opieki nad pacjentami.
Nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie
do zawodu pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać pielęgniarka lub
położna. Pielęgniarki i położne powinny koordynować opiekę nad pacjen-
tem i wykonywać samodzielne czynności medyczne i edukacyjne, które
stanowią podstawę ich zawodu. Niektóre czynności o charakterze
pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby być wykonywane przez pomoc-
niczy zawód medyczny – opiekuna medycznego będący istotnym wspar-
ciem, zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak i dla pacjentów. 

Delegaci XXXV OZPiP w Koszalinie apelują o jak najszybsze
podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających formalne uregulowa-
nie zasad współpracy pielęgniarek i opiekunów medycznych.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska

APEL NR 6

XXXV okRĘGoWeGo zjazDU
PielĘGniaRek i PoŁożnYcH 

W koSzalinie
9 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych
porady pielęgniarskiej w opiece długoterminowej i opiece hospi-
cyjnej domowej. 

Adresat: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdro-
wia, Narodowy Fundusz Zdrowia.

U Z a S a D N I E N I E :
W projekcie wprowadzającym do świadczeń gwarantowanych

nowego produktu – porada pielęgniarska , porada położnicza uwzględ-
niona jest ona w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz w ambulato-
ryjnej Opiece Specjalistycznej . Długoletnia praktyka 

w realizacji świadczeń w zakresie opieki długoterminowej i hospi-
cjum domowym wskazuje na konieczność rozszerzenia realizacji tego
produktu także w powyższych zakresach. W tych zakresach świad-
czenia pielęgniarskie są realizowane w domu pacjenta niejednokrotnie
wymagane jest badanie pacjenta, jego edukacja , pielęgnacja ran, ordy-
nowanie leków lub ich kontynuacja a także wypisywanie wyrobów
medycznych niezbędnych do procesu pielęgnowania. 

Delegaci XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
apelują o możliwość kontraktowania świadczeń pielęgniarskich 
w ramach porady w zakresie świadczeń gwarantowanych – opieka
długoterminowa domowa i hospicyjna domowa.

Sekretarz Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu XXXV Okręgowego Zjazdu

Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Grażyna Margas Justyna Laska
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SPRaWOZDaNIE
Z DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEJ RADY 
PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH 
W KOSZALINIE 
Za 2018 ROK
W 2018 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek
I Położnych pracowała w składzie:

Bożena Wojcikiewicz – przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

CZŁONKOWIE:
Renata ataman, anna Burdziej, anna Choj-
nowska, Jolanta Herbuś, Izabela Kruk, Graży-
na Kuszmar, Justyna Laska, Krystyna Moraw-
ska, Grażyna Margas, Katarzyna Nowak,
Zdzisław Piekarski, Irena Rek, Krystyna
Szczerbińska, Jolanta Zagowałko, Elżbieta
Żebrowska.

Prezydium ORPiP w składzie:
1. Bożena Wojcikiewicz – przewodnicząca

ORPiP
2. Justyna Laska – wiceprzewodnicząca
3. Zdzisław Piekarski – wiceprzewodni-

czący
4. Krystyna Morawska – sekretarz
5. Katarzyna Nowak – skarbnik
6. anna Burdziej – członek
7. Krystyna Szczerbińska – członek

W okresie sprawozdawczym odbyły się:
– 4 posiedzenia ORPiP, na których

podjęto 50 uchwał
– 11 posiedzeń Prezydium ORPiP, na

których podjęto 183 uchwały. 
Wszystkie uchwały podejmowane były

w głosowaniu jawnym, większością głosów.

I. Zestawienie spraw Okręgowej Rady
i Prezydium związanych z prowadze-
niem Rejestru Pielęgniarek i Położnych
1. Prawo wykonywania zawodu:

– 43 zaświadczenia stwierdzające prawo
wykonywania zawodu (w tym 37
pielęgniarek 4 pielęgniarzy i 2 położne),

– 23 decyzje o wpisie do rejestru pielęgnia-
rek i położnych (21 pielęgniarek i 2 poło-
żne),

– 1 decyzja o wymianie prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki, 

– 14 decyzji o skreśleniu z rejestru z powo-

du przeniesienia się na teren działania
innej izby (13 pielęgniarek i 1 położna), 

– 11 decyzji o wygaśnięciu pwz – z powo-
du śmierci (10 pielęgniarek, 1 położnej).

2. Rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą dla miejsca wykony-
wania praktyki zawodowej pielęgniarki/
położnej – dokonano:

– 38 wpisów do rejestru praktyk zawodo-
wych,

– 26 wykreślono z rejestru praktyk zawo-
dowych,

– 26 zmian danych w wpisach praktyk
zawodowych.

3. Rejestr podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych na terenie działania Izby.

Okręgowa Rada prowadzi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami rejestr podmio-
tów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych na terenie działania OIPiP 
w Koszalinie. W okresie sprawozdawczym
Okręgowa Rada wydała 8 zaświadczeń
o wpisie do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych obejmujące:

– szkolenia specjalizacyjne (3)
– kursy kwalifikacyjne (2)
– kursy specjalistyczne (3)

oraz 1 zaświadczenie o zmianie wpisu
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
w tym:

– kursy kwalifikacyjne (1)
Wpisy otrzymały:

– agencja Usług Oświatowych OMNIBUS
sp. z o.o. w Kłodzku,

– Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu,
– Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Poznaniu.

4. Działalność kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych na terenie
działania Izby.

W okresie sprawozdawczym Dział 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie przeszkolił łącznie
359 osób, w tym:

– pielęgniarek (291)
– położnych (68).

Zorganizowano łącznie 15 edycji kursów,
w tym:

– kursy kwalifikacyjne – 1 edycja
– kursy specjalistyczne – 5 edycji
– kursy podstawowe – 3 edycje
– kursy uzupełniające – 6 edycji.

Zorganizowano kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie:

– Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
– 1 edycja.
Zorganizowano kursy specjalistyczne 

z zakresu:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla
pielęgniarek i położnych – 2 edycje

– Leczenie ran dla położnych – 1 edycja
– Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgnia-

rek i położnych – 1 edycja
– Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 

– 1 edycja.
Zorganizowano kursy podstawowe 

i uzupełniające z zakresu:
– Przetaczanie krwi i jej składników dla

pielęgniarek i położnych kurs podstawo-
wy – 3 edycje

– Przetaczanie krwi i jej składników dla
pielęgniarek i położnych kurs uzupełnia-
jący – 6 edycji.

W okresie sprawozdawczym oprócz
prowadzenia kształcenia podyplomowego
Izba wykonywała zadania związane z:

– monitorowaniem jakości kształcenia,
– udziałem w komisjach kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych w ośrodkach kształcą-
cych.

W 2018 w województwo zachodniopo-
morskie otrzymało zgodę na specjalizacje doto-
wane przez MZ – pielęgniarstwo anestezjolo-
gii i intensywnej opieki, chirurgiczne,
psychiatryczne (rezerwowe-neonatologiczne
i internistyczne) 2019 zgłoszono – pielęgniar-
stwo anestezjologii i intensywnej opieki, chirur-
giczne, onkologiczne, rezerwowe – operacyjne,
rodzinne dla położnych, ratunkowe. 

5. Szkolenia po 5-letniej przerwie w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki/położnej.

W 2018 r. na przeszkolenie skierowano
11 pielęgniarek: 

– Szpital Regionalny Kołobrzeg 
(2 pielęgniarki)

– Drawskie Centrum Specjalistyczne 
(3 pielęgniarki) 

– Szpital Szczecinek (6 pielęgniarek). 
Egzamin po 5-letniej przerwie wykony-

wania zawodu pielęgniarki/położnej zdało 
8 osób, pozostałe 3 są w trakcie szkolenia. 

II. Zestawienie spraw podejmowanych
przez Radę VII Kadencji w ramach Planu
Pracy przyjmowanym na każdy rok dzia-
łalności wynikającym z programu dzia-
łania samorządu pielęgniarek i położ-
nych.
1. Przy ORPiP działają Komisje i Zespo-

ły problemowe:
– Komisja kształcenia i refundacji kosztów

doskonalenia zawodowego – anna
Burdziej, 

– Komisja ds. przeszkolenia po 5 – letniej
przerwie wykonywania zawodu – Kata-
rzyna Nowak. 

– Komisja socjalna – Krystyna Szczerbińska 
– Komisja ds. położnych – Justyna Laska 
– Komisja ds. podstawowej opieki zdro-

wotnej – Jolanta Zagowałko 
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– Komisja ds. nadzoru nad wykonywaniem
indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki pielęgniarskiej/położniczej 
– Renata ataman 

– Komisja ds. opieki długoterminowej 
– Bogumiła aziewicz-Gabis 

– Komisja ds. uznawania kwalifikacji zawo-
dowych zgodnych z przepisami prawa
Unii Europejskiej – Bożena Wojcikiewicz 

– Zespół redakcyjny biuletynu – G.
Margas, B. Wojcikiewicz, D. Fenkanin 

– Zespół ds.odleżyn i leczenia ran prze-
wlekłych – Danuta Bralewska 

– Zespół pielęgniarek epidemiologicznych
– Grażyna Wiśniewska 

– Komisja ds. pielęgniarstwa nauczania 
i wychowania – Jolanta Herbuś

– Komisja ds. lecznictwa sanatoryjnego 
– Iwona Porębska

– Komisja ds. promocji zawodu pielęgnia-
rek i położnych – Dorota Fenkanin.

2. Przewodzenie i delegowanie przed-
stawicieli do uczestnictwa w konkursach na
stanowiska kierownicze w publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej w 10 postępowa-
niach na kierownicze stanowiska pielęgniar-
skie oraz 1 na stanowisko zastępcycy
dyrektora ds. medycznych.

1) Szpital Wojewódzki w Koszalinie
konkurs na pielęgniarkę oddziałową (4): 

– Oddział Cjirurgii Dziecięcej i Urazowo-
Ortopedycznej

– Oddział Neonatologii
– Oddział Neurologii z Pododdzialem

Udarowym, z Pododdziałem Leczenia
padaczek, Pracownią EEG

– Oddział anestezjologii, Intensywnej
Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
2) Regionalny Szpital Kołobrzeg konkurs

na pielęgniarkę oddziałową (4):
– Oddział Kardiologiczny 
– Oddział Urazowo-Ortopedyczny 
– Oddział Chorób Wewnętrznych z Pod-

oddziałem Hematologicznym
– Oddział Neonatologiczny z Pododdzia-

łem Noworodka
3) SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

– konkurs na stanowisko pielęgniarki
naczelnej
4) SP ZOZ Szpita Specjalistyczny

MSWiA MSWiA w Złocieńcu
– konkurs na stanowisko pielęgniarki prze-

łożonej
5) SZGiChP Koszalin

– konkurs na stanowisko zastepcy dyre-
kora ds. medycznych

3. Współpraca z pełnomocnymi przed-
stawicielami Okręgowej Rady

W Izbie działa 17 pełnomocnych przed-
stawicieli ORPiP. Zgodnie z przyjętym planem
odbyły się dwa spotkania. Na spotkaniu prze-

kazywano bieżące informacje o działaniach
podejmowanych przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych. Pełnomocnicy infor-
mowani byli o przepisach prawnych doty-
czących wykonywania naszych zawodów,
działaniach podejmowanych przez Naczelną
Radę Pielęgniarek i Położnych. Wymieniali się
uwagami dotyczącymi sytuacji Pielęgniarek 
i Położnych w poszczególnych zakładach pracy.

4. Poradnictwo prawne
Pielęgniarki i położne mają możliwość

korzystania z porad prawnych, udzielanych
przez Radcę prawnego zatrudnionego w Izbie.
Porady są udzielane w różnej formie – osobiście,
listownie, telefonicznie oraz drogą mailową. 

5. Inne realizowane działania:
1) Zorganizowano dwa spotkania 

z kierowniczą kadrą pielęgniarską. Na spotka-
niach omawiane były bieżące sprawy związa-
ne z wykonywaniem zawodów. Dyskutowa-
no o problemach dotyczących sytuacji 
w ochronie zdrowia w naszym regionie oraz
ustalono potrzeby w zakresie organizacji
szkoleń, praktyk stażowych. Omawiano 
przebieg prac nad projektami aktów praw-
nych dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej.

2) ORPiP w Koszalinie w wydała ponad
276 opinii w sprawie sposobu podziału środ-
ków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek
i położnych wynikających z zawartego poro-
zumienia z 9 lipca 2018 r. i rozporządzenia MZ
z 29 sierpnia 2018 (DZ.U. z 2018 poz 1681).

3) Do zadań samorządu należy także
opiniowanie norm zatrudnienia w podmio-
tach leczniczych nie będących przedsiębior-
stwami na podstawie rozporządzenia MZ 
z 28 grudnia 2012 r. – normy te powinny być
aktualizowane co 3 lata.

4) OIPiP wykupiła dostęp do wirtualnej
biblioteki IBUK Libra dla członków samorządu
na kolejny rok. O dostęp zgłosiło się 106
pielęgniarek i położnych w porównaniu do
2016 roku zainteresowanie biblioteką wzro-
sło 3,0 krotnie (480 pozycji książkowych).

6. W 2018 zorganizowaliśmy, wzięliśmy
udział i objęliśmy patronatem konferencje
naukowe/szkolenia dla pielęgniarek i poło-
żnych takich jak:

– szkolenie z RODO dla indywidualnych
praktyki pielęgniarek i położnych – Ochrona
danych osobowych w świetle nowych prze-
pisów (tzw. RODO) – 3 edycje,

– III Medyczna Konferencja Szkoleniowa
„Dobre praktyki pielęgniarskie w neurologii”
OIPiPi / PWSzZ/PTP,

– szkolenie OIPiP z firmą Pelargos
„Neurorozwojowe standardy postepowania
z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie
pielęegnacji. Rozszerzenie diety zdrowego
niemowlęcia, a mozliwości wystapienia niepo-

żądanych objwow ze strony układu pokar-
mowego, odpornościowego oraz skóry”,

– konferencja „Postępowanie z rana prze-
wleklą” zorganizowanej przez Ewereth Publi-
shing sp. z o.o., Katrdrę i Zakład anatomii
Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego oraz OIPiP w Koszalinie,

– konferencja „Leczenie ran w ujęciu
interdyscyplinarnym”, organizator firma
Convatec pod patronatem OIPiP w Koszalinie,

– szkolenieOIPiP z firmą Pelargos
„Wielochorobowość – specyfika opieki nad
pacjentem geriatrycznym”,

– „Obsługa portów donaczyniowych” 
– szkolenie dla pielęgniarek i położnych 
– 3 edycje, (2 edycje Szpital Szczecinek, 
1 edycja OIPiP Koszalin),

– konferencja szkoleniowa „Zdrowie
rodziny”OIPiPi / PWSzZ/PTP

7. Udział przedstawicieli OIPiP w szko-
leniach i konferencjach:

– w spotkaniu wiceprzewodniczących
ORPiP i przewodniczących Komisji ds. położnych 

– w szkoleniu dla członków Okręgowych
Sądów Pielęgniarek i Położnych „Tajemnica
Medyczna i praktyczne dylematy ochrony
danych pacjentów”

– w szkoleniu członków Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na
temat „procedowaniw w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej. Prewencja wykro-
czeń zawodowych na pielęgniarskich i poło-
żniczych stanowiskach pracy, ochrona danych
osobowych, aspekty prawne i organizacyjne”

8. Inne wydarzenia:
8 stycznia 2018 r. – udział przewodni-

czącej ORPiP Bożeny Wojcikiewicz w nowo-
rocznym spotkaniu z prezydentem Miasta
Koszalina.

16 kwietnia 2018 r. – przewodnicząca
ORPiP wzięła udział uroczystości wręczenia
czepków studentom drugiego roku pielęgniar-
stwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Koszalinie.

25 kwietnia 2018 r. – Bożena Wojcikie-
wicz, przewodnicząca ORPiP uczestniczyła
w spotkaniu wojewody zachodniopomor-
skiego z Ogólnopolskim Związkiem Zawodo-
wym Pielęgniarek i Położnych Zarządu Regio-
nalnego w Szczecinie – dotyczącym sytuacji
pielęgniarek i położnych w naszym regionie.

28 kwietnia 2018 r. – przedstawiciele
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie uczestniczyli w uroczystości Beaty-
fikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.
Uroczystości odbyły się w Bazylice Bożego
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

9-10 maja 2018 r. – przewodnicząca
ORPiP i zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej spotkali się
ze studentami I roku pielęgniarstwa Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
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11-12 maja 2018 r. – uroczyste obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej w Mielnie, złożenie kwiatów
pod tablicą upamiętniającą poległe pielęgniar-
ki i sanitariuszki w czasie II wojny światowej
w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, udział
w mszy św. w kościele św. Kazimierza, 
VI Rajd Rowerowy – 26 maja. 

14 maja 2018 r. – udział przewodniczącej
ORPiP w obchodach Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Dnia Położnej w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.

4 października 2018 r. – udział prze-
wodniczącej ORPiP w inauguracji roku akade-
mickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koszalinie.

16 października 2018 r. – na zaproszenie
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koszalinie, przewodnicząca ORPiP Bożena
Wojcikiewicz uczestniczyła w otwarciu
Centrum Symulacji Medycznych 

23 października 2018 r. – spotkanie
przewodniczącej ORPiP z pielęgniarkami 
i położnymi POZ.

7 listopada 2018 r. – przewodnicząca
ORPiP Bożena Wojcikiewicz uczestniczyła 
w konferencji prasowej w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie 
w związku z uruchomieniem II stopnia 
studiów pielęgniarstwa.

21 listopada 2018 r. – na zaproszenie
przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz 
w OIPiP w Koszalinie odbyło się spotkanie 
w siedzibie Izby z dyrektorem ds. ekono-
miczno-finansowych NFZ Oddział w Szcze-
cinie Wojciechem Włodarskim.

27 listopada 2018 r. – w siedzibie Izby
odbyło się uroczyste spotkanie z pielęgniar-
kami i położnymi, które w minionym roku
odeszły na emeryturę,

– współpraca ze Szczecińską Izbą
Pielęgniarek i Położnych – wspólne stanowi-
ska w zakresie miejsc specjalizacyjnych 
i innych stanowisk w sprawie pielęgniarstwa
i położnictwa w województwie zachodnio-
pomorskim; 

– współpraca z Okręgową Izbą Lekarską
w Koszalinie, Środkowopomorską Okręgową
Izbą aptekarską – udział przewodniczącej
ORPiP w okręgowych zjazdach izb;

– współpraca z Konsultantami Woje-
wódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa 
i położnictwa;

W zakresie standardów zawodowych:
– współpraca z mediami w zakresie

udzielania informacji i wywiadów w sprawach
dotyczących środowiska zawodowego; 

– kontynuacja współpracy z Towarzy-
stwem Ubezpieczeniowym INTER POLSKa,
Bankiem Pekao S.a – oddział Koszalin.

9. W ramach współpracy z NRPiP i inny-
mi instytucjami i podmiotami – Przewodni-
cząca ORPiP uczestniczyła:

1) w 4 posiedzeniach Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 

w 1 konwencie Przewodniczących
Okręgowych Rad w Warszawie.

2) w spotkaniach z dyrektorem ZOW
NFZ oraz Radą Społeczną Narodowego
Funduszu Zdrowia w Szczecinie 

3) w spotkaniach Konwentu PWSzZ 
w Koszalinie

4) w spotkaniu Rady Społecznej w MSW
w Koszalinie

5) w spotkaniu Rady Społecznej WSPL 
w Koszalinie 

6) w spotkaniu Rady Społecznej SP SZOZ
MSWia w Złocieńcu.

10. Refundacja Kosztów kształcenia:
W okresie sprawozdawczym zrefundo-

wano koszty kształcenia dla 100 osób (2017
– 147 osób) na kwotę 82 627,60 zł w tym: 

1. specjalizacje – 54 492,50 (52 osoby) 
– pielęgniarstwo anestezjologiczne i inten-

sywnej opieki (12) 
– pielęgniarstwo chirurgiczne (2) 
– pielęgniarstwo geriatryczne (1)
– pielęgniarstwo internistyczne (16)
– pielęgniarstwo onkologiczne (9)
– pielęgniarstwo operacyjne (4)
– pielęgniarstwo rodzinne (1)
– pielęgniarstwo zachowawcze (7)

2. kursy kwalifikacyjne – 996,60 (6 osób) 
– pielęgniarstwo rodzinne (6)

3. kursy specjalistyczne – 4 477,50 
(20 osób) 

– EKG (4)
– leczenie ran dla położnych (1)
– pielęgnowanie pacjenta wentylowanego

(1)
– RKO (7)
– szczepienia ochronne (1)
– wywiad i badanie fizykalne (6)

4. studia magisterskie pielęgniar-
stwo/położnictwo (niestacjonarne) 
– 22 661,00 (22 osoby) 

– licencjat (15)
– studia II stopnia (7)

R A Z E M :  8 2  6 2 7 , 6 0  
(w I kwartale 2019 do wypłaty

42.795,00 w sumie za rok 2018 125 422,60)

11. Pomoc Socjalna 
Działalność socjalna Izby to pomoc kole-

żankom, które znalazły się w wyjątkowo trud-
nej sytuacji materialnej z powodu nagłych
zdarzeń losowych lub ciężkiej choroby. 
W okresie sprawozdawczym wsparcia finan-
sowego udzielono 35 pielęgniarkom i poło-
żnym na kwotę 19.800 (w sumie 22 481,53):

– 7 wniosków dotyczyło przyznania
pomocy socjalnej,

– 28 wniosków dotyczyło przyznania
pomocy na leczenie,

– udzielono pomocy członkom samo-
rządu innych Izb na kwotę 300 zł, 

– zorganizowano spotkanie z emerytka-
mi.

12. Działalność wydawnicza i informa-
cyjna samorządu zawodowego – Biuletyn
Informacyjny i prowadzenie strony interne-
towej. 

Biuletyn Informacyjny w nakładzie 500
egz. wydawany jest raz nakwartał (4 numery).

Zespół Redakcyjny: Grażyna Margas,
Bożena Wojcikiewicz, Dorota Fenkanin.

5) Prowadzenie nadzoru nad działalno-
ścią indywidualnych, specjalistycznych,
grupowych praktyk zawodowych pielęgnia-
rek/położnych.

Czynności kontrolne prowadzone są 
w ramach powołanej Komisji ds. Nadzoru nad
Indywidualnymi, Specjalistycznymi i Grupo-
wymi Praktykami Pielęgniarek i Położnych. 

W roku 2018 zwizytowano 35 praktyk 
w tym 3 indywidualne położnicze praktyki
zawodowe. 

III. W okresie sprawozdawczym oprócz
zadań wynikających z Ustawy o Samo-
rządzie Zawodowym Pielęgniarek 
i Położnych oraz działań przedstawio-
nych powyżej, prace członków Okręgo-
wej Rady zdominowane były:
– pracami zleconymi przez Naczelną

Radę m.in. opiniowaniem projektów ustaw
i rozporządzeń dotyczących zakresu ochrony
zdrowia,

– działalnością ośrodka informacyjno-
-edukacyjnego w zakresie przepływu
pielęgniarek i położnych do krajów Unii Euro-
pejskiej w szczególności dotycząca wzajem-
nego uznawania dokumentów potwierdza-
jących posiadanie kwalifikacji zawodowych,

W okresie sprawozdawczym wydano 
5 zaświadczeń stwierdzających posiadanie
kwalifikacji pielęgniarki/położnej zgodnych 
z wymaganiami wynikającymi z przepisów
prawa Unii Europejskiej.

Od momentu wejścia Polski do UE, tj.
od 1 maja 2004 r. do chwili obecnej wydano
łącznie 197 zaświadczeń o uzyskanych kwali-
fikacjach do wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej w krajach UE (182
dla pielęgniarek, 15 dla położnych).

Poszczególne zadania oraz przedmiot
wszystkich działań Okręgowej Rady koncen-
trowały się wokół bieżącej sytuacji w ochro-
nie zdrowia, realizacji uchwał Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, a przede wszyst-
kim obowiązkami wynikającymi z zapisów
ustawy o samorządzie zawodowym.

Przewodnicząca ORPiP
mgr Bożena Wojcikiewicz

Sekretarz ORPiP
mgr Krystyna Morawska



sPrawOzdanie
komisji kształcenia 
i Refundacji kosztów
Doskonalenia
zawodowego
za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Komisja Refundacji Kosztów Kształcenia
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Koszalinie pracuje w 7 osobowym
składzie:

Anna Burdziej
– przewodnicząca

Monika Jaruszewska – wiceprzewodni-
cząca
Izabela Kruk – sekretarz
Członkowie:
Renata ataman
Zdzisław Piekarski
Janina aleszczyk
Wiesława Klepczarek 

Komisja w okresie sprawozdawczym
spotkała się systematycznie celem przyznania
refundacji kosztów kształcenia podyplomo-
wego dla członków OIPiP w Koszalinie
biorących udział w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych. Na spotkaniach obecnych było
średnio 2-3 członków. 

Pozytywnie komisja zaopiniowała 100
wniosków. 

Dofinansowanie dotyczyło poniżej
wymienionych form kształcenia:

Rodzaj kształcenia Ilość osób Wielość
osób refundacji 

w PLN

Kursy specjalistyczne 20 4 477,50

Kursy kwalifikacyjne 6 996,60

Szkolenia specjalizacyjne 

/ specjalizacje / 52 54.492,50

Studia pielęgniarskie II0/

licencjat 22 22.661,00

S U M A 82.627,60

Przewodnicząca Komisji
Anna Burdziej

sPrawOzdanie 
komisji Socjalnej 
za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Komisja socjalna przy Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w skła-
dzie:

Krystyna Szczerbińska 
– przewodnicząca

Barbara Jurecka – zastępca
Członkowie:
Zdzisław Piekarski 
Izabela Kruk 
Elżbieta Żebrowska

Sprawozdanie z działalności Komisji
socjalnej za rok 2018.

Komisja socjalna przy Okręgowej
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Koszali-
nie powołana uchwałą nr 40/VII/16 z dnia
26. I. 2016 r. prowadzi działalność na
podstawie Regulaminu Komisji socjalnej.
Celem pracy Komisji socjalnej jest przyzna-
wanie pomocy materialnej członkom samo-
rządu pielęgniarek i położnych wpisanych
do rejestru prowadzonego przez Okręgo-
wa Radę Pielęgniarek i Położnych. Pomoc
socjalna przyznawana była w trudnej sytu-
acji życiowej, spowodowanej długotrwałą
chorobą członka samorządu wymagająca
wysokich kosztów leczenia dziecka lub/
współmałżonka. Przyznawana jest także 
w przypadkach śmierci członka rodziny oraz
w przypadkach losowych. Wysokość przy-
znawanej pomocy zależna była od sytuacji
materialnej i życiowej rodziny – miała
charakter uznaniowy.

W roku 2018 nie zanotowano zwiększo-
nej ilość zachorowalności na choroby nowo-
tworowe wśród członków samorządu. 

Zwiększenie zachorowań na choroby
nowotworowe odnotowaliśmy w latach
2016-17, co skutkowało większymi wydat-
kami z uchwalonego budżetu na przyznanie
wsparcia finansowego przez Komisje socjal-
ną.

Dodatkowo przekazano wsparcie finan-
sowe w kwocie 300 złotych na prośbę
Warmińsko – Mazurskiej Izby pielęgniarek 
i Położnych i Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Z budżetu Komisji socjalnej prze-
kazano także środki na pielęgniarki i położne
przebywające na emeryturze. Spotkania

komisji celem rozpatrzenia i przyznania zapo-
móg odbywały się co jeden miesiąc. Dzięku-
je serdecznie koleżankom i koledze z Komisji
socjalnej za czas współpracę oraz okazane
serce.

Suma środków z budżetu OiPiP zapla-
nowana na rok 2018 wynosiła – 32.000 zł. 

Na przyznane zapomogi wydano 
w sumie – 19.800 zł.

Rozpatrzono pozytywnie 35 wniosków:
pomoc na cel socjalny – 7 wniosków, pomoc
na cel leczniczy – 28 wniosków .

Wniosków rozpatrzonych negatywnie
nie było. 

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Szczerbińska

sPrawOzdanie 
okręgowej komisji
Rewizyjnej 
za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w 2018 r. dzia-
łała w następującym składzie:

Jolanta Stolarek 
– przewodnicząca OKR

Członkowie: 
Danuta Bralewska
Lucyna Kamińska
Katarzyna Mroczek
Katarzyna Osuch

Głównym zadaniem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej jest kontrola działalności finanso-
wej i gospodarczej OIPiP. W 2018 roku Komi-
sja Rewizyjna przeprowadziła 8 kontroli, 
w tym 3 kontrole kompleksowe i 4 nieplano-
wane kontrole kasy. Kontrolą objęto doku-
menty kasy izby, prawidłowość ich zatwier-
dzanie, obiegu i księgowania. analizie
poddano realizację uchwał Okręgowej Rady 
i jej Prezydium dotyczących spraw finanso-
wych i gospodarczych oraz zgodność wydat-
ków z budżetem i uchwałami. Okręgowa
Komisja Rewizyjna przeprowadziła także
kontrolę w biurze rachunkowym. W trakcie
wszystkich kontroli nie stwierdzono niepra-
widłowości. 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Jolanta Stolarek
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sPrawOzdanie 
okręgowego Sądu
Pielęgniarek 
i Położnych 
za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Jolanta Kiekisz
– przewodnicząca

W okresie sprawozdawczym do Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie wpłynęła do rozpatrzenia jedna
sprawa:

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno-
ści w Warszawie przekazał 22 czerwca
2018 r. do Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych w Koszalinie zażalenie
złożone na postanowienie o umorzeniu
postępowania wyjaśniającego wydane
przez Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie. Okręgowy Sąd
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
1 grudnia 2018 r. wydał postanowienie 
o utrzymaniu w mocy zaskarżone posta-
nowienie Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie z 30.11.2017 r. 
– sygnatura akt ORzOZ 2/17.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych zorganizowała
w ciągu roku szkolenia dla członków
sądu. Celem szkoleń było przygotowa-
nie członków do realizacji zadań w zakre-
sie postępowania w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej pielęgniarek 
i położnych oraz realizacji zadań 
w zakresie prewencji wykroczeń zawo-
dowych. Przewodnicząca zapoznała
Członków Sądu z:

– ramowym regulaminem OSPiP,
– kodeksem etyki zawodowej,
– Ustawą o samorządzie pielęgniarek 

i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U.
2018.916 z naciskiem na rozdział 6. Odpo-
wiedzialność zawodowa.)

Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

sPrawOzdanie 
okręgowego
Rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej
Pielęgniarek 
i Położnych 
od za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
działał w następującym składzie:

Małgorzata Szmit
– Okręgowy Rzecznik

Zastępcy: 
Danuta Wojewska
Elżbieta Szyska
Irena Maciąg
agnieszka Dżuga

W roku sprawozdawczym Okręgowy
Rzecznik przy OIPiP wraz z zespołem proce-
dował łącznie w sześciu postępowaniach:
wpłynęły trzy nowe skargi, w dwóch spra-
wach nastąpiło odwołanie do NRzOZ. 
W przypadku dwóch skarg odmówiono
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Jedno postępowanie pozostaje zawieszone z
uwagi na toczące się postępowanie w sądzie
okręgowym. W roku sprawozdawczym 
nawiązano współpracę w zakresie pomocy
prawnej z radcą prawnym.

W ramach prewencji w okresie spra-
wozdawczym Zespół okręgowego rzecznika
przeprowadził 15 szkoleń w tematyce:
odpowiedzialności zawodowej, etyki zawo-
dowej, praw pacjenta oraz prowadzenia
dokumentacji medycznej. Członkowie
Zespołu okręgowego rzecznika w 2018 r.
uczestniczyli w jednym szkoleniu i semina-
rium, brali udział w posiedzeniach Okręgo-
wej Rady i Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek I Położnych w Koszalinie.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej i jego zastępcy pełnią dyżury 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

Małgorzata Szmit

sPrawOzdanie 
z działalności komisji
ds. wizytacji
pielęgniarek 
lub położnych
wykonujących zawód
w ramach działalności
gospodarczej przy
oiPiP w koszalinie 
za rok 2018

Renata Ataman 
– przewodnicząca 

Członkowie: 
anna Burdziej
Jolanta Herbuś
Monika Jaruszewska
Justyna Laska
Irena Rek
Jolanta Zogowałko

W okresie sprawozdawczym odbyło się
jedno spotkanie Komisji. Komisja pracowała
na podstawie regulaminu i harmonogramu,
które zatwierdziła Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych w Koszalinie. W Rejestrze
indywidualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych ORPiP w Koszalinie na 31.12.2018 roku,
było zarejestrowanych 791 praktyk pielęgnia-
rek i 55 praktyk położniczych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się
35 wizytacji:

1) 32 indywidualne praktyki pielęgniar-
skie, 

2) 2 indywidualne praktyki położnych 
3) 1 indywidualna praktyka położnego.
W większości praktyki funkcjonują

prawidłowo, w czterech praktykach zanoto-
wano nieprawidłowości dotyczące: 

1) niespełnienia wymogów lokalowych
do prowadzenia praktyk;

2) w dokumentacji medycznej: brak
podpisów i pieczątek imiennych potwierdza-
jących wykonanie świadczeń medycznych.

W tych praktykach pozostawiono 
zalecenia pokontrolne, wyznaczono termin
usunięcia uchybień, przewidziano rekontrolę
na początku 2019 roku.

Przewodnicząca Komisji
mgr Renata Atama
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sPrawOzdanie 
komisji ds. położnych 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r.

Komisja została powołana Uchwałą nr
26/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie z 26 stycznia 2016
r. w sprawie powołania komisji i zespołów
problemowych działających przy ORPiP 
i Regulaminu działania komisji problemo-
wych i zespołów działających przy ORPiP.

Skład Komisji do spraw Położnych: 

Justyna Laska
– przewodnicząca 

Członkowie: 
Renata ataman
Katarzyna Bruzda
anna Chojnowska
Katarzyna Jasik
Ewa Zapotoczna

1. Prace komisji dotyczyły:
– przygotowania stanowisk, apeli i wnio-

sków na XXXIV Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
w sprawie:
– standardu opieki okołoporodowej,
– zmian systemowych w kształceniu
pielęgniarek i położnych,
– wpisania pielęgniarek i położnych 
w system kontraktowania w rozpo-
rządzeniach koszykowych,
– zwiększenia ilości miejsc szkolenio-
wych na uczelniach i wyższych szkołach
zawodowych dla pielęgniarek i poło-
żnych.
2. Monitorowanie projektu produktu

Porada laktacyjna dla położnych zgłoszonego
do NFZ oraz MZ 

3. Udziału członków komisji w konfe-
rencji szkoleniowej „Położna w systemie
ochrony zdrowia” Warszawa, 23-24 stycznia
2018 r.

Podczas spotkania przedstawiono 
strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce, zakres działań, źródło
finansowania oraz sposób monitorowania 
i oceny osiągania celów.

Omówiono prace nad standardem orga-
nizacyjnym opieki okołoporodowej w szcze-
gólności kwestia opieki położnej w bloku
porodowym i oddziałach oraz zapisów doty-

czących edukacji przedporodowej i promocji
karmienia piersią.

Poruszono problem kształcenia położ-
nych oraz zabezpieczenia oddziałów, zwłasz-
cza norm zatrudnienia na sali porodowej.

4. Udziału członków Komisji w spotkaniu
z wicedyrektorem OW NFZ w Szczecinie 
w siedzibie OIPiP w Koszalinie. Wiodącym
tematem spotkania była realizacja wzrostu
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych na obszarze dzia-
łania Izby zgodnie z Porozumieniem z 9 lipca
2018 r.

5. Omawiano problemy związane z nie-
prawidłowościami w kształceniu podyplo-
mowym pielęgniarek i położnych przez orga-
nizatora Interrete sp. z.o.o.

6. Organizacji konferencji dla położnych
kwiecień – maj 2019 r. 

7. Kreowania pozytywnego wizerunku
zawodu położnej.

Przewodnicząca Komisji 
Justyna Laska

sPrawOzdanie
zespołu pielęgniarek
epidemiologicznych 
za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Zespół działający przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie funk-
cjonował w składzie: 

Wiśniewska Grażyna
– przewodnicząca Zespołu 

Łukaszczyk Małgorzata – z-ca przewod-
niczącej Zespołu, 
Członkowie: 
Małgorzata asman, Ewa Buczma, Bogu-
sława Czwarno, Małgorzata Faltynow-
ska, Beata Jamrożek, Grażyna Jezierska,
Maria Kazimierczak, Dorota Łosińska,
agnieszka Łukasik, Katarzyna Mroczek,
Ewa Popiołek, Skorek Janina, Celina Stat-
kiewicz, Urszula Szukaj, Elżbieta Szyska,
agnieszka Wojtkowska, Małgorzata
Zdrowowicz-Zajko.

W roku 2018 odbyły się 3 posiedzenia
Komisji epidemiologicznej (w tym dwa
spotkania wyjazdowe), na których poruszono

wiele tematów związanych z aktualną wiedzą
w zakresie epidemiologii, przydatną 
w bieżącej pracy pielęgniarek epidemiolo-
gicznych. 

Na spotkaniach Komisji członkowie
dyskutowali na temat aktualnej sytuacji
epidemiologicznej Polski związanej z zakaże-
niami patogenami wieloopornymi i ryzyka
zakażeń krzyżowych z tym związanych.
Przedstawiono członkom Komisji obowiązu-
jące wytyczne związane z pobieraniem mate-
riału do badań w kierunku Clostridium difficile
według obowiązującego schematu. Dokona-
no również przeglądu środków dezynfekcyj-
nych firmy Ecolab, a w szczególności środków
do dezynfekcji powierzchni skażonych pato-
genami beztlenowymi.

W grudniu 2018 r. większość członków
Komisji wzięła udział w Konferencji nauko-
wej, której tematyka związana była z nowo-
czesnymi rozwiązaniami technicznymi 
w dezynfekcji w szerokim ujęciu tego tema-
tu, w szczególności przestrzeganiem procedur
higieny rąk w praktyce, analizą przygotowa-
nia rąk do pracy personelu medycznego, 
a także zastosowaniem rękawic medycznych
jako bariery mikrobiologicznej w kontakcie 
z pacjentem. 

Na spotkania Komisji Epidemiologicznej
zapraszano wykładowców, którzy poprowa-
dzili wykłady na następujące tematy:

– „Personel medyczny jako źródło drob-
noustrojów chorobotwórczych” – prowa-
dzący dr n. med. Marlena Zienkiewicz, spec.
mikrobiologii lekarskiej.

– „Procedura pobierania materiału do
badań w kierunku Clostridium difficile” 
– prowadzący dr n. med. Marlena Zienkiewicz
spec. mikrobiologii lekarskiej.

– „Specjalistyczne rękawice medyczne
dla osób z problemami skórnymi” – prowa-
dząca Katarzyna Nowakowska.

– „Zamgławianie jako nowoczesne
rozwiązanie w dezynfekcji” – prowadzący
Karol Jasik.

– „antyseptyka & Lawaseptyka – nowy
konsensus antyseptyki 2018” – prowadzący
artur Małecki 

– „Skuteczność reprocessingu narzędzi
medycznych jako aspekt przeciwdziałania
zakażeniom szpitalnym” – prowadzący Marcin
Dolny. 

Ponadto w roku 2018 członkowie Komi-
sji epidemiologicznej poszerzali swoją wiedzę
w zakresie epidemiologii poprzez udział 
w webinarach, które odbywały się na żywo
przez internet. Webinary organizowane były
przez Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej
przy wsparciu grantu naukowego przyznane-
go przez firmę Pfizer Polska sp. z o.o. 

Na spotkaniach poruszano tematy takie
jak: 

– „Opcje terapeutyczne w leczeniu infek-
cji wywołanych przez patogeny wieloleko-
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oporne” Szkolenie prowadziła dr n. med.
agnieszka Żukowska. 

– „Norowirus i grypa – zimowa bolączka
wszystkich szpitali. Wygaszanie ognisk epide-
micznych w praktyce”. Szkolenie prowadziła
dr a. Mączyńska.

– „Co ma większe znaczenie w profilak-
tyce zakażeń szpitalnych – dezynfekcja
powierzchni czy przestrzeganie higieny rąk?”
– debata. Szkolenie prowadziła dr aleksandra
Mączyńska. 

Ponadto na każdym spotkaniu Komisji
omawiane były sprawy bieżące Komisji Epide-
miologicznej, między innymi przedstawiono
członkom Komisji aktualną sytuację epide-
miologiczną w Polsce związaną z zachorowa-
niami na odrę, a także wytyczne zawarte 
w Komunikacie GIS w zakresie postępowania
w przypadku podejrzenia/zachorowania na
odrę.

Przewodnicząca 
Zespołu Pielęgniarek 

Epidemiologicznych
mgr Grażyna Wiśniewska 

spec. ds. epidemiologii

sPrawOzdanie 
z dziaŁalnOŚCi
komisji d.s.
podstawowej opieki
zdrowotnej przy oiPiP
w koszalinie 
za okres 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r. 

mgr Jolanta Zagowałko
– przewodnicząca komisji ds. POZ

W roku 2018 Komisja ds. podstawowej

opieki zdrowotnej, działająca przy OIPiP
Koszalinie, działała w niezmienionym skła-
dzie. 

Spotkania oraz prace Komisji ds. POZ
dotyczyły głównie:

1) omówienia bieżących spraw organiza-
cyjnych

2) opracowania i opiniowania projektów
wykazu świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez pielęgniarki i położne rodzinne
oraz pielęgniarki opieki długoterminowej,
które zostały przysłane przez Komisję ds.
kontraktowania świadczeń, istniejącą przy
NIPiP.

3) przekazywania środowisku zawodo-
wemu wszystkich bieżących informacji
związanych z wykonywaniem zawodu .

4) udziału członków komisji w spotka-
niach i pracach związanych z opracowywa-
niem i opiniowaniem zmian proponowanych
przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ, NIPiP oraz
inne instytucje. Zmiany te dotyczyły głównie
podziału środków podwyżkowych oraz mini-
malnych norm zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji 
mgr Jolanta Zagowałko

sPrawOzdanie 
zespołu ds. odleżyn 
i leczenia ran 

przewlekłych 
za okres od 1stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.

Komisja d/s Leczenia Ran działała 
w następującym składzie: 

Danuta Bralewska
– przewodnicząca komisji

Małgorzata Pudło
Krystyna Szczerbińska

Działalność komisji polega na organizo-
waniu szkoleń z zakresu leczenia ran dla
pielęgniarek i położnych w zależności od
zapotrzebowania środowiska. Członkowie
komisji współpracują również z firmami
produkującymi opatrunki specjalistyczne,
zapraszając na prezentacje nowoczesnych
opatrunków i szkolenia w zakresie nowocze-
snych metod zaopatrywanie ran.

Członkowie Zespołu uczestniczyli 
w konferencjach:

1) „Postępowanie z rana przewlekłą”
zorganizowanej przez Ewereth Publishing 
sp. z o.o. Katedrę i Zakład anatomii Opisowej
i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego

2) „Leczenie ran w ujęciu multidyscypli-
narnym” organizowanej przez firmę CONVa-
TEC.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Bralewska
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normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

GWARANCJA 
bEZPIECZEństWA 
PACJENtóW

Obowiązują one od 1 stycznia 2019 r.
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia
obsada pielęgniarska gwarantuje bezpie-
czeństwo pacjentów. Podkreśliła, że normy
zatrudnienia nie są nowym rozwiązaniem 
– historia ich obowiązywania sięga blisko
dwudziestu lat.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok wskazała, iż szpitale powiato-
we nie powinny mieć problemu z wypełnie-
niem norm, za to największe potrzeby w tym
zakresie mają szpitale wojewódzkie i instytu-
ty. Są co prawda miejsca w kraju, gdzie
pielęgniarek jest za mało w stosunku do nało-
żonych wymogów, jednak w ostatnich latach
sytuacja kadrowa się poprawia. Dane pocho-
dzące z Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych wskazują, że zwiększa się liczba
osób otrzymujących prawo do wykonywania
zawodu.

Jak wskazał andrzej Jacyna, prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia kontrolo-
wany będzie sposób wypełniania tych norm
przez podmioty lecznicze.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-
Żelazko podkreślała, że zjawisko likwidacji
łóżek, o których szeroko rozpisują się teraz
media, jest zjawiskiem marginalnym (poniżej
2%), a wprowadzenie wystandaryzowanych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
gwarantuje jakość opieki i bezpieczeństwo
pacjentów oraz samych pielęgniarek.

Rys historyczny norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych

1. Normy zatrudnienia pielęgniarek 

i położnych są w Polsce określane od roku
1987 i zapisane w wytycznych MZiOS 
w sprawie docelowych wskaźników zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych.

2. W roku 1999 normy tworzy się rozpo-
rządzenie MZ w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Podstawą wyliczenia liczby pielęgniarek 
i położnych w oddziałach – skomplikowany
wzór i liczenie czasu wykonywanych czynno-
ści przez pielęgniarki i położne

3. Kolejna zmiana rozporządzenia w roku
2012 zmieniła sposób obliczania minimalnych
norm zatrudnienia w oparciu o kategoryzację
pacjentów. Modyfikacji uległ czasochłonny
dla pielęgniarek i położnych i nieobiektywny
sposób liczenia, dający większą swobodę 
w dopasowywaniu liczby pielęgniarek i poło-
żnych do potrzeb pracodawcy a nie pacjen-
tów.

4. 1 stycznia 2019 roku – wprowadzenie
w rozporządzeniu w/s świadczeń gwaranto-

wanych w lecznictwie szpitalnym prostego 
i szybkiego sposobu wyliczenia minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
Dokument ten wskazuje wymiar etatu 
w przeliczeniu na łóżka na oddziałach oraz
kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i poło-
żniczego. Normy zatrudnienia na oddziałach
zachowawczych wynoszą 0,6 na łóżko, 0,7 
– na oddziałach zabiegowych i 0,8 na oddzia-
łach pediatrycznych. Sposób ten nie angażu-
je pielęgniarek i położnych w proces liczenia,
czas, który temu poświęcały, mogą teraz
wykorzystać na realizację świadczeń na rzecz
pacjenta.

Przy ustalaniu metody wskaźnikowej
minimalnych norm zatrudnienia wzięto pod
uwagę rekomendacje Międzynarodowej Rady
Pielęgniarek (ICN), 2006 r. – Odpowiednia
obsada pielęgniarska ratuje życie, metodolo-
gię Metody belgijskiej, zawodowej i katego-
ryzacji przy uwzględnieniu średniego % wyko-
rzystania łóżek.

ŹRóDŁo niPiP 

7 lutego 2018 r. na konferencji „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
to nie fikcja – to konieczność”, zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych oraz ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, 
na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia, eksperci wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje dotyczące
wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
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Jak zwiększyć motywację u osób starszych? 

POmYsŁ „LIstóW 
OD PRZYJACIELA”

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii
to stypendium ustanowione przez Swedish
Care International dla studentów pielęgniar-
stwa oraz osób będących w trakcie specjali-
zacji pielęgniarskiej, którym zależy na rozwo-
ju umiejętności oraz zdobywaniu
doświadczenia w opiece nad osobami star-
szymi. 

Zdobywczynią nagrody Queen Silvia
Nursing award 2018 jest Paulina Pergoł,
studentka I roku studiów magisterskich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Studentka zaproponowała projekt „Listy od
przyjaciela”, polegający na systematycznej
wymianie korespondencji między osobami
przebywającymi w domach pomocy społecz-
nej lub domach spokojnej starości.

„W procesie leczenia pacjentów geria-
trycznych bardzo ważnym elementem jest
sfera uczuć i zdrowia psychicznego. Dobra
kondycja psychiczna pozwala osiągać lepsze
efekty leczenia chorób osób starszych.

Niestety osobie star-
szej często trudno jest
znaleźć motywację do
walki z dolegliwościa-
mi, trudno jej dostrzec
cel i sens w życiu.
Każdy dzień wygląda
podobnie, dlatego
warto zastanowić się,
czy możemy wpłynąć

na poprawę kondycji psychicznej, bez sięga-
nia po środki farmakologiczne. Nie powinno
się zwracać uwagi jedynie na fizyczny stan
zdrowia osób starszych, ale przede wszystkim
na psychikę. Osoby starsze nie mogą czuć się
pozostawione, samotne. Osoba starsza, regu-
larnie otrzymująca listy od przyjaciela czuła-
by, że jest dla kogoś ważna, że jest ktoś, kto
poświęca jej czas, interesuje się nią” – mówi
laureatka.

Po raz pierwszy w historii konkursu,
zostały przyznane dwa dodatkowe wyróżnie-
nia. Pierwsze z nich przyznała Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych. Wyróżnienie otrzy-
mał Daniel Ślagor, student Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu, który zapropono-
wał stworzenie „Integratora”, czyli portalu
łączącego seniorów, potrzebujących wsparcia
przy codziennych zadaniach takich, jak np.
zrobienie zakupów, z osobami, które chciałby
wesprzeć osoby starsze.

Drugie wyróżnienie przyznał producent
materiałów chłonnych – Essity. Wyróżniony
został pomysł, anny Kołodziej, absolwentki
CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, w trakcie specjalizacji, mający na celu
stworzenie przeciwodleżynowych materia-
łów chłonnych dla osób starszych.

Do grona członków Komisji Konkurso-
wej należą:
• Małgorzata Kiljańska 

– przewodnicząca Komisji Konkursowej,
dyrektor ds. procesów biznesowych 
w Medicover

• dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-
Tobis 
– przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Gerontologicznego

• Mgr Zofia Małas 
– prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

• Dr n med. Ewa Kądalska 
– krajowy konsultant ds. pielęgniarstwa
geriatrycznego, Narodowy Instytut
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

• Mariusz Saganowski 
– ordynator oddziału geriatrycznego 
w Szpitalu Wolskim

• Marcin Radziwiłł 
– prezes Fundacji Medicover

• anna Grześkowiak 
– opiekun medyczny, Brand Manager,
Essity

23 grudnia 2018 roku, w dniu 75. urodzin Jej Wysokości
Królowej Szwecji Sylwii, zostały ogłoszone wyniki kolejnej
edycji międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniar-
ską Królowej Sylwii – Queen Silvia Nursing Award. Naczel-
na Rada Pielęgniarek i Położnych już po raz trzeci objęła
polską edycję konkursu Patronatem Honorowym, a prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych należy do grona
Komisji Konkursowej Queen Silvia Nursing Award.
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Powstało Koszalińskie Forum
Zawodów Zaufania Publicznego

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20
stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Poło-
żnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie wysokości składki członkowskiej
oraz zasad jej podziału dla osób wykonu-
jących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej – indy-
widualnej bądź grupowej praktyki zawodo-
wej, a także innych członków samorządu
zobowiązanych do opłacania składek nie
wymienionych w pkt 1-2, w tym również
pielęgniarek i położnych wykonujących
zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i poło-
żnych wysokość składki wynosi 0,75% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku
kalendarzowego. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
2018 r. wyniosło 5071,25 zł. Wobec powy-
ższego wysokość składki dla osób wymienio-
nych powyżej wynosi 38,03 zł.

Działalność lecznicza
Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o dzia-

łalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(Dz.U.2018.2190 t.j.) wpis do rejestru podle-
ga opłacie wynoszącej: 2% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze
obwieszczenia, przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, obowiązującego w dniu złożenia
wniosku o wpis do rejestru – w przypadku
lekarza lub pielęgniarki – zaokrąglonej w górę
do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku w 2018 r. wyniosło
4851,61 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu
wynosi 98,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2.
Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15
kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana
wpisu w rejestrze podlega opłacie stano-
wiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa
w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany
wpisu wynosi 49,00 zł.

Wniosek o wpis/wpis zmiany danych
do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
w 2018r. uprzejmie informuję, iż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 76
ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i poło-
żnej z dnia 15 lipca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 123 ze zm.) „Wysokość opłaty, 
o której mowa w ust. 4, wynosi 6% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty
nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego,
w drodze obwieszczenia, przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, obowiązującego w dniu
złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego 
w górę do pełnego złotego”, wysokość 
opłaty za wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych w roku 2019 r.
wynosi 292,00 zł.

Wysokość składki członkowskiej

26 lutego 2019 roku
przedstawiciele
następujących środowisk
pracowniczych zawarli
porozumienie: 

1. Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

2. Okręgowej Izby Lekarskiej
3. Izby aptekarskiej 
4. Izby adwokackiej
5. Izby Komorniczej
6. Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
7. Izby Radców Prawnych

Ogólnym celem Forum jest prezento-
wanie wspólnie uzgodnionego stanowiska

wobec organów władzy i administracji
państwowej, w kwestiach pozostających 
w zakresie ich kompetencji i zainteresowania,
wynikających z przepisów prawa. 

Członkowie założyli, że najistotniejszymi
zagadnieniami pracy Forum będzie:

– ochrona samorządności zawodowej
zawodów zaufania publicznego, 

– inicjowanie i wyrażanie opinii wobec
działań organów władzy, administracji
państwowej i samorządowej oraz
występowanie w obronie interesów
grupowych członków FORUM, 

– monitorowanie procesu legislacyjnego 
i wyrażanie w miarę możliwości wspól-

nych opinii o projektach aktów praw-
nych,

– wyrażanie opinii wobec działań władzy,
administracji państwowej i samorządo-
wej w sprawie rozwiązań prawnych
dotyczących działania samorządów
zawodowych. 

– tworzenie właściwych warunków do
wykonywania ustawowych zadań człon-
ków samorządów 

– wzajemne wspieranie samorządów
poszczególnych zawodów zaufania
publicznego. 

– integracja środowisk zawodowych,
– wymiana doświadczeń dotyczących dzia-

łalności zawodowej w tym podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
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9:30 – 10:00 rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 uroczyste rozpoczęcie Konferencji 

– mgr Bożena wojcikiewicz Przewodnicząca
OrPiP w Koszalinie

10:10 – 10:40 standard organizacyjny opieki okołoporodowej.
Kierunki zmian – dr n. zdr. dorota fryc

10:40 – 11:10 Profesjonalna pomoc w problemach laktacyjnych
– dr n. med. dorota Ćwiek Konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologiczno-położniczego

11:10 – 11:30 Komórki macierzyste – edukacja w standardzie
okołoporodowym – starszy konsultant 
daria szymanowska

11:30 – 12:00 Przerwa
12:00 – 12:20 Podstawy prawne wykonywania zawodu położnej

– mgr Gabriela Hofman Przewodnicząca siPiP

12:20 – 13:10 rozwój niemowlęcia w pierwszych miesiąca
życia, ontogeneza – mgr alina wojciechowska
rehabilitant Pum szczecin

13:10 – 13:30 Prezentacja firmy – meadJohnson 
– przedstawiciel medyczny – Joanna 
Ciechanowicz

13:30 – 14.00 Kontrowersje wokół hormonalnej terapii 
menopauzalnej. za i przeciw – lekarz aleksander
smulski ginekolog

14:00 wręczenie certyfikatów. Obiad

zgłoszenie uczestnictwa w bezpłatnej konferencji prosimy
dokonywać mailowo: izba@oipip-koszalin.org

lub telefonicznie 94 342 59 93

serdeCznie zaPraszamy na
KOnferenCJe szKOleniOwO-nauKOwą

Położna – profesjonalna opieka na każdym etapie życia kobiety
14 czerwca 2019, godz. 9:30-14:00

Trawa Hotel Sport, ul. Polnych Traw 1, Stare Bielice

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
i

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
oraz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
zaprasza na

V medycZną konFerencję sZkoleniową
PielĘGniaRSTWo inTeRDYScYPlinaRne

Konferencja odbędzie się 10 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koszalinie przy ulicy Leśnej 1.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Ostateczny termin zgłaszania udziału mija 30.04.2019 r.

Oprócz prezentacji planowane są certyfikowane warsztaty zawodowe. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
dr Wiesław Kowalewski

Zgłoszenia: konferencja@pwsz-koszalin.pl
sekretarz konferencji: Tomasz Grudziński, tel. 781 527 175 (w godzinach od 9:00 do 15:00)

ZaPrasZamy do udZiału!



#strona  23

ZAPRoSZENIA WYDARZENIA

Kampania społeczna „Położna na
medal” prowadzona jest od 2014 roku 
i ma na celu podnoszenie w społeczeństwie
świadomości roli, jaką położne odgrywają 
w opiece okołoporodowej poprzez zwięk-
szenie wiedzy na temat coraz wyższych
kompetencji medycznych oraz związaną 
z tym odpowiedzialnością, osób wykonu-
jących ten zawód.

W ramach kampanii „Położna na medal”
odbywa się ogólnopolski plebiscyt, w którym
pacjenci wybierają 3 najlepsze położne 
w kraju, a także najlepsze położne w poszcze-
gólnych województwach.

Zwyciężczynią tegorocznego konkursu
została ANNA WOJTYLA, położna z Często-
chowy. Kolejne miejsca zajęły: ALINA 
JEDLIŃSKA (Katowice) i RENATA LUSTYK
(Inowrocław). Pomysłodawcą kampanii jest
akademia Malucha alantan. Patronat nad
kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych.

Wybrano „Położną na medal”
2 marca, podczas uroczystej gali w Warszawie, odbyło się wręczenie nagród laureatom 5. edycji
ogólnopolskiego konkursu „Położna na Medal”.

ŹRÓDŁO – STRONA INTERNETOWA NIPIP

ranKinG naJBardzieJ wPŁywOwyCH OsóB w POlsKieJ medyCynie 
i systemie OCHrOny zdrOwia w POlsCe

Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w czołówce

P
o raz szesnasty redakcja
„Pulsu Medycyny” ogłosiła
wyniki plebiscytu Lista Stu
najbardziej wpływowych osób
w polskiej medycynie, a po raz

piąty – w systemie ochronie zdrowia.
Kandydaci oceniani byli w trzech kate-

goriach: osiągnięcia i dokonania w 2018 roku,
reputacja zawodowa i wpływy w środowisku
oraz siła publicznego oddziaływania.

Obecność na Liście Stu to duże wy-
różnienie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych już po raz kolejny znalazła się 

w gronie osób tego prestiżowego rankingu. 
a zdaniem wybitnych osób w dziedzinie
medycyny i ochrony zdrowia – uznana zosta-
ła za osobę mającą duży wpływ na rozwój
zawodów pielęgniarki i położnej oraz ich miej-
sca w systemie ochrony zdrowia.

Gratulujemy wszystkim pielęgniarkom,
które znalazły się na liście najbardziej wpły-
wowych osób w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce.

Pełna Lista Stu dostępna na 
pulsmedycyny.pl
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn.
zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia
14 października 2015 r.”, wzrost wynagro-
dzeń pielęgniarek i położnych w latach 2016-
2018 poprzedzony był każdorazowo ustale-
niem liczby etatów albo równoważników
etatów pielęgniarek i położnych. 

Natomiast w celu zapewnienia ciągłości
podwyżek po dniu 31 sierpnia 2019 r. dopre-
cyzowano zasady ustalenia współczynnika
korygującego, za pomocą którego od dnia 
1 września 2019 r. będą ustalane kwoty
przeznaczone na wzrost wynagrodzeń

pielęgniarek i położnych. Współczynnik ten
będzie ustalany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w kolejnych latach, 
w sposób gwarantujący środki na wpłatę
podwyżek wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych. Stosowne zmiany zostały wpro-
wadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. poz. 1682), zwany dalej „rozpo-
rządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r.”.

Zgodnie z § 16 ust. 3 załącznika do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 201 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, 

z późn. zm.) Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia określi współczynniki korygujące
dotyczące świadczeń udzielanych przez
pielęgniarki i położne w ramach umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla
których jednostką rozliczeniową jest kapita-
cyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środ-
ków wynikających z ustalenia tych
współczynników na średni wzrost miesięcz-
nego wynagrodzenia pielęgniarek i poło-
żnych.

Prezes NFZ określając współczynniki
korygujące uwzględnia wysokość dodatko-
wych środków przekazanych świadczenio-
dawcom na świadczenia opieki zdrowotnej

PIELĘGNIARKI 
– CO Z 1100 ZŁ DO PODstAWY 
PO 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU?

W dniu 20 listopada 2018 roku ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przesłał do ministra 
zdrowa następujące pytanie: 

Podnoszenie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych tylko na czas określony 
i niepewność świadczeniodawców co do możliwości podniesienia wynagrodzeń zasadniczych
ponad kwotę 1.100 zł jeżeli indywidualnie przekazane przez NFZ środki na podstawie oWU 
na to wystarczą.

Część świadczeniodawców, którzy otrzy-
mali aneksy do kontraktów na podstawie
OWU z terminem do 31.12.2018 r. odmawia
realizacji § 4a Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz.U. poz. 1628). Obowiązujący od
01.09.2018 r. przepis zapewnia pielęgniar-
kom i położnym, wykonującym zawód 
w ramach jednej z form, o których mowa 
w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) i reali-
zującym świadczenia opieki zdrowotnej
wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia
1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie
niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od

dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysoko-
ści nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w prze-
liczeniu na pełen etat pielęgniarki i położnej.
Świadczeniodawcy obawiają się zaniechania
przez NFZ finansowania wzrostu wynagro-
dzenia pielęgniarek i położnych po
31.08.2018 r. stąd też wymuszają zawieranie
aneksów podnoszących wynagrodzenia
zasadnicze tylko na okres zamknięty do
31.12.2018 r. Proszę w tej kwestii w sposób
jednoznaczny wyjaśnić świadczeniodawcom,
że nie istnieją żadne obawy ani zagrożenia
zaprzestania finansowania przez NFZ wzro-
stu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek
i położnych po 31.12.2018 r., ale także i po
31.08.2019 r. (będzie zapewniona kontynu-
acja utrzymania dokonanego wzrostu wyna-
grodzeń zasadniczych, z tym,że nie będzie

obowiązku zgłaszania imiennych list
pielęgniarek i położnych, a w to miejsce
dodatkowe środki zostaną przekazane do
świadczeniodawców na podstawie
współczynników korygujących określonych
przez Prezesa NFZ na podstawie OWU).
Ponadto proszę o przekazanie informacji, że
świadczeniodawcy mają prawo przekazać na
wzrost wynagrodzeń całość środków jakie
otrzymają na podstawie OWU. Jeżeli indywi-
dualnie u danego świadczeniodawcy środki te
wystarczą na dokonanie wyższego wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę niż minimalny gwarantowany
w § 4a rozporządzenia to mogą to zrobić bez
żadnego zagrożenia ze strony NFZ w zakresie
żądania zwrotu tych środków w przyszłości.

5 marca 2019 roku minister zdrowia odpowiedział:
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udzielane przez pielęgniarki i położne w okre-
sie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r. w sposób gwarantujący środ-
ki na wypłatę kwoty średniego miesięcznego
wzrostu wynagrodzenia wraz z pochodnymi
w przeliczeniu na etat albo równoważnik
etatu pielęgniarki i położnej w wysokości
1600 zł brutto brutto (tj. 4x400 zł), a w przy-
padku pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych na podstawie stosunku pracy wzrost
wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
w kwocie nie mniejszej niż 1200 zł brutto
(od dnia 1 lipca 2019 r.). Powyższy obowiązek
nałożony na Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, wynika z końcowego brzmienia 
§ 16 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) 
w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1682). („(…), w sposób
gwarantujący środki na wypłatę kwot, 
o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 3 i § 4a tego
rozporządzenia.”). Dokumenty potwierdza-
jące przeznaczenie środków wynikających 
z ustalenia współczynników korygujących na
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych usta-
li Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, że współczynniki korygu-
jące będą uwzględniały kwoty przekazane na
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., a kwoty uzyskane przez
świadczeniodawców w wyniku wprowadze-
nia tych współczynników zostaną przezna-
czone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych po 31 sierpnia 2019 r.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego
będzie pokrywany ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia przeznaczonych na śred-

ni wzrost miesięcznego wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych zgodnie z mechani-
zmem określonym w ww. rozporządzeniach,
również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Wskaza-
ne mechanizmy będą dotyczyły także
pielęgniarek i położnych zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w podstawowej
opiece zdrowotnej.

W związku z powyższym, obawy świad-
czeniodawców w zakresie braku regulacji
dotyczących dalszego finansowania wzrostu
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są
nieuzasadnione, ponieważ nie istnieją żadne
zagrożenia dotyczące zaprzestania finanso-
wania przez Narodowego Funduszu Zdrowia
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położ-
nych po dniu 31 sierpnia 2019 r., ale także po
dniu 31 grudnia 2019 r.

źródło: Portal Pielęgniarek i Położnych

(korespondencja Ministra Zdrowia 

z OZZPiP) 

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz.
1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka
realizuje zlecania lekarskie w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji. Świadczenia
wykonywane w ośrodkach Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowych, tj. wodna kąpiel 
w wirówce kończyn dolnych i górnych,
jacuzzi, kąpiele solankowe, kąpiele pereł-
kowe nie są świadczeniami wykonywanymi
przez pielęgniarkę. Wymienione świadcze-
nia wchodzą w zakres uprawnień fizjotera-
peuty. 

Pielęgniarka bez względu na rodzaj
ukończonego kształcenia podyplomowego
nie uzyskuje uprawnień do wykonywania
wymienionych świadczeń zdrowotnych.
Rodzaj wykonywanych przez pielęgniarkę
świadczeń zdrowotnych powinien być zgod-
ny z jej kwalifikacjami i określony w opisie
stanowiska pracy. Pielęgniarka potwierdza
własnym podpisem akceptację wskazanych
świadczeń zdrowotnych. w opisie zajmowa-
nego stanowiska pracy.

W przypadku zlecania przez lekarza
wykonania świadczeń, do których pielęgniar-
ka nie jest uprawniona może odmówić na
piśmie ich wykonanie podając przyczynę
odmowy. Kwestie te reguluje ww. ustawa, 
a w szczególności poniższe artykuły:

• art. 11.1. Pielęgniarka wykonuje zawód 
z należytą starannością, zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej, poszanowaniem
praw pacjenta, dbałością o jego bezpie-
czeństwo, wykorzystując wskazania
aktualnej wiedzy medycznej.

• art. 12.2. Pielęgniarka może odmówić
wykonania zlecenia lekarskiego oraz
wykonania innego świadczenia zdro-

wotnego niezgodnego z jej sumieniem
lub z zakresem posiadanych kwalifikacji,
podając niezwłocznie przyczynę odmo-
wy na piśmie przełożonemu lub osobie
zlecającej.

kraków, dnia 2.11.2012 r. 
dr hab. Maria kózka 
konsultant krajowy 

w dz. Pielęgniarstwa

OPinia 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie
wykonywania przez pielęgniarkę wodnej kąpieli kończyn dolnych 
i górnych w wirówce, jacuzzi, kąpieli solankowych, kąpieli perełkowych
w ośrodkach Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych.
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PRomujemy nasze zawody
zaPRogRamowana na PielęgniaRstwo!!!

W
tym roku minie 28 lat
pracy w zawodzie.
Mając 20 lat i poczu-
cie zbawienia świata,
trafiłam do pracy na

oddział Chirurgii Ogólnej. Ciężka praca, dyżu-
ry, dużo wiedzy do zdobycia. Na szczęście, na
mojej drodze stawały starsze, doświadczone
koleżanki, które chętnie dzieliły się swoją
wiedzą. Czułam, że jestem na miejscu.

Po 4 latach pracy zaszłam w ciążę 
i wtedy zmieniły się moje priorytety. Zosta-
łam mamą i zajęłam się wychowywaniem
córki. Kiedy moja córka miała rok postano-
wiłam wrócić do pracy i wtedy okazało się,
że nie ma dla mnie miejsca na chirurgii.
Dostałam propozycje pracy na bloku opera-
cyjnym. Przekonywano mnie, że niewiele się
zmieni, bo personel lekarski ten sam, dziew-
czyny z bloku znam i z oddziału też, więc
właściwie...

Jakże byłam naiwna. Praca w oddziale 
a praca na bloku to zupełnie coś innego.
Nigdy w programie nauczania nie było takie-
go przedmiotu jak pielęgniarstwo operacyjne
czy instrumentowanie.

W pierwszy dzień przekraczając próg
bloku, nie wiedziałam o tej pracy nic, no może
miałam wyobrażenie, ale raczej mgliste. 

I znów okazało się, że najważniejsze 
w życiu i na naszej drodze, czy to osobistej czy
prywatnej są ludzie.

Za drzwiami bloku była grupa aniołów
pielęgniarskich, mądrych, cierpliwych, życzli-
wych i chętnych do pomocy nowym adept-
kom pielęgniarstwa operacyjnego. Muszę, 
(i tu prywatna wycieczka) wspomnieć najcu-
downiejszą oddziałową (tak, takie się zdarza-
ją!) Jarosławę Pyszniak – guru pielęgniarek
chirurgicznych. To Pani Sławka, jak matka
pokazywała mi krok po kroku tajemnice pracy
bloku. Okazało się, że takie prozaiczne, 
z pozoru łatwe czynności jak np. mycie rąk,
poruszanie się na sali operacyjnej (najlepiej
zaplanowany choreograficznie taniec), czy
zakładanie rękawic są potwornie trudne. Że
każda czynność musi być wykonana w sposób
odpowiedni. To zupełnie inna specyfika, niż
praca w każdym innym miejscu.

W czasie operacji, nie możesz wyjść jak
chce się pić, nie możesz wyjść do toalety gdy
potrzeba, nie możesz nawet podrapać się po
nosie. Ręce na odpowiedniej wysokości, nie

można dotykać nic poniżej pasa, wszystko
było inne, nowe, trudne.

W czasie zabiegów liczył się czas, precy-
zja, opanowanie, znajomość każdego zabiegu
od a do Z Instrumentariuszka to dodatkowe
ręce chirurga, to jego dodatkowa para oczu.
Musi śledzić każdy ruch operatora, być o krok
przed nim, dać mu to co potrzebuje, zanim
jeszcze o tym pomyśli.

Nie ma czasu na zawahania. Kiedy obser-
wowałam pracę moich starszych koleżanek,
zastanawiałam się, skąd wiedzą co podać do
wyciągniętej ręki chirurga, jak rozumieją tą
ciszę przy stole operacyjnym.

Dwie instrumentariuszki na sali opera-
cyjnej, tzw. „czysta”, czyli ta przy zabiegu, 
i tzw. „brudna”, czyli lotna – ta bez której nic
czysta sobie nie weźmie, to zgrany duet,
pełen zaufania, pracujący bez słów.

I kiedy przyszedł dzień, że miałam samo-
dzielnie stanąć do zabiegu, przyszła refleksja
i strach – „Czy podołam? a co jeśli nie umiem
tak jak ONE?”.

Pani Sławka oddała mnie „pod opiekę”
w dyżury Isi Zielińskiej (niestety już nie
żyjącej, mojej przyjaciółki), i to był strzał 
w dziesiątkę! Mogę śmiało powiedzieć, że
wszystko co umiem to w dużej mierze Jej
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zasługa (na blokach starsze koleżanki szko-
lą młodsze).

Okazało się, że do mojej pracy niezbęd-
na jest znajomość anatomii. I zaczęły się moje
wieczory i noce z atlasem anatomicznym,
codzienne odpytywanie (Isia, dziękuję za
każdą wylaną łzę na atlas anatomiczny), no 
i mycie się do coraz trudniejszych operacji.
Wtedy przyszedł kryzys. Że nie dam rady, że
się nigdy tego nie nauczę, że nie podołam.

Z perspektywy czasu wiem, że praca na
bloku to ogrom wiedzy, tysiące narzędzi
chirurgicznych, praca w różnych specjalno-
ściach (chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa,
urologia, chirurgia onkologiczna, neurochi-
rurgia), ogrom sprzętu, godziny wystane przy
stole, strach o pacjenta.

Pielęgniarki instrumentariuszki są właści-
wie niewidzialne dla pacjentów, oni tak
naprawdę nie wiedzą jak wyglądamy i czy 
w ogóle istniejemy. 

U instrumentariuszki ważne są oczy, bo
tylko je widać z całej osoby (dobrze jak ma się
ładne), reszta ukryta w maskach, czapkach,
fartuchach i rękawiczkach.

Zawsze zachwycało mnie to, jak wszyscy
poruszają się po sali operacyjnej, jak każdy
wie, gdzie jest jego miejsce, jak wszyscy bez
słów robią to, co do nich należy.

Chociaż bywa nerwowo, pojawiają się
ogromne emocje, łzy i wyczerpanie, wszyscy
na sali operacyjnej są w jednym celu – dla
pacjenta, by mu pomóc, by go uratować. 
I chociaż pacjenci nie ściskają rąk instrumen-
tariuszek i chociaż nam nie dziękują, gdzieś 
w środku każda z nas wie, że robimy rzeczy
ważne, że bierzemy udział w mistycznych
wydarzeniach. Cały blok operacyjny działa jak
dobrze zaprogramowana maszyna, to sztab
ludzi, którzy ratują życie i zdrowie pacjenta.

a instrumentariuszka to pielęgniarka,
która musi mieć ogromną wiedzę, samokon-
trolę, być dokładna, skupiona, bo chwila
nieuwagi może kogoś kosztować życie. To
bardzo duża odpowiedzialność, ale i zaszczyt
być w tak elitarnej grupie pielęgniarek.

Moje życie zawodowe to odwieczne
pilnowanie czy wszystko jest sterylne, czy
pacjent jest bezpieczny, czy prawidłowe nici,
czy narzędzia i materiał opatrunkowy się
zgadza itd.

Dziś cieszę się, że wtedy, kiedy miałam
kryzys Isia i Pani Sławka postawiły mnie do
pionu i że dziś mogę powiedzieć JESTEM
INSTRUMENTaRIUSZKĄ!

I to uwielbiam.
Tak, jestem na właściwym miejscu.
Moim przyjaciółkom i wszystkim cudow-

nym instrumentariuszkom.

eWa kaRPoWicz
licencjat pielęgniarstwa

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego
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„Jak przyjemnie jest spędzić wieczór
w podobny sposób.
Nie ma jak lektura, to moje święte przekonanie.
Książka nigdy człowieka nie męczy.
Kiedy będę miała własny dom,
nie zaznam spokoju bez wybornej biblioteki.”

– JANE AUSTEN – 

Właśnie. Wyborna biblioteka. Miałam
takie marzenie. a że marzenia się spełniają,
lada moment w moim salonie powstanie wiel-
gachny regał na książki. I tylko nie wiem:
autorami, gatunkami czy może kolorami mają
stać z majestatem na moich półkach. To jest
dopiero dylemat.

a tymczasem dni coraz dłuższe. Jest
wiosna, a niebawem znowu urlop i wakacyj-
ny wypoczynek.

Trzeba zaplanować lektury na ten ciepły,
leniwy czas.

Z wielu przeczy-
tanych przeze mnie
pozycji wybrałam
„Dziewczyna, która
sięgnęła nieba” Luca
Di Fulvio. Książka
może już na wstępie
lekko przerazić.
Ponad 800 stron
tekstu. Nie ma co się
jednak przerażać.
Zalecam wygodny fotel, dużo herbaty, coś
do chrupania i można już przenosić się do
średniowiecznej Wenecji.

To książka o żądzach, które kierują
ludźmi i próbie walki dobra ze złem z miłością
w tle. 

To wbrew pozorom książka z przesła-
niem, która pokazuje, że nie ma rzeczy niemo-
żliwych. Historia miłości głównych bohaterów
– Mercuria i Giuditty udowadnia, że warto
posłuchać serca, bo może być ono dobrym
doradcą.

akcja powieści ma miejsce w 1515 r. 
i rozgrywa się głównie w Wenecji. Zawiera
ona wiele wątków, które dotyczą nie tylko

spraw miłosnych głównych bohaterów, ale
także problemu odpowiedzialności za swoje
czyny i chęci pozbycia się poczucia winy po
zrobieniu czegoś złego. Książka porusza
również problemy na tle religijnym – prześla-
dowanie Żydów, zamknięcie ich w getcie.

W „Dziewczynie, która sięgnęła nieba”
zawarty jest także wątek związków homo-
seksualnych i próba pokazania niesprawiedli-
wości prawa, które z reguły nie powinno być
pod żadnym względem naruszone.

Miłość ukazana w książce Luca Di Fulvio
jest miłością, która przezwycięży wszystko, bo
płynie z całego serca i jest gotowa na wiele
poświęceń, a mimo wszystko jest prosta.
Wystarczy tylko pójść za jej głosem, a wszyst-
ko da się przezwyciężyć.

Ważnym elementem książki są wątki,
które zawierają uniwersalne prawdy o życiu.
Pokazane są one głównie podczas rozmów
Mercuria z jego przybraną mamą anną.

Warto sięgnąć po książkę Luca Di Fulvio,
bo pokazuje nam ona, że jeśli bardzo się w coś
wierzy, to się to spełni. Przeczytawszy tę
książkę, wyciągnęłam z niej bardzo istotny
wniosek – każde zło, które wyrządzasz,
prędzej czy później trafi do ciebie. 

Polecam tę książkę wszystkim, którzy
chcą sobie przypomnieć, co tak naprawdę
jest w życiu ważne, jednocześnie przeży-
wając przygodę życia z bohaterami powie-
ści – zabójstwa, oszustwa, walka z proble-
mami dnia codziennego, niesamowite
historie z życia, zemsta, wykorzystywanie
naiwnych i łatwowiernych, bezsensowna
walka o wiarę, która ma na celu dobro
jednostki, niepohamowane żądze i cel
najważniejszy w życiu.
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Polecam przeczytać „owoc granatu”
Marii Paszyńskiej.

Historia sióstr bliźniaczek i ich rodziny,
zamieszkującej Kresy Rzeczypospolitej,
rozpoczynająca w upalnym lipcu 1939 roku.
Dwie piętnastolatki spędzają beztroskie
wakacje w dworku dziadków. Tam je pozna-
jemy i widzimy, jak bardzo różnią się od siebie
w upodobaniach, zamiłowaniach, zaintereso-
waniach, pragnieniach. Nie potrafiły też znale-
źć wspólnego języka.

Jedna romantyczna idealistka, żyjąca 
w wyimaginowanym świecie, z marzeniami 
o prawdziwej miłości, spędzająca czas na lektu-
rze, grze na skrzypcach i strojeniu się. Kocha
tętniące życiem miasto z jego rozrywkami.

Druga realistka, twardo stąpająca po
ziemi, kochająca naturalne środowisko, przy-
rodę, z przemyślanymi poglądami na wiele
spraw. Żadna praca nie była jej obca. Pobyt 
w majątku ziemskim dla jednej był więzie-
niem, dla drugiej rajem.

Stosunki między nimi pogorszyły się, gdy
na ich drodze stanął piękny młodzieniec,
którym obydwie były zauroczone, natomiast
obiekt miłości zapałał uczuciem tylko do
jednej. Odkrycie prawdy wypełnia umysł
jednej z nich nienawiścią i zazdrością. Planu-
je zemstę, by ukoić swój ból i rozczarowanie.

Wybucha wojna, początkowo ludzie
wierzą w lojalność Rosjan i Ukraińców, choć
starsze pokolenie powątpiewa w nią, pamię-
tając wcześniejszą historię, a ona lubi się
powtarzać.

Zimą 1940 roku świat naszych bohate-
rów się wali, a życie jakie do tej pory toczyli
wydawało się bajką. W mroźną noc dołączy-
li do ogromu ludzi wywożonych na Sybir. 
Z sióstr bliźniaczek tylko jedna jest w stanie
chronić rodzinę, podejmować decyzje,
podczas wielotygodniowej, koszmarnej
podróży do miejsca docelowego. W ekstre-
malnych warunkach wrażliwość na krzywdę
innych obojętnieje w obliczu ratowania rodzi-
ny.

Praca ponad siły, mróz, pożywienie, które
trudno nazwać jedzeniem,warunki mieszkal-
ne, robactwo, choroby, poniżenia, gwałty,
strata bliskich, tak jednym zdaniem można

opisać ich pobyt na Syberii. Do tego czło-
wiek jest istotą myślącą i tutaj bardzo trudno
oddać stan emocjonalny ich ducha, myśli. 

Lecz pragnienie życia jest ponad to, choć
zwątpienie często gości w umysłach zesłań-
ców. Wielu z nich traciło wiarę w Boga. Pobyt
tam zmienił ich fizycznie i psychicznie. 
Już nigdy nie odzyskali swojej osobowości
sprzed wywózki, pogrzebali swoje pragnie-
nia i marzenia z przeszłości. 

Niespodziewane spotkanie w lesie zmie-
ni jedną z sióstr, pozna przeznaczenie, tajem-
nice lasu, znaczenie i przydatność roślin, 
a także stosunek rdzennych mieszkańców
Syberii do życia i współistnienia z naturą.

Po ogłoszeniu amnestii, mimo, iż sybe-
ryjskie piekło dobiegło końca, powrót do
normalności jest trudny. Długa powrotna
droga zakończona w Iranie w obozie dla prze-
siedleńców. Ogromna życzliwość tych
prostych ludzi, gościnność, chęć dzielenia się
tym co posiadali jest bardzo poruszająca.
Usiłowanie niesienia wsparcia duchowego,
by pomóc tym ludziom tak bardzo skrzyw-
dzonym przez los wyjść na prostą i zacząć
żyć od nowa.

Kiedy jedna z bliźniaczek potrafi odnale-
źć się w nowej rzeczywistości, nieświadoma
poświęceń i krzywd siostry, drugą prześladu-
ją koszmary, nienawiść do świata i do siebie
samej, i pragnie uwolnić się od tego.

W

Joanna Jax to
pseudonim artystycz-
ny polskiej pisarki
młodego pokolenia,
autorki serii książek 
o tematyce historycz-
nej zatytułowanej
„Saga von Becków”,
która spotkała się 
z niezwykle gorącym
przyjęciem zarówno ze strony czytelników,
jak i krytyków literackich.

Joanna Jax – która pomimo sukcesu
swoich książek postanowiła nie ujawniać
swojego prawdziwego nazwiska – ukończyła
studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim. Wcześniej publikowała wyłącznie krót-
kie opowiadania i felietony, aż do roku 2014,
kiedy to światło dzienne ujrzała jej debiu-
tancka powieść, zatytułowana „Dziedzictwo
von Becków”. 

W książce tej autorka opisała historię
miłości, która zrodziła się pomiędzy polską
nauczycielką i niemieckim oficerem SS, który,
jak się później okazuje, nie podziela skrajnie
faszystowskiej ideologii większości nazistów.
autorka umiejscowiła akcję – rozpoczyna-
jącą się w 1934 roku i rozgrywającą się na
przestrzeni blisko ośmiu dekad – w kilku
polskich miastach, jak Kraków, Olkusz,
Warszawa czy Łódź, a także w Wolnym

Mieście Gdańsku, Berlinie Wschodnim, Pary-
żu czy Jerozolimie. 

Historia losów rodziny Marii Tarnowskiej
i Wernera von Becka kontynuowana jest 
w drugiej części, która została wydana 
w 2016 roku pod tytułem „Piętno von
Becków”. Tym razem główna bohaterka, Julia,
która jest prawnuczką bohaterów znanych 
z „Dziedzictwa…”, wyrusza w podróż, której
celem jest poznanie dziejów swojej rodziny.
Obie powieści należące do „Sagi von Becków”
zostały docenione za rozmach i pełną emocji
fabułę oraz uhonorowane nominacją do Lite-
rackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn”.

Ponadto Joanna Jax w 2015 roku napi-
sała niezwiązaną z „Sagą…” powieść zatytu-
łowaną „Długa droga do domu”. Tym razem
czytelnik śledzi losy antoniny, mieszkającej 
w Stanach Zjednoczonych córki emigrantów,
która zakochuje się w narzeczonym własnej
siostry i razem z nim ucieka na Kubę. Tam
jednak sielanka kończy się, a antonina staje
twarzą w twarz z kolejnymi problemami 
i tragediami: najpierw zostaje zdradzona przez
męża, potem znika jej synek, aż w końcu ona
sama angażuje się w rewolucję kubańską,
która miała miejsce pod koniec lat pięćdzie-
siątych. Powieść ta jest niezwykle wciągająca
i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, 
a opisane w niej wydarzenia świetnie wplatają
się w historyczny kontekst tamtych czasów.

W tym samym czasie autorka rozpoczęła
też drugi cykl literacki – „Zemsta i przeba-
czenie”. W tomie I („Narodziny gniewu”)
czytelnik poznaje dwóch braci rozdzielonych
jako mali chłopcy i po latach stających twarzą
w twarz z demonami przeszłości. W tomie II
(„Otchłań nienawiści”) ,  obfitującym 
w drastyczne sceny, bohaterowie poprzedniej
części zostają rzuceni w wir II wojny świato-
wej, a kolejne tomy („Rzeka tęsknoty”, „Morze
kłamstwa”, „Bezkres nadziei”, „Dolina spoko-
ju”) ukazują ich zmagania z przewróconym do
góry nogami światem. W książkach Joanny
Jax oprócz pogłębionych psychologicznie
postaci bohaterem jest wielka historia, która
wikła losy ludzi – zwyczajnych i tych niezwy-
kłych. Zmusza do dokonywania trudnych
wyborów, staje się powodem cierpienia 
i goryczy, lecz także popycha do namiętnych
uczuć, bezwarunkowego oddania. Nigdy nie
zostaje wymazana z pamięci, ponieważ wpły-
wa na losy przyszłych pokoleń. 

Joanna Jax w wolnych chwilach malu-
je na szkle i czyta biografie znanych ludzi.
Zaczęła pisać dla przyjemności, gdy praco-
wała jako menedżer w firmie ogrodniczej.
Postanowiła publikować pod pseudoni-
mem, ponieważ obawiała się opinii czytel-
ników na temat jej debiutanckiej powieści,
która na wydanie w wersji papierowej
czekała kilkanaście lat. aktualnie pracuje
w korporacji finansowej, a pisanie traktuje
jako hobby.
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Ostatnio ukazała
się nowa trylogia
Joanny Jax. a że
bardzo dobrze znam
jej poprzednie utwory
więc niezwłocznie
zakupiłam „Zanim
nadejdzie jutro”.

Joanna Jax tą
książką zaczyna
całkiem nową sagę.
Tym razem przenosi
nas na Kresy
Wschodnie w lata
1937-1940. Głów-
nych bohaterów jest
kilku, każdy jest inny,
pochodzi z innego
środowiska, ma inny
status społeczny, ale
wszyscy są Polakami.
W pierwszym tomie
autorka zaznajamia
czytelnika z każdym 
z bohaterów, a kiedy
już jesteśmy ciekawi
jak dalej potoczą się
ich losy, wybucha
Wojna...

W pierwszym
rozdziale poznajemy

Jakuba Staśko, który w 1937 r. przyjeżdża
do Wilna szukając szczęścia a jednocześnie
uciekając przed wierzycielem. Młody chło-
pak wierzy, że znajdzie pracę jako muzyk na
saksofonie, zarobi pieniądze, odda długi 
(w tym za małe na niego buty, które ukradł
koledze). Nie wszystko jednak jest tak łatwe
na nowym miejscu, pamiętam jak z wypieka-
mi na twarzy zagłębiałam się w jego losy.

Kolejną bohaterką powieści jest młoda
aktorka Nina Korcz, która w Wilnie próbuje
swoich sił w teatrze. Na skutek nieszczęśli-
wego wypadku (a może nie wypadku?) pozna-
je swojego przyszłego męża lekarza. Nina
musi konkurować z podeszłą aktorką apolo-
nią, która mimo że jest postacią drugoplano-
wą, może mocno namieszać w losach naszych
bohaterów. 

Jest jeszcze młodziutki Błażej, opieku-
jący się ślepym dziadkiem po śmierci rodzi-
ców. Utkwiła mi w oczach scena zabawy na
śniegu:

„Pomyślał, że jest to czas, gdy nadchodzi
dorosłość, ale dzieciństwo jeszcze nie chce
odejść, a tęsknota za wygłupami i beztroską
jest równie silna, co smakowanie dorosłości.”

Kolejnymi bohaterkami są siostry
bliźniaczki: Gabriela i Klara Kąckie – dwie
całkiem różne kobiety, mające inne marzenia
i dążenia; Laura Przebindowska lubiąca
romanse; małżeństwo Domosławskich, którzy

nie radzą sobie z wychowaniem niesfornej
córki oraz kilkoro innych pobocznych boha-
terów. 

Oni wszyscy wraz z wybuchem wojny
spotkają się w podróży do krainy umarłych.

Joanna Jax potwierdziła swój fenome-
nalny talent. Książka doskonała. Postacie żyją
naprawdę, a ich losy angażują czytelnika do
granic możliwości. akcja od początku wartka,
wciągająca, nie pozwala spokojnie odłożyć
książki z jakichś prozaicznych powodów. 
Od razu chce się wracać, i wiedzieć co dalej?
To co się działo na Kresach podczas wojny
jest porażające w swoich statystykach, ale
pani Joanna ubrała to w ludzkie historie, które
mrożą krew w żyłach, które nakazują nam–
ludziom z pokolenia, które nie zna gwałtu
wojny, zatrzymać się na chwilę w tym pędzie
życiowym i docenić pokój i pewne jutro. Dla
mnie mistrzostwo.

Drugi tom dopiero zaczęłam czytać 
i wiem, że muszę odłożyć na bok przyziemne
sprawy (pranie, sprzątanie i prasowanie), bo
przecież książka sama się nie przeczyta!!!

Pozdrawiam

DoRoTa Fenkanin
onkologia i chemioterapia

Szpitala Wojewódzkiego w koszalinie
dofen69@gmail.com

tel. 662-355-883
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Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej drogiej Oddziałowej 

STANISłAWY łASZCZYK
Swoje życie zawodowe rozpoczęła w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, przez wiele lat 

na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej.
Była bardzo zaangażowana w pracę oddziału, potrafiła zintegrować personel 

i zawsze niosła pomoc tym, którzy jej potrzebowali.
Spod swoich skrzydeł wypuściła wiele bardzo dobrych i cenionych pielęgniarek.

Ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu „spieszmy się kochać ludzi, 
bo tak szybko odchodzą...”, zwrócił uwagę na to, że często nie zdążyliśmy swym bliskim

przekazać czegoś ważnego, że nie będzie już okazji porozmawiać, pocieszyć się sobą.
Pozostaje tylko nadzieja, że w okresie długoletniej pracy w Szpitalu Stanisława wiedziała 

i czuła jak ważna i znacząca była dla swych koleżanek, współpracowników 
i dla całego personelu Chirurgii Ogólnej.

SPOCZYWAJ W SPOKOJU!!!

„Gdy smutek zbyt boli a słowa zbyt małe, by rozpacz wypowiedzieć
– zostaje tylko milczenie pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc..."

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2019 r. 
odeszła z naszych szeregów Nasza Koleżanka

ELA KLIMIUK
wieloletnia pielęgniarka Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu. 

Osoba skromna, bezinteresowna, zawsze służąca pomocą potrzebującym.
Twoja nieoczekiwana śmierć zostawiła wielką pustkę w tych, którzy Cię bardzo lubili 

i kochali.
W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.

Z wyrazami najszczerszego współczucia bliskim 
personel medyczny, pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci

oraz pozostali pracownicy Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim,
Najdroższym, Pozostaje ból i pamięć...”

Głębokie wyrazy współczucia 
Koleżance 

Iwonie Nalepie
z powodu śmierci

MAMY
składa 

Personel Pielęgniarski Uzdrowisko
Kołobrzeg S.A.
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Albuferia to najbardziej rozpoznawalny
oraz najbardziej rozległy kurort algarve 
– krainy historycznej Portugalii obejmującej
południową część kraju, tj. podłużny pas
wzdłuż wybrzeża Oceanu atlantyckiego. Tam
spędziłam swój tygodniowy urlop w niewiel-
kiej miejscowości wypoczynkowej Acoteias,
oddalonej o ok. 8 km od centrum albuferiy.
Krajobraz algarve kształtują żyzne doliny
leżące między licznymi wzniesieniami, klifowa
linia brzegowa pełna wapiennych grot oraz
piękne, czyste plaże. W czasie pobytu oprócz
plażowania, można było skorzystać z zorga-
nizowanych wycieczek fakultatywnych
podczas, których można poznać najciekawsze
miejsca w tym regionie Portugalii.

Perły zachodu – w programie tej trwa-
jącej jeden dzień wycieczki można było znale-
źć to, co południowe wybrzeże algarve ma
najlepszego do zaoferowania. Wycieczka
rozpoczęła się od przejazdu do pięknie poło-
żonego w dolinie rzeki arade miasteczka
Silves. 

Jadąc trasą wzdłuż wybrzeża algarve 
w kierunku miasta zatrzymujemy się w punk-
cie widokowym, rozciąga się stąd świetna

panorama miasta. Silves położone jest na
wzniesieniu i otoczone jest połaciami zieleni
łąk i lasów. Tym, co przyciąga tu wielu tury-
stów są górujące nad miastem potężne ruiny

dawnego mauretańskiego zamku (Castelo-
dos Mouros). Jego początki sięgają czasów
starożytnych, kiedy to Rzymianie wznieśli 
tu pierwsze umocnienia, wokół których 
zawiązała się osada. Na początku VIII wieku
została ona podbita i zajęta przez Maurów.
Obecnie w pełni odrestaurowana warownia
stanowi główną atrakcję miasta oraz najwię-
kszy tego typu zabytek jaki spotkać można na
terenie historycznego regionu algarve. Do
czasów obecnych zachowały się tu rozległe
grube obwarowania oraz 11 okazałych baszt.
Wewnątrz murów znajduje się blisko 60
metrowa studnia oraz wielka XIII wieczna
cysterna. Zobaczyliśmy także katedrę 
i kościół Miłosierdzia oraz wspaniały targ ze
świeżymi owocami, warzywami i rybami.
Kolejnym etapem wycieczki był przejazd
przez góry Monchique i postój na degustację
miejscowych specjałów jak grillowane sardyn-
ki, bardzo mocno przyprawione i pachnące
sery, wino porto czy przepyszne ciasteczka 
z kremem, posypane cukrem pudrem i cyna-
monem tzw. „pasteis de nata”. 

Następnie odwiedziliśmy portowe
miasteczko Lagos, gdzie można było zobaczyć
miejsce pierwszego targu niewolników 
a dodatkową atrakcją, był rejs małymi łódecz-
kami wzdłuż klifowego wybrzeża. Płynąc
malutką łódką, można było wpłynąć w każdą
szczelinę i robić piękne zdjęcia, można było

urlop w Portugalii 

WsPOmNIEń 
CZAR 

#strona  30



#strona  31

NASZE PoDRóżE NASZE PoDRóżE

podziwiać piękne krajobrazy, niesamowite
formacje skalne i groty wyrzeźbione przez
wodę i wiatr oraz malownicze formacje 
skalne Ponta da Piedade, sięgające nawet 
do 20 metrów wysokości. Część z nich wysta-
je ponad powierzchnię krystalicznie czystej
wody oceanu, a pomiędzy nimi znajdują się
maleńkie plaże. Widać tu zew natury, jej siłę
i piękno, wszystko to w malowniczych kolo-
rach odbijających blask gorącego słońca.
Odczucia niesamowite, żadne filmy czy
zdjęcia nie oddadzą tej atmosfery i tego pięk-
na. 

Po tych wrażeniach spacer starówką 
w Lagos no i drobne zakupy. 

Kluczowym punktem wycieczki był przy-
lądek św. Wincentego, miejsce to uznawane
za „koniec świata”, za którym jest tylko
bezkres oceanu. Na wysokich 60 metrowych
klifach znajduje się latarnia morska zbudo-
wana w 1946 r. na ruinach klasztoru katolic-
kiego. Wokół latarni rozciągają się skalne
urwiska, a kamiennymi schodami można było
zejść ze szczytu klifu do poziomu morza
podziwiając spektakularne widoki. Na końcu
przystań dla łódek, którymi można popływać
między wystającymi z wody skałami i wzdłuż
wybrzeża. Nazwa przylądka pochodzi od
Wincentego z Saragossy – męczennika 
i świętego kościoła katolickiego i prawo-
sławnego. 

W drodze powrotnej wizyta w miastecz-
ku Sagres – to niewielkie, ciche i spokojne
miasteczko położone na południowo-zachod-
nim krańcu algarve. Nie jest tak zaludnione,
tętniące życiem i hałaśliwe jak inne miejsco-

wości, co nie zmienia faktu, że nie brakuje
chętnych do odpoczynku. Tu na turystów
czekają fragmenty oryginalnej, średniowiecz-
nej twierdzy z czasów Henryka Żeglarza. Po
przejściu przez wrota twierdzy zwiedzamy
kapliczkę z XVI wieku, oraz podziwiamy
okazałą różę wiatrów zbudowaną przez
Henryka Żeglarza, która ma aż 43 metry śred-
nicy, a jej promienie wyłożone są kamieniami. 

Była to wyczerpująca wycieczka, ale
bogata w niezapomniane wrażenia. Piękne 
i cudowne widoki, zarówno na punktach
widokowych jak i od strony Oceanu atlan-
tyckiego. Przed nami kolejne wycieczki do

Lizbony, Fatimy i Sewilli, ale o tych miejscach
już pisaliśmy w naszym czasopiśmie.

Portugalia to niewątpliwie piękny kraj 
i ma wiele pięknych miejsc, które warto zoba-
czyć. To również idealny wakacyjny wybór dla
wszystkich wielbicieli kameralnych zakątków,
otwartych i szczerych ludzi, oraz spokojnego
życia. a także gwarancja pogody kilometry
piaszczystych plaż, ciągnących się wzdłuż
całego wybrzeża, piękne klify, obfitość ryb 
i owoców morza oraz wiele pięknych zabyt-
ków, ulokowanych w praktycznie każdym
portugalskim miasteczku. 

G.M.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


